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Doorsnede van een eest, afgebeeld in
1798. Boven de oven is een trechter vormige ruimte , van boven gedekt met
een eestkleed of eestteeet s.
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Werklust en De Nijverheid
De pottenbakkers van Hazerswoude
in de negentiende eeuw
ADRI VAN DER MEULEN EN PAUL SMEELE

Inleiding
De Rijnstreek, zowel ten oosten als ten westen van Leiden, is eeuwenlang
een aantrekkelijk gebied geweest voor de keramische nijverheid, met nam e
voor steen- en pannenbakkerijen . In H azerswoude wordt de herinnering
aan deze bedrijfstak - althans wat de dakpannen betreft - tot op de dag van
vandaag levend gehouden door een aan de Rijndijk gelegen fabriekscomplex.
Het is een wirw ar van gebouwen, kromme schoorsteenpijpen, sch uren en
loodsen , waar op een van de daken de naam van de onderneming in rode
pannen goed zichtbaar is aangebracht: 'Nieuw Werklust'. Het geheel is thans
rijksmonument, maar een bestemming is nog niet gevonden.
Niet alleen om die reden hebben wij ons verdiept in de geschiedenis van
deze pannenbakkerij en bloempottenfabriek. 'Nieuw Werklust' - de naam
is overigens van 1926 en dus van tamelijk recente datum - is namelijk geen
doorsnee-pannenbakkerij, zoals er zo veel zijn geweest langs de Oude Rijn
in plaatsen als Katwijk, Valkenburg, Alphen, Oudshoorn en Woerden.
Vooral in de negentiende eeuw hebben hier bijzondere mensen gewoond
en gewerkt, die door het ontwikkelen van nieuwe fabrikaten geprobeerd
hebben zich te onderscheiden. Deze studie gaat dan ook niet over de dakpannen en vloertegels , de traditionele producten van een pan- en estrikbakkerij ,
maar over eesttegels, suikervormen en bloempotten, die de pannenbakkerij
het aanzien van een aardewerkfabriek met een veelzijdig assortiment hebben
gegeven.
Deze ontwikkeling, die in 1804 in gang was gezet door de komst van
Adriaan van Diemen als nieuwe eigenaar van het Hazerswoudse 'pan- en
estrikwerk', werd na 1832 versterkt door de vestiging van een gloednieuw
bedrijf in de onmiddellijke nabijheid dat de naam 'D e Nijverheid' kreeg,
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en door de eigenaar , Petrus Jacobus Runckel, als aardewerkfabriek was
opgezet. In die tijd kreeg ook de oude pannenbakkerij van de Van Diemens
een naam : 'W erklust'.
Na een beknopte weergave van de voorgeschiedenis van 'Werklust', die
teruggaat tot in de zeventiende eeuw, komen we met Adriaan van Diemen
en zijn experimenten met de vervaardiging van eesttegels in de negentiende
eeuw, het tijdperk dat in dit verslag centraal zal staan . Van Diemen overleed
in 1824, en zijn dochter Maria zette het bedrijf voort. De vernieuwingen
die zij vervolgens heeft geïnitieerd, zijn onlosmakelijk verbonden met de
oprichting van de nieuwe fabriek. We bespreken dan ook eerst de beginjaren
van 'De Nijverheid', die veruit het meest interessant zijn, waarna de geschiedenis van 'W erklust' vervolgd wordt tot in de jaren '90, wanneer beide
bedrijven in handen komen van één eigenaar, Cornelis Filippo. Met een
wat vluchtiger blik op de twintigste eeuw, waarin nieuwe eigenaren zijn
gekomen en 'De Nijverheid' weer enige tijd zelfstandig werd en vervolgens
verdween, wordt deze studie afgerond.
De thematische beperking, waarbij het aardewerk en de pottenbakkers
centraal staan, en de beperking tot de negentiende eeuw, maken het mogelijk
ons te concentreren op dat wat Werklust en De Nijverheid zo interessant
maakt. Ze vertegenwoordigen een nieuw en zeldzaam bedrijfstype : een traditionele pannenfabriek in combinatie met een nieuw soort pottenbakkerij,
die opvalt door een hoger investeringsniveau dan gebruikelijk en een op
bedrijven in plaats van op huishoudens gericht assortiment. Het bleek een
bruikbare bedrijfsstrategie, die ertoe leidde dat men minder gevoelig was
voor de sterk afnemende vraag naar huishoudelijk aardewerk, die zo veel
traditionele pottenbakkerijen fataal werd.

De voorgeschiedenis van Werklust
EEN PUBLIEKE VERKOPING IN 1800

Op 10 februari in het jaar 1800 vond in de Hazerswoudse lokaliteit 'De
Posthoorn' aan de Hoge Rijndijk de publieke verkoop plaats van "een zeer
wel gesitueerde pan, en extric [lees: estrik] bakkerije, met deszelfs huisinge,
knegtswoninge, erve, barge, schuuren en verdere getimmerten, ovens en
lootsen [...l, waarin sedert een onheugelijke tijd, zoodanige affaire met goed
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succes is geëxerceerd [.. .]"1 Dat gesuggereerde zakelijke succes valt, althans
wat de laatste eigenaar betreft, te betwijfelen . Deze Jan van der Mark uit
Koudekerk had namelijk "sedert een geruime tijd met veelerhande teegenspoeden en disfortuinen geworsteld", en zich genoodzaakt gezien zijn boedel,
inclusief de pannenbakkerij , over te geven aan zijn schuldeisers . Zo kwam
zijn bedrijf, dat op dat mom ent verhuurd was aan Jacob van Rhijn , in bezit
van Pieter Reijnaard . Hij betaalde er f 2.320 voor, een koopje vergeleken
met de som van f 9.000 die Van der Mark er in 1781 voor had neergeteld.'
De aankondiging van deze publieke veiling bevat nog een paar aardige
details . Zo worden de namen genoemd van de meesterknecht Jan van der
Kolk en de panvormer Harmen Veldman, die respectievelijk 6 gulden per
week en 14 stuivers per dag verdienen, terwijl de gebruikte klei niet ver uit
de buurt blijkt te komen, namelijk uit Koudekerk. Andere stukken met
betrekking tot het faillissement van Jan van der Mark - er is een inventaris
bewaard d.d. 31 december 1799 - geven inzicht in het fabrikaat , dat uit
zowel rode als blauwe pannen en tegels bestond. Als gereedschap gebruikte
men onder andere estrikvormen, panvormen en -ramen, klop- en snijborden,
een goot steenvorm en veel kruiwagens en manden.
Dat er bij zo'n publieke verkoping veel onko sten werden gemaakt , blijkt
uit de eindafrekening van 30 december 1801 . De betrokkenen hadd en zich
rijkelijk van eten en drinken laten voorzien, en de ambtenaren van het
gerecht moesten voor hun werk worden beloond. Met dit alles was ruim
een derde van de opbrengst gemoeid."
SIN DS O NHE UGLIJKE TIJDEN

Wanneer in 1800 de bestaansduur van de pannenbakkerij al aangeduid
wordt met "sedert een onheugelijke tijd ", dan moet ze toch ten minste uit
de zeventiende eeuw stammen. Met behulp van de Protocolboeken van
Vaste Goederen van Hazerswoude kon een aantal transacties worden teruggevonden.
In 178 1 kocht de reeds genoemde Jan van der Mark uit Koudekerk voor
f 9.000 de pannenbakkerij, huis, erf, ovens en ovenhuizen, estrikwerk , bloksdelen en een weiland dat in 1768 bij de panne nbakkerij gevoegd was van
Gerrit van Rijn. Leden van de familie Van Rijn, die ook onderling transacties
uitvoerden, hadden de pannenbakkerij tussen 1725 en 1781 in hun bezit."
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In 1725 verkochten de erven van Klaas Koole aan Cornelis van Rijn "een
pannebakkerij, bestaande in woonhuyzinge, oven, panhuys, mitsgaders
estrikwerk en schuren [...] gelegen aan de Hogen Rijndijk onder de Heerlijkheyt van Haserswoude".5
Op zoek naar de aankoop van Klaas Koole (of Claes Coole) vonden we
in 1688 de publieke verkoop door de erfgenamen van Willem Huyberts
van ArckeI aan Claes Coole en Coenraedt van Nes van de helft van de
eigendom van "een pannebakkerij, huis , erve, estrikwerk, panhuys, schuren
en al hetgeen ertoe behoort, zoals 109 tweeduims balkplanken, 1600 blockplanken, 6000 blokjes, 2 molens, vormtafeIs en kruiwagen". Een en ander
betekent dat Koole in 1688 slechts voor een kwart eigenaar werd."
Nog verder terug in de tijd is er een aankoop van de genoemde Van
ArckeI, samen met Jacob Wolbrantsz. Verhagen op 27 januari 1677 van een
uiterdijk, gelegen buiten de Hoge Rijndijk in de heerlijkheid Hazerswoude.
Dit stukje grond, gekocht van Maritge Willems, weduwe van Dirck Claesz.
Rijnenburgh, is mogelijk het begin geweest van de pannenbakkerij." Het
feit dat er naast Van ArckeI een tweede eigenaar was, verklaart de verkoop
van een halve pannenbakkerij aan Coole en Van Nes in 1688.
Deze hypothese wordt versterkt door een verkoopakte uit het jaar 1711 ,
waarin leden van de familie Verhagen een vierde deel van de pannenbakkerij
aan elkaar verkopen." Uiteindelijk, in 1725, is het pan- en estrikwerk volledig
in bezit van (de erven) Koole. Tussenliggende transacties - de verkoop van
een kwart van Van Nes aan Koole, en na 1711 , van de ontbrekende helft
van de familie Verhagen aan Koole - hebben we in de Protocolboeken niet
aangetroffen .
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Links kadastrale kaart uit 1830 met
Werklust (1) en een boomgaard (2);
onder de situatie in 1880 met Werklust
(3) en De Nijverheid (4).

Samengevat blijkt de Hazerswoudse pannenbakkerij in ieder geval terug
te gaan tot 1688, en is zij mogelijk tussen 1677 en 1688 gesticht door
Willem Huyberts van ArckeI en Jacob Wolbrantsz. Verhagen. In het oudrechterlijk archief van Hazerswoude zijn over de stichting van het bedrijf
geen gegevens gevonden.

Adriaan van Diemen en de eesttegels 1794-1824
Toen Pieter Reijnaard in februari 1800 de pannenbakkerij aan de Groenendijk kocht uit de failliete boedel van Jan van der Mark zal hij dat gedaan
hebben uit speculatieve overwegingen. Hij was een welvarende boer die aan
de overkant van de Rijn op de - nog bestaande - boerderij Hoogkraan
woonde en meer bezittingen had in de omgeving. De lage prijs die hem
lokte had ook zijn keerzijde: die weerspiegelde de slechte perspectieven voor
handel en nijverheid, en zeker de bouwnijverheid, in de Franse tijd. Ruim
vier jaar heeft Pierer Reijnaard het bedrijf geëxploiteerd; in oktober 1804
verkocht hij het pan- en estrikwerk aan Adrianus van Diemen, panbakker
van origine, maar op dat moment grutter te Noordwijk-Binnen." Het leverde
Reijnaard een bescheiden winst op van f 80. Van D iemen sloeg nieuwe
wegen in met het bedrijf. Om die te kunnen volgen, moeten we aandacht
besteden aan het begin van zijn loopbaan.
ADRIAAN VAN DIEMEN, IN PANNEN , ESTRIKEN, EESTTEGELS EN GRUTTEN

Adriaan van Diemen werd in 1754 in Alphen aan den Rijn geboren als
zoon van Nicolaas van Diemen en Dirkje de Graaf. We komen hem voor
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het eerst tegen wanneer hij op 6 februari 1778 een pan- en estrikwerk koopt
in Katwijk aan den Rijn in de heerlijkheid 't Zand. De koopprijs bedroeg
f 5.261 en 5 stuivers. Hij kocht het bedrijf niet voor zichzelf, maar voor
een opdrachtgever: L.N.L. baron van Lynden tot Blitterswijk, rechter des
ambts Overbetuwe, wonende bij Nijmegen. " Het kwam vaker voor dat
vermogende stedelingen - vooral uit Leiden - investeerden in pan- en steenfabrieken langs de Rijn en de Hollandse Ijssel. Een zetbaas had dan de
dagelijkse leiding van het bedrijf; in dit geval zal Van Diemen als zodanig
zijn opgetreden. Later heeft hij het bedrijf van de baron overgenomen, maar
die transactie hebben we niet kunnen achterhalen.
Adriaan van Diemen moet een burger van enig aanzien zijn geweest; in
de jaren 1785-1788 was hij schepen van Katwijk. Ook op zijn vakgebied
deed hij van zich spreken. In juli 1794 richtte hij een rekest aan de Staten
van Holland met het verzoek om een octrooi op door hem ontwikkelde
eesttegels. Hij maakte er geen geheim van dat het geen originele uirvinding
betrof, maar namaak van geïmporteerde Engelse tegels, die, zo beweerde
hij, de vergelijking met het oorspronkelijke product glansrijk kunnen doorstaan. Als beloning voor zijn inspanningen en de daarmee gepaard gaande
investeringen vroeg hij om het alleenrecht om in het gewest Holland eesttegels te vervaardigen en te verhandelen, en een imporrverbod, dit alles voor
vijftig jaar.
Voor we de bureaucratische lotgevallen van zijn concessieaanvraag bespreken
- Van Diemen is er tot 1816 met zeven verschillende autoriteiten mee in
de weer geweest - komt eerst een andere vraag aan de orde. Wat zijn
eesttegels. en waarom wilde een pannenbakker daarmee op dat moment de
markt veroveren?
Een eest is een drooginrichting. Daarin kan graan worden gedroogd,
mout (gekiemd graan), cichorei, meekrap, tabak of een ander plantaardig
product. Een gedetailleerde beschrijving van een eest uit Van Diemens tijd
is te vinden in De bierbrouwer van Jacob Buys uit 1798. 11 Kern van de
inrichting is de stenen (later ook wel ijzeren) oven . De warmte van het vuur
stijgt op binnen vier vanaf de oven wijd uitlopende wanden die met elkaar
een grote vierkante of rechthoekige trechter vormen. Van boven wordt die
trechter afgesloten door een vloer, de droogvloer, waarop de te drogen
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artikelen liggen, en die tegelijk warme lucht moet kunnen doorlaten. Als
regel bestond die vloer uit houten of ijzeren balken, met daarover een
eestkleed, dat meestal van gevlochten paardenhaar was gemaakt. Dat gold
als beter dan koeienhaar, en gelijkwaardig aan het veel duurdere kamelenhaar.
Het moest luchtig gevlochten zijn, om de warme lucht door te laten, maar
niet te luchtig, opdat de graankorrels er niet door konden vallen . Het ligt
voor de hand om de balken van de vloer van ijzer te maken om het brandgevaar te reduceren, maar bierbrouwers dachten daar anders over. Ijzer kan
ook bij een matig vuur makkelijk te heet worden, waardoor het haren kleed
snel slijt en de mout gaat schroeien, die daardoor een lelijke bijsmaak krijgt.
Liever houten balken en het vuur goed in de gaten houden, dan ijzeren
balken en bedorven mout. Buys schrijft in zijn boek enthousiast over een
bezoek dat hij in 1792 bracht aan een brouwerij in Rotterdam, met een
eest die volgens een nieuw Engels systeem gebouwd was: de vloer bestond
uit plavuizen, voorzien van kleine gaatjes. Ze lagen niet op ijzeren of houten
balken, maar "deeze vloeren rusten op pilasters en boogen van estriksteenen
van dezelfde aarde, even vernuftig geschapen" . Buys vond dit de ideale eest,
maar hoewel ook Rotterdamse eestbouwers met geïmporteerd materiaal deze
zouden kunnen maken leken hem de kosten te hoog om de gebruikelijke
eesten te verdringen. Het waren zulke eesttegels waarvoor Adriaan van
Diemen zijn octrooi vroeg, al rustten ze bij hem niet op een gemetselde
constructie, maar op ijzeren balken. Ofhij de eerste was die er in Nederland
mee aan de markt kwam is onduidelijk. Johanna Hollestelle toont aan dat
in 1732 in Nijmegen al een eest met geperforeerde tegels in gebruik was."
Misschien waren ze niet erg algemeen en verklaart dat het feit dat een goed
ingevoerd vakman als Jacob Buys enige decennia later de Rotterdamse eest
als een uniek nieuwtje presenteert.
Hoe dan ook, eesttegels werden populair en ze zijn er in soorten en maten:
vierkant, rechthoekig, in verschillende dikten, met veel of weinig, grotere
of kleine gaatjes. Er werden aan één zijde, de onderkant, kegelvormige of
cilindrische holletjes ingedrukt, en in die holletjes werden met een prikker
een of meer doorlopende gaatjes geprikt. Het aantal gaatjes per tegel kon
variëren van tien à twintig tot enkele honderden, met kleine gaatjes voor
een graan- of mouteest, en grotere voor cichorei of meekrap; er werden dus
verschillende modellen ontwikkeld.
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De eenvoudigste wijze van vervaardiging is deze: in een simpel houten
raampje wordt een homp klei gladgestreken zodat een plavuis ontstaat;
daarin worden met de hand met behulp van een malletje de holletjes aangebracht, en daarin met een prikker de doorlopende gaatjes. Wanneer men
honderden gaatjes wil maken werkt dit niet , omdat de holletjes dan zeer
dicht bij elkaar moeten worden geplaatst. Daarom ging men er toe over
mallen te vervaardigen waarin de cilindrische of vierkante holletjes al waren
voorgevormd.
Terug nu naar Adriaan van Diemen. Hij leidt zijn octrooiaanvraag in met
een dramatische schets van het brandgevaar dat de traditionele paardenharen
eestkleden opleveren : "Dat vermits alle brouwerijen, mouterijen en verdere
diergelijke trafieken absolut nodig zijn en ook in dezelve altoos werden
gebruijkt eesten tot welke werden gebezigt paerdenhairen kleeden door welke
niet zelden zeer veele ongelukken van brand zijn ontstaan, welke veeltijds
de ruïne van zodanige trafiq hebben na zig gesleept en de ongelukkige
eijgenaars tot armoede hebben gebragt ."!'
Vervolgens wijst hij op de zegeningen die de Engelse eesttegels hebben
gebracht en de geweldige opofferingen die hij zich heeft getroost om die
tenminste te kunnen evenaren. Hij vermeldt de aanschaf van machines, een
wat weidse benaming voor de zojuist besproken houten vormen waarmee
hij zal hebben gewerkt.
Hoewel werd afgesproken dat de afgevaardigden van Delft de tegels op
deugdelijkheid zouden onderzoeken, hebben de Staten geen besluit genomen
over de aanvraag. Toen Van Diemen een jaar later ongeduldig werd, bestonden de Staten van Holland niet meer en richtte hij een nieuw rekest aan
het nieuwe provinciale bestuur, de Provisionele Representanten van het Volk
van Holland." Die gingen voorrvarender te werk. Het 'Committé voor
Algemeen Welzijn' bracht een positief advies uit: "[...] dat het ons onder
verbeetering voorkomt, dat 's mans uitvinding en onderneming wel waardig
is door u te worden geencourageerd, dewijl het maken van even goede
eeststeenen als de Engelsche, hier te lande niet alleen strekt tot afbraak onzer
erfvijanden, maar ook tot een groot gerief en beveiliging onzer rrafijcquen,
waar in dezelve ten minsten gedurende den oorlog zouden moeten worden
gemist en weder vervangen door het oude en zoo gevaarlijke gebruik van
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De onderzijde van twee eesttegels.

haire eestekleeden. " Zelfs voor een imporrverbod was men wel te vinden,
maar dat ging de Provisionele Representanten te ver. Van Diemen kreeg
zijn octrooi, dat wil zeggen het alleenrecht om eesttegels te maken en er in
te handelen, niet voor vijftig jaar, maar voor de gebruikelijke periode van
vijftien jaar. In plaats van een invoerverbod, waarmee Van Diemen vermoedelijk eerder de concurrentie uit andere provincies dan die uit Engeland hoopte
te treffen, kwam er een importheffing van tien procent. Al met al leek dat
een aanzienlijke bescherming van deze nieuwe tak van zijn bedrijf.
Korte tijd later, in mei 1796, nam Van Diemen wederom de pen ter
hand. De Provisionele Representanten waren inmiddels vervangen door het
Provinciaal Bestuur. Hij beklaagt zich bitter over het feit dat hij wel een
octrooi heeft gekregen en dat in krantenadvertenties kenbaar heeft gemaakt,
maar dat allerlei lieden - die hij helaas niet met name noemt - er niet van
weerhouden worden om toch eesttegels te maken en te verhandelen. De
oorzaak is volgens hem simpel: in het betreffende decreet wordt geen enkele
sanctie genoemd, dus staat hij machteloos tegenover de overtreders. Het
Provintiaal Committé bracht al op 7 juni advies uit in deze zaak en gaf Van
Diemen op belangrijke punten gelijk. Voorgesteld werd om het octrooi te
bevestigen en een boetebepaling toe te voegen van f 3.000 per overtreding.
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Van Diemens herhaalde verzoek om een importverbod werd in beraad
gehouden; men voelde er kennelijk niet voor, maar zei dat niet met zoveel
woorden. "
Ook op een ander front heeft Van Diemen geprobeerd waardering voor
zijn werk en een financiële compensatie voor zijn inspanningen te verkrijgen.
De Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen - de latere Maatschappij van Nijverheid en Handel- stimuleerde de
inventiviteit van ondernemers door het uitschrijven van talrijke prijsvragen,
waarbij medailles en aanzienlijke geldbedragen werden uitgeloofd. Toen een
prijsvraag werd uitgeschreven voor het maken van eesttegels haastte Van
Diemen zich in 1794 om enkele monsters in te zenden; een jaar later stuurde
hij nog enkele verbeterde exemplaren. In Rotterdam, Schiedam en Delfshaven waren al eesten met zijn tegels ingericht; in Dordrecht was er een in
aanbouw. Zijn inzendingen werden door de Departementen Delft en Rotterdam aanvankelijk positief beoordeeld: de tegels waren deugdelijk, zij het
niet zo fijn afgewerkt als de Engelse. Er zouden zeker een medaille en een
aantal dukaten in gezeten hebben, als Van Diemen niet een fatale vergissing
had begaan. Bij zijn tweede zending stuurde hij vol trots zijn verkregen
octrooi mee, en met name het Departement Rotterdam ontstak hierover in
hevige woede. De inzender werd gezien als iemand die niet het algemeen
belang, maar alleen zijn eigen belang diende. Men was vóór openheid en
vrije concurrentie, en tegen de willekeurige bevoordeling van één fabrikant.
Geen medaille dus, en geen dukaten. 16
Waarom deed de pannenbakker Adriaan van Diemen zoveel moeite om
eesttegels te ontwikkelen en als nieuw en exclusief product te beschermen?
De belangrijkste factor was ongetwijfeld de algemene malaise waarin handel
en nijverheid in de Franse tijd verkeerden. De bouwactiviteiten stagneerden,
de afzet van dakpannen eveneens; dat de situatie tien jaar later dramatisch
slechter zou zijn, viel nog niet te voorzien . Een product waarmee een nieuwe
markt kon worden aangeboord was dus bijzonder welkom . De Engelse
eesttegels hadden inmiddels een goede naam. Of Van Diemen de eerste was
die ze namaakte is niet na te gaan; in het gewest Holland moet hij toch
een van de pioniers zijn geweest, anders had hij zijn octrooi niet gekregen .
Technisch moet hij, als ervaren pan- en estrikbakker, niet al te veel problemen
met de eesttegels gehad hebben: het blijven plavuizen, zij het met gaatjes.
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Zijkant van een eesttegel met het
monogram AVD van Adriaan van Diemen.
Stedelijk Museum Zutphen.

..

Drie jaar later bleken de zaken toch niet zo voorspoedig te gaan, ondanks
de sterk verbeterde condities van het octrooi en de stagnerende importen
uit Engeland. In 1799 verkocht Van Diemen zijn bedrijf aan een Leidse
koopman voor f 6.000 en kocht hij voor f 3.000 een grutterij in NoordwijkBinnen . 17 Was hij door de aankoop van het bedrijf van de baron op te hoge
lasten geraakt , of leken de perspectieven van het grutterswezen op termijn
gunstiger? Wellicht is de eerste verklaring de juiste. Want toen Pieter Reijnaard in 1804 van het pan- en estrikwerk aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude afwilde, pakte Van Diemen de draad weer op . De grutterij hield hij
nog tot 1807 aan; voor alle zekerheid?
VAN DIEMEN IN HAZERSWOUDE

Toen Adriaan van Diemen zich weer aan de Rijn vestigde - nu iets verder
stroomopwaarts - ging hij zich vooral toeleggen op de productie van eesttegels. In 1808 werd in Utrecht de eerste nationale nijverheidstentoonstelling
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gehouden. Van Diemen had daaraan willen deelnemen, maar meldde zich
te laat aan. In datzelfde jaar schreef hij zijn volgende rekest, nu aan koning
Lodewijk Napoleon. " Omstandig zet hij daarin uiteen dat onverlaten slechte
imitaties van zijn eesttegels op de markt brengen, waardoor zijn afzet in
gevaar komt, zodat hij nog met een onverkochte voorraad van 11.000 stuks
zit opgescheept. Hij is onaangenaam getroffen door de inzending van de
weduwe Brands uit Lathum in de Achterhoek naar de Utrechtse tentoonstelling, die daar nota bene een eervolle vermelding voor kreeg: onbruikbare,
veel te dikke en te zware eesttegels, waarvan de gaatjes meteen verstopt
raken . Hij vraagt om vernieuwing van het octrooi en uitbreiding tot het
hele rijk. 19 Ditmaal kreeg hij letterlijk nul op het rekest: het octrooi behield
zijn oorspronkelijke geldigheidsduur, dus tot 1810, en bleef beperkt tot het
voormalige gewest Holland.
In 1809 was er opnieuw een nationale nijverheidstentoonstelling, ditmaal
in Amsterdam, en Van Diemen was er deze keer op tijd bij. Hij exposeerde
er verschillende eesttegels, miniatuureesten om de werking te demonstreren,
en ook een nieuwe uirvinding: balkjes van aardewerk waar de eesttegels in
rusten. Ze vervingen de ijzeren roeden die tussen de ijzeren balken werden
gelegd om de tegels te dragen. Het was een stap in de richting van het door
Buys beschreven Engelse systeem, waarbij de ijzeren binten werden vervangen
door een gemetselde constructie.
In een begeleidende brief vermeldde Van Diemen dat zijn artikelen zijn
gemerkt met AVD . Dat voert ons weer naar het artikel van Johanna Hollestelle,
die twee eesttegels signaleert die op de zijkant dit monogram dragen." De
ene is afkomstig uit een Brabantse verzameling en is opgegraven in Vught;
de andere bevindt zich in het Stedelijk Museum te Zutphen en is gevonden
te Warnsveld. Hollestelle noemt wel Van Diemen als eesttegelbakker, maar
legt niet de relatie met het monogram. Het lijkt ons echter niet al te gewaagd
deze tegels aan hem toe te schrijven. Ze zullen in Hazerswoude zijn gemaakt,
of nog uit zijn Katwijkse periode dateren. Onlangs bleek dat ook de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort een Avo-eesrtegel bezit; deze werd gevonden in Dordrecht op de plaats waar een brouwerij
heeft gestaan. 2 1 Dat er tal van soorten eesttegels werden gemaakt blijkt uit
het feit dat de Zutphense 658 kleine gaatjes bevat, de Brabantse 564, terwijl
Van D iemen in zijn brief een aantal van 256 noemt.
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Het plaatsen van een merk op een eesttegel is niet ongewoon. Sommige
Engelse producenten deden dat ook, en zelfs gewone plavuizenbakkers voorzagen een deel van hun waren wel van hun naam of merk. Jui st aan het
eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw ontstaat de
neiging om keramische producten van een merk te voorzi en . Sommigen,
zoals de pottenbakkers in Bergen op Zoom en Oosterhout, deden dat om
een traditioneel kwaliteitsproduct te onderscheiden van namaak. Anderen,
zoals een aantal fabrikanten van Frankforter aardewerk, om een nieuw artikel
voor de klant herkenbaar te maken."
In 1810 was het octrooi van Van Diemen afgelopen; uit latere correspondentie blijkt dat hij toen heeft geprobeerd het te vernieuwen, maar deze
aanvraag, noch de reactie erop, is teruggevonden. Toen de Franse tijd ten
einde was ging Van Diemen weer met dubbele energie aan de slag. In mei
1814 richtte hij een rekest aan koning Willem I; in februari 1815 schakelde
hij de minister van Binnenlandse Zaken in ." Hij vroeg om een nieuw
octrooi, zowel op zijn eesttegels als op de stenen balkjes die de ijzeren roeden
tussen de ijzeren balken vervingen. De afhandeling van deze verzoeken
duurde eindeloos . Uit de stukken blijkt dat adviserende instanties van mening
waren dat eesttegels inmiddels zo'n algemeen gebruikt en alom geproduceerd
artikel waren geworden, dat het niet redelijk was om één fabrikant opnieuw
voor vijftien jaar het exclusieve recht op handel en vervaardiging te geven.
Een octrooi op de balkjes leek hun wel zinvol. Ondanks het feit dat de
Koning zelf intervenieerde en het dossier ter inzage vroeg, werd geen octrooi
verleend. In oktober 1816 droeg de minister van Binnenlandse Zaken het
dossier over aan de kersverse Secretaris-Generaal van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, waarna de zaak volledig verzandde en Van Diemen de
strijd staakte. "
We horen pas in 1820 weer van hem, toen hij deelnam aan de Nationale
Nijverheidstentoonstelling te Gent . Zijn inzending laat zien waar hij mee
bezig was:"
2 losse eestegels;
6 stoofdeksels van steen gebakken ijder met over de 300 klijne gaatjes daer de warmte doortrekt;
een stoof met het deksel tot model ;
2 int klijn uijtgevonden eesten om te droogen soo als deselve int groot moeten wesen.
eenige nagem aekte Engelse bloem porten in soorten;
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Nieuw Werklust vanaf de Rijnzijde, vóór
de Tweede Wereldoorlog. Collectie
Historisch Museum Hazerswoude.

2 uijrgevonden sreenen balken daer de eesteegels op rusren in de plaers van boven eijsers;
nog een inr klijn uijrgevond en mekrap sroof eesr soo als inr groor moer wesen om de
mekrap berer en voordeliger re droogen kan door de onderger. aangeroo nd en bewesen
worden.

Van Diemen was kennelijk nog steeds aan het experimenteren met eesten
en eesttegels. nu voor het drogen van meekrap . Curi eus zijn de deksels voor
voetstoven; op de houten stoven werd een aardewerken tegel gelegd, niet
met de traditionele vijf gaten , maar met 300 kleine gaatjes. Die tegel is beter
bestand tegen de hitt e van het kooltje vuur in de stooftest en geleidt die
ook beter dan een houten bovenkant. Een groot artikel kunnen deze stoofdeksels niet geweest zijn. Nieuw zijn de bloempotten; ze vormen het eerste
teken van de richting die het bedrijf later zou uitgaan: inspelen op de
behoeften van de intensieve tuinbouw die in deze streek steed s belangrijker
werd. Van Diemen kreeg voor zijn inzending ter aanmoediging een bronzen
medaille. Het toeval wil dat deze medaille in 1963 in een tuin in Delft is teruggevonden ."
Het kostte Van Diemen, zoals zovelen in de sectoren handel en nijverheid,
moeite om het hoofd boven water te houden. Dat blijkt uit een brief die
hij in 1821 schreef aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin hij
argeloos vraagt of er niet een fonds bestaat ter ondersteuning van noodlijdende bedrijven. Van Di emen wijst erop dat hij om te overleven zijn assorti-
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Bedrijfswoningen van Werklust,
gebouwd in 1917.

ment moet verbreden, maar dat een en ander investeringen vergt waarvoor
hij het geld niet heeft, terwijl pogingen om het te lenen zijn mislukt." Het
antwoord dat hij krijgt is voorspelbaar: zo'n fonds bestaat niet.
In 1824 overleed Adriaan van Diemen, 70 jaar oud. We hebben hem
leren kennen als een pannenbakker die, gedreven door de tijdsomstandigheden en een flinke dosis inventiviteit, nieuwe wegen insloeg en die probeerde
de van Engelse voorbeelden gekopieerde eesttegels tot een pijler van zijn
onderneming te maken. Dat is hem, met moeite, gelukt. Zijn hardnekkig
pogen om door middel van octrooien zijn werk juridisch te beschermen
heeft vermoedelijk niet veel uitgehaald. We mogen aannemen dat daarnaast
de productie van dakpannen en estriken gewoon doorging. Van de nieuwe
producten zouden de bloempotten de meest succesvolle blijken te zijn.

De Nijverheid van 1832 tot 1841
DE OPRICHTING

Op 14 september 1832 richtte een zekere Petrus Jacobus Runckel, particulier
te Alphen, zich tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met een
verzoekschrift waarin hij zijn plannen ontvouwde tot het oprichten van
"eene aardewerksfabrijk tot het fabriceren van vormen in suikerraffinaderijen
benoodigd, alsmede tot het fabriceren van allerlei ander aardewerk"." Voor
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dit doel had hij aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude, letterlijk op een
steenworp afstand van de plek waar de erven Van Diemen hun bedrijf
uitoefenden, van Arie Reijnaard een uiterdijk aangekocht, waarop een boomgaard "met exquise vruchten" . De ligging aan de Rijn en de Hoogeveensche
vaart leek hem zeer geschikt, en de te bouwen fabriek zou, zo beweerde hij,
geenszins hinderlijk zijn voor de omwonenden en bevorderlijk voor de
publieke welvaart.
Begin oktober - zo snel ging dat vroeger - was de vergunning verleend
en kon Runckel met de bouw beginnen. Aldus werd een voor die tijd modern
fabrieksgebouw annex woonhuis gerealiseerd, met als bijzonderheid een rijtje
van tien arbeiderswoningen voor het personeel. Een dergelijke opzet was
allerminst gebruikelijk voor een pottenbakkerij, meestal een klein, ambachtelijk bedrijf, waar op zijn best een woning voor de meesterknecht aanwezig
was.
Niet minder opvallend is het geformuleerde doel om aardewerk voor
suikerraffinaderijen te gaan produceren. Hiertoe waren in Nederland in die
tijd enkele zeer gespecialiseerde pottenbakkerijen ingericht, te weten in
Amsterdam aan de Overtoom, in die tijd nog gemeente Nieuwer Arnsrel,
en in Bolsward. Zij voorzagen in de behoefte aan vormen en potten voor
de vele raffinaderijen die ons land telde en die met name in Amsterdam en
Rotterdam waren geconcentreerd. Op dit bedrijfsaardewerk en het gebruik
ervan komen we uitgebreid terug in het volgende hoofdstuk.
De initiatiefnemer Petrus Jacobus Runckel was in 1780 in Geertruidenberg geboren als zoon van Isaac Runckel en Suzanne Verwoert en had, voor
zover we konden nagaan, geen ervaring met enige vorm van fabrieksnijverheid. Het beroep dat hij uitoefende was dat van 'instituteur' of kostschoolhouder. Runckel woonde, toen hij met de aardewerkfabriek begon, nog niet
zo lang in Alphen. Tussen 1811 en 1822 was hij werkzaam in Hoogezand,
waar hij zich vanuit Amsterdam had gevestigd. In 1813 trouwde hij, 33 jaar
oud, in Grijpskerk met Geertruida Catharina Escher. Zij was de dochter
van Johan Petrus Escher, die als zoon van de opperchirurgijn van de voc
in Megapatnam - voor de kust van Coromandel, in India - was geboren. "
Terug in Nederland kreeg hij een opleiding tot predikant, en was hij werkzaam op diverse standplaatsen. Zo werd Geertruida in 1791 te Denekamp
geboren. Het echtpaar Runckel-Escher staat ingeschreven in het lidmaten-
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register van de Nederlands Hervormde Kerk te Hoogezand en vertrok in
1822 met attestatie naar N oordwijk-Binnen, en omstreeks 1829 naar Alph en.
Er werden tussen 1813 en 1832 veertien kinderen geboren, waarvan er
negen in leven bleven.
Bij een bedrijfsstichting als deze, waar de initiatiefnemer niet uit het vak
voortkomt, rijst de vraag wie de benodigde kennis van het metier heeft
ingebracht. In dit geval kunnen we deze beantwoorden, omdat Runckel
begin 1833 bij een Leidse notaris een akte van vennootschap heeft gedeponeerd, waarin de samenwerking is vastgelegd met een zekere Gerhard Wantink, op dat moment wonende te Hazerswoude." Onder de firma G . Wantink en Compagnie zouden vanaf 1 januari 1833 voor onbepaalde tijd de
fabrieksaffaire en bijbehorende handel plaatsvinden. De taakverdeling tussen
beide vennoten is duidelijk: Runckel verschafte het kapitaal, terwijl Wantink
werd belast met het bestuur van de werkzaamheden der fabriek en de negotie,
met de bepaling dat Wantink zelf meewerkte, waarvoor hij boven alle deling
in de winst een salaris genoot van wekelijks f 10. Voorts werd van Wantink
vetwacht dat hij een of meer zonen van Runckel in de fabriek zou opnemen
en onderrichten, zodat er in de toekomst een bekwame opvolger zou zijn.
Ten slotte werd vastgelegd dat Wantink te zijner tijd voor de helft eigenaar
zou worden.
Wie was Gerhard Wantink? Omdat hij, zoals uit het vervolg zal blijken,
ver voor de invoering van de bevolkingsregistratie Hazerswoude heeft verlaten
en in de registers van de Burgerlijke Stand niet voorkomt in verband met
een huwelijk, overlijden of geboorte, valt van die kant geen informatie te
verwachten, Niettemin hebben we een houvast. We kennen namelijk een
pottenbakker Gerhard Wantink uit een archiefbron uit Wehl in de Achterhoek, uit 1815 .3 1 Hij staat daar, 17 jaar oud, genoteerd als pottenfabrikant,
geboren te Hummelo. In Hazerswoude hebben we Wantink eenmaal aangetroffen als getuige bij de geboorte van een zoon van collega Jacob van Ree
op 21 juli 1834. Wantink, die zich bij deze gelegenheid overigens George
noemt in plaats van Gerhard, is dan 36 jaar oud, wat exact klopt met de
gegevens uit Weh!. Dit zou betekenen dat Wantink, afkomstig uit het
grensgebied met Duitsland, net als pottenbakkers van de andere kant van
de grens, zijn geluk in Holland is gaan beproeven en kennelijk op zoek is
gegaan naar een kapitaalverschaffer voor het realiseren van een bedrijf. Voorts
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zou hij een representant kunnen zijn van een wijd gedragen stroming die
in de eerste helft van de negentiende eeuw een nieuw genre aardewerk, het
zogenaamde Frankforter aardewerk, heeft geïntroduceerd. Hiermee zijn de
plannen voor de suikervormen nog niet verklaard, maar misschien had
Wantink zich de hiervoor benodigde vakkennis eigen gemaakt in Amsterdam
of in het buitenland.
DE EERSTE POTTENBAKKERS VAN DE NIJVERHEID

Omdat er in Haze rswoude in de jaren '30 onvoldoende geschoolde pottenbakkers waren, moest het vakmanschap van elders worden betrokken. Ui t
ons onderzoek naar de pott enb akkerij in het naburi ge Oudshoorn onde r
Alphen is gebleken dat niet zozeer Gouda, zoals men zou verwachten, maa r
an dere centra - me t name Oosterhout en Friesland - als arbeidsreservoir
fungeerde n." Ook in Hazerswou de hebben we de nodige Friezen aangetroffen: zij zijn gericht geworven, onder andere via een advertentie in de Leeuwarder Courant van la juni 1834 . In deze personeelsadvertentie vraagt De
Nijverheid "ten spoedigsten, voor vast werk winte r en zomer, rwee bekwame
Vriesche schavers en hannevers, waarvan de een ook het looyen, ovenvullen
en stooken moet verstaan ". Ziehier enkele specialistische bezigheden van
een Friese pottenbakkerij , al moet worden gezegd dat de term 'hannevers'
- een ook uit Gouda bekende verbastering van handhavers - in Friesland
niet bekend is. Daar noemt men de man die na het draaien de oren en
voeten aanbrengt op het werkstuk een 'handelaar' . In de belangrijke functie
van draaier was kennelijk al voorzie n.
Al voor het plaatsen van genoemde advertentie werkte Egge Hylkes Visser,
een pottenbakker uit Workum die in de jaren '20 een tijdje in O udshoorn
verbleef, in 1833 bij De Nijverheid. Hij overleed er in datzelfde jaar, op
32-jarige leeftijd .
We kennen waarschijnlijk niet alle namen van de Friezen die in de
beginjaren in H azerswoude hebben gewerkt; de ouds te volkstelling die beschik baar is dateert van 1846. Wel kun nen we namen opspore n met behulp
van de Burgerlijke Stand. Aangifte van bijvoorbeeld een geboorte levert vaak
een getuige op met hetzelfde beroep als de vader. Op deze wijze vonden we
een aantal Friezen. Zo verhuisde in 1834 het echtpaar Simon Wopkes van
Reen en Elisabeth Rondaan van Leeuwarden naar Hazerswoude. Zij hebben
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hun wortel s in Bolsward, waar ze in 1810 waren getrouwd en waar vier van
hun vijf kinderen zijn geboren. Ook Simon van Reen overleed niet lang na
zijn aankomst in Hazerswoude, in 1836, evenals een van hun zonen en hun
dochter. D e drie overgebleven jongens, Douwe, Jan en Lambertus, zouden
zich in Haze rswoude tot pottenbakker en pannenbakker bekwamen en keerden niet naar Friesland terug. Zij werkten afwisselend in Leiden, waar ze
ook zijn getrouwd, en in Hazerswoude.
Uit Workum afkomstig was Heere (in Hazerswoude werd dat Herrie)
Jacobs Halma, samen met zijn vrouw Tjitske Fortuin, met wie hij in 1829
in Workum was gehuwd, en kinderen uit een eerder huwelijk van Tjitske,
van wie er twee in 1836 te Hazerswoude overleden. Halma komt voor in
de Burgerlijke Stand tussen december 1834 en mei 1838; daarna verliezen
we hem uit het oog.
Een kleurrijke pottenbakker met een bijzondere levenswandel was Rienk
Wichtenbroek uit Workum, die in december 1834 de geboorte van een
dochter liet registreren . Hij was inmiddels bijna 60 jaar, zijn vrouw Helena
de Vries nog geen 30. Ooit beheerde hij in Workum de pottenbakkerij van
zijn eerste vrouw, en werkte hij na de opheffing van dit bedrijfin verscheidene
plaatsen in Friesland. Lang zal hij in Hazerswoude niet zijn gebleven , want
in 1836 werd weer een dochter geboren, maar nu in Arnhem.
Een pottenbakker met de Friese naam Gerrit Draaisma was in 1838
getuige bij de aangifte van de geboorte van de zoon van een collega. Draaisma
was een zwager van de al genoemde Egge Visser, en een van de zonen van
Albert Draaisma, een vertegenwoordiger van een Fries pottenbakkersgeslacht
dat vele goede en initiatiefrijke vakmensen heeft voortgebracht. Vader Albert
was een van de steunpilaren van de in 1821 gestichte pottenbakkerij te
Kampen; Gerrits broer Jacob had eigen bedrijfjes in Leiden en Leiderdorp,
terwijl diens zoon Douwe een vooraanstaand pottenbakker was in Deventer
tussen 1850 en 1870. Gerrit was nog in 1844 in Hazerswoude werkzaam.
Hij ging terug naar Leeuwarden, waar hij in 1853 is overleden.
Als laatste noemen we Hendrik Jans de Groot, die we via onderzoek in
Bolsward als 'suikervorrnbakkersknecht' konden identificeren. Hij trouwde
daar in 1822 op 30-jarige leeftijd met Armaatje Taekes Teeklerna. Het
echtpaar verbleef tussen 1833 en 1840 te Hazerswoude. Hendrik keerde
terug naar Bolsward en werd turfmeter; hij overleed in 1852.
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Fries aardewerk uit de 1ge eeuw.
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Nederland gemaakt.

In 1846, het jaar van de volkstelling, blijken al deze Friezen, behalve de
zonen van Simon van Reen , uit Hazerswoude te zijn vertrokken. Er kwam
geen nieuwe lichting voor in de plaats. Enkele pottenbakkers van niet-Friese
origine komen in de volgende paragraaf nog ter sprake .
DE DOOD VAN RUNCI<EL EN DE BOEDELINVENTARIS VAN 1835

Drie jaar na de start van zijn bedrijf, in september 1835, verongelukte Petrus
Jacobus Runckel. De toedracht bleek uit de rouwadvertentie van zijn
weduwe:"
Heden trof mij en mijne negen kinde ren de gevoeligste slag mijns levens door het afsterven
mijner geliefde echtgenoot, Petrus Jacobus Runckel, in den ouderdom van 55 jaren, een
onvoorziene val met het rijtuig in het water , naauwlijks eenige schreden van zijne woning
verwijderd , maakte een einde aan zijn voor mij en mijne kinderen zoo dierbaar leven; wat
ik in hem misse kan elk gevoelig hart beseffen, van hem die beloofd heeft weduwen en
weezen te zullen helpen verwach t ik mijn troost.

Aldus kreeg Geertruida Escher naast de zorg voor een groot gezin ook de
leiding over een pas gestichte aardewerkfabriek. Die eiste haar volle aandacht,
temeer daar de vennootschap met Gerhard Wantink, die het technischorganisatorische deel van het bedrijf voor zijn rekening zou nemen, niet
meer functioneerde, zoals blijkt uit de ter gelegenheid van het overlijden
opgemaakte boedelinventaris." Tussen de papieren en effecten wordt de
akte van vennootschap tussen Runckel en Wantink aangetroffen en in de
inventaris beschreven, met in de marge de aantekening dat deze - volgens
de verklaring van zijn weduwe - door de overledene als vernietigd werd
beschouwd. Dit betekent dat de samenwerking tussen de beide vennoten
van korte duur is geweest en vermoedelijk op informele wijze is beëindigd,
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tse-eeuws aardewerk uit
Berqen op Zoom.

Diverse soorten bloempotten en een
bloemhanqer .

alle clausules over eventuele onenigheden, waarin de akte voorzag, ten spijt .
We komen later op Wantink terug, omdat er aanwijzingen zijn dat hij zijn
diensten heeft aangeboden aan de Van Diemens.
Voor we ingaan op de wijze waarop Geertruida Escher zich uit de problemen heeft gered, bekijken we de inventaris van huize Runckel , waarbij we
ons beperken tot datgene wat met de aardewerkfabriek heeft te maken. We
hopen zo nader inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van De Nijverheid
en het geproduceerde aardewerk.
De fabrieksvoorraad werd als volgt omschreven:
Vriesch aardenwerk,
70 15 worpen à 12 centen per worp
f 841,80
Frankforts aardenwerk,
2923 worpen à 20 centen per worp
f 584,60
Bergsch aardenwerk
989 worpen à 30 centen per worp
f 296 ,70
Venloosch aardenwerk
788 worp en à 15 centen per worp
f 118,20
Hollandsche bloempotten
600 worpen à f 9,- per 100 worpen
f 4,- Voorts wat ongebakken goederen, een kleine partij wrak goed (tweede keus),
klei, turf en takkenbossen, een zwart werkpaard en een merriepaard, lood,
bruinsteen (voor donkerbruine glazuur) en speldenvijlsel (voor groene
glazuur).
Voor de niet in aardewerk gespecialiseerde lezer is enige toelichting op
dit assortiment vereist. Allereerst valt op dat de suikervormen en -potten
voor de raffinaderijen, waarvan de fabricage tot de hoofddoelstellingen behoorde bij de oprichting van het bedrijf, geheel ontbreken en dat RunckeI,
mogelijk in verband met de breuk met Wantink, zich tot huishoudelijk
aardewerk en bloempotten heeft beperkt.
De vier regio-specifieke genres die hier genoemd worden zijn representanten van wat in die tijd populair was; het evenzeer gewilde Goudse aardewerk
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ontbreekt. Deze soorten werden allang niet meer alleen in de pottenbakkerscentra vervaardigd waaraan ze hun naam ontlenen. Aanvankelijk werd tegen
dit verschijnsel geprotesteerd, vooral door de pottenbakkers uit Bergen op
Zoom, die het als ongeoorloofde en inferieure namaak beschouwden. Naarmate we verder in de negentiende eeuw komen, wordt het overnemen van
succesrijke modellen uit andere regio's steeds algemener.
Friese pottenbakkers begaven zich, zoals we zagen, al vroeg buiten hun
provincie. In de pottenbakkerij van Oudshoorn bijvoorbeeld werkte al in
het begin van de achttiende eeuw Sjakel van Giften uit Bolsward, die later
eigenaar werd van het bedrijf. Ook in de eerste helft van de negentiende
eeuw werden er in O udshoorn nog Friezen aangetrokken. Fries aardewerk,
in Hazerswou de gemaakt door Friese werklieden , is dus niet uitzonderlijk.
Ook in andere plaatsen buiten Friesland, met Kampen als belangrijkste, is
de aanwezigheid van Friese pottenbakkers prominent. Fries aardewerk bestaat
uit roodbruin, donkerbruin, geel of groen gebruiksaardewerk zoals vergieten,
testen, komforen en doofpotten. Het is sierlijk en fraai afgewerkt en zal zijn
populariteit te danken hebben aan het feit dat het, vaker dan aardewerk uit
andere regio's, voorzien is van ringeloorversiering of vlekken in contrasterende kleuren.
Gespecialiseerd in vuurvast aardewerk van hoge kwaliteit waren vanouds
de pottenbakkers uit Bergen op Zoom. H un pro d uct vond zijn weg door
heel Nederland en bestond uit roodbakkend aardewerk, doorgaans roodbruin, soms donkerbruin geglazuurd, en sinds 1798 voorzien van een stempel, de letters BOZ met drie kruisjes, in een rondje gevat. Zeer gewild waren
de kook- en braadpannen en komforen, die veel aftrek vonden in Noorden Zuid-Holland en Friesland . Daarnaast was er in Zuid-Holland een markt
voor melktesten, die vooral in de wijde omtrek van Delft en op de eilanden
tot in de twintigste eeuw werden gebruikt. Anders dan de Friezen waren
de Bergse pottenbakkers erg honkvast. Ze hebben hun bedrijf nauwelijks
buiten Bergen op Zoo m uitgeoefend. Dankzij een aantekening in het lidmatenboek van de He rvormde Kerk te Hazerswoude weten we echter zeker
dat er daar Bergs aardewerk is vervaardigd door echte .Bergenaren, en wel
door de gebroeders Huibrecht en Gerrit Noordhuizen. Zij vertrokken in
mei 1833 uit Bergen op Zoom en keerden er in januari 1835 weer terug .
Huibrecht Noordhuizen, geboren in 1795, staat al in 1812 in de volkstelling
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van Bergen op Zoom te boek als pottenbakker. Gerrit was zijn jongere
broer, geboren in 1801. Hun vader, Johannes Noordhuizen, was ook pottenbakker; het gemeentemuseum Het Markiezenhof te Bergen op Zoom bezit
een fopkan die zijn naam draagt en die vermoedelijk door collega's voor
hem is gemaakt." De aanwezigheid van de twee Bergenaren in Hazerswoude
is uniek. Hun snelle vertrek doet de vraag rijzen of de Bergse goederen in
de schuren van De Nijverheid een restant waren van hun aanwezigheid, of
dat zij hun vaardigheden hebben overgedragen op collega's van elders. Voor
Huibrecht en Gerrit Noordhuizen was hun verblijf in Hazerswoude een
incident; zij werkten na hun terugkeer onafgebroken in Bergen op Zoom
en overleden daar respectievelijk in 1876 en 1870 .
Ten slotte het Frankforts en Venlo's aardewerk, waarmee een ingewikkelde
affaire wordt aangeroerd waarvan we in dit kader slechts enkele hoofdlijnen
willen aangeven. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de Nederlandse markt overspoeld door grote hoeveelheden pottenbakkersgoed uit de
Frankforter regio dat goedkoper was dan het traditionele Hollandse aanbod
en bovendien andere, modernere vormen introduceerde. Pottenbakkers hier
te lande voelden zich bedreigd en deden pogingen bij de autoriteiten om
de invoerrechten op het vreemde goed verhoogd te krijgen. Tegelijk werd
besloten om dit door de consument blijkbaar gewenste nieuwtje zelf in
productie te nemen. Dat gebeurde onder andere in Arnhem, Bergen op
Zoom, Delft en vooral Gouda. Voorts emigreerden in het begin van de
negentiende eeuw jonge pottenbakkers uit het Duitse grensgebied (vooral
uitisselburg en Kaldenkirchen) naar Nederland, om daar een eigen kleinschalig bedrijfje in Frankforter aardewerk te beginnen. Sommigen gingen niet
zo ver van huis en vestigden zich in Oost-Nederland, anderen trokken naar
het Westen waar met name in Gouda in allerlei gehuurde werkplaatsjes voor
dit doel een oven werd ingericht;"
In 1835, het jaar van onze Hazerswoudse inventaris, waren de eerste
tekenen zichtbaar dat dit proces over zijn hoogtepunt raakte. In Gouda en
ook elders verdwijnen de Frankforter aardewerkfabrieken in het volgende
decennium, wat niet betekent dat het product uit de gratie was: het werd
opgenomen in het assortiment van veel 'gewone' fabrikanten. Populaire
Frankforter modellen waren kookpannen met een vlakke bodem, aan de
buitenkant ongeglazuurd en voorzien van een of twee platte oren, versierde
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schotels, tulbandsvormen met deksels en verschillende andere bakvormen.
Venlo's aardewerk is hier onderscheiden van het Frankforts, terwijl het
doorgaans synoniemen zijn. We veronderstellen dat met het Venlo's de
component van het zeer donkerbruine of zwart geglazuurde aardewerk werd
bedoeld dat al vroeg aan het Frankforter assortiment was toegevoegd, mede
geïnspireerd door het Engelse 'Jackfield ' en het 'zwartgoed' uit Tegelen. De
pottenbakker die bij De Nijverheid wellicht de hand heeft gehad in de
introductie en vervaardiging is - afgezien van Gerhard Wantink - Jan Pierer
Hakme s. We komen zijn naam tegen bij het inventariseren van de boedel ,
waarbij hij, aangeduid als fabrieksarbeider, wonende te Hazerswoude, optrad
als beëdigd taxateur van de fabrieksgoederen. Deze Jan Pieter Hakmes had
tussen 1824 en 1828 aan de Raam in Gouda een eigen bedrijf in Franktorter
aardewerk. In 1835 verbleef hij als - tot nu toe enige gesignaleerde - Goudse
pottenbakker in Hazerswoude. Later vond hij werk in Alkmaar, waar kort
na 1830, dus relatief laat, twee fabriekjes voor Frankforter aardewerk waren
opgericht. Hij is daar in 1847 op 58-jarige leeftijd overleden.
Behalve Hakmes was ook Hendrikus Lambertus Jansen zeer vertrouwd
met de Frankforter potten. In maart 1834 was hij getuige bij het aangeven
van een zoon van zijn collega Pieter Schouten, afkomstig van Oudshoorn.
Jansen kwam uit Arnhem, een van de vroegste centra van Frankforter potten,
vervaardigd in de bedrijven van Teunis van Tellingen en Frans Schlee. Jansen
verhuisde later naar Utrecht, waar hij in 1854 is overleden.
Tot slot een toelichting op de prijzen van het aardewerk. Zoals uit het
lijstje blijkt werd dit per worp geteld en berekend. Een worp is in principe
een hoeveelheid klei. Daaruit kan één grote pot gemaakt worden (een worpse
pot) , of meerdere kleine. Niet alleen de hoeveelheid klei bepaalde hoeveel
potten er in een worp gingen , maar ook andere factoren, zoals de soort klei
(witte is duurder dan rode) , glazuurkosten en de ingewikkeldheid van de
bewerking: oren en tuiten maken een voorwerp duurder, en dus gaan er
daarvan minder in een worp . Om het nog ingewikkelder te maken had elke
regio zijn eigen worp, en dus zijn eigen worpprijs, die samen met de modellen
werd overgenomen wanneer die elders werden gemaakt. Voor bloempotten,
een simpel standaardproduct, werd een aparte , lage worpprijs gehanteerd
van f 0,09.
Het is erg jammer dat de inventaris geen enkele informatie bevat omtrent
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Dakpan met het wapen
van Hazerswoude.

Dakpan met ingestempeld de letters
Nieuw Werklust.

NW,

de afnemers van het aardewerk. Weliswaar werd een"schuldboek der fabriek"
tevoorschijn gebracht, waarin onderscheidene personen samen staan genoteerd voor een bedrag van f 469, maar elke specificatie ontbreekt. Er zijn
geen aanwijzingen dat er tot de aardewerkfabriek een winkel behoorde. Ook
ontbreekt een taxatieprijs van de fabriek, zodat uiteindelijk geen goed inzicht
ontstaat in de verhouding russen baten en schulden. Wat de laatste betreft:
die waren niet gering, aangezien er een hypothecaire last van f 8.500 op
het bedrijf rustte.
VAN AARDEWERK NAAR DAKPANNEN

Geertruida Catharina Escher, weduwe Runckel , wilde het bedrijf in het
voorjaar van 1836 verkopen en had hiertoe autorisatie gevraagd en gekregen
van het Vredegerecht te Leiden. Die toestemming was nodig omdat haar
kinderen, mede-erfgenamen, nog minderjarig waren. Op 24 maart organi-
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seerde de Hazerswoudse notari s de publieke verkoop van het herenhuis met
negen kamers, kantoor, stalling voor vier paarden, en daaraan grenzend
"eene welbeklante fabriek, waarin allerley soort van grof aardewerk, suikervormen en meer anderen kan worden gefabriceerd" en tien woonhuizen
onder een dak. Hoewel bij de provisionele verkoping een aanzienlijk bod
van f 29.000 werd uitgebracht, is de verkoop uiteindelijk om onduidelijke
redenen niet doorgegaan."
Daarna is Geertruida kennelijk van gedachten veranderd en besloot zij
het bedrijf zelf voort te zetten. Dit deed zij tot 1841, toen zij zich voor de
tweede keer wendde tot het Vredegerecht met een verzoek om toestemming
tot verkoop. Zij liet weten dat vrijwillige verkoop wenselijk was, omdat niet
alleen de goederen waren bezwaard met f 17.000 hypotheekschuld (in de
aflossing waarvan ze zegt "achterwege" te zijn), maar ook omdat de boedel
nog met aanzienlijke andere schulden is bezwaard, en "deswegens regtsvervolgingen zijn aangevangen". Deze keer wilde zij de verkoop bij een Haagse
notaris laten plaatsvinden. Aldus werd in het Dagblad van 's-Grauenbage
van 25 januari 1841 een advertentie geplaatst, die laat zien dat een ingrijpende verandering in het bedrijf had plaatsgevonden. De Nijverheid blijkt
te zijn ingericht tot een pannen- en tegelfabriek "waarin ook allerlei soort
van suikervormen, bloempotten enz. kunnen worden gefabriceerd". De radicale omschakeling, die kennelijk tussen 1836 en 1841 onder leiding van
Geemuida Escher heeft plaatsgehad, vraagt om een verklaring.
We zagen al dat er nogal wat verloop was onder de pottenbakkers die
De Nijverheid aantrok. Wellicht was het moeilijk om voldoende gekwalificeerde vakmensen van elders aan het bedrijf te binden en is Geertruida om
die reden - ten dele - overgestapt op dakpannen; panbakkers waren in de
regio immers in voldoende mate voorhanden. Maar ook het omgekeerde is
denkbaar: dat ze betere afzetmogelijkheden zag voor pannen en een deel
van de pottenbakkers heeft ontslagen. Hoe het is gegaan, valt niet meer vast
te stellen; wel kunnen we constateren dat een deel van de pottenbakkers
onderdak vond bij de Van Diemens.
Uit de aanzienlijke toename van de hypotheekschuld valt af te leiden dat
Geemuida fors in het bedrijfheeft geïnvesteerd om de omschakeling mogelijk
te maken. Het zakelijke succes was kennelijk onvoldoende, en zo vond onder
leiding van een Haagse notaris op 15 maart 1841 de tweede publieke verkoop
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van De Nijverheid plaats ." De koper werd inderdaad in Den Haag gevonden
en heette Samuel Geysbeek Molenaar, de bijna meerderjarige zoon van Dirk
Molenaar, predikant in Den Haag. Deze betaalde er f 17.600 voor. Dankzij
het feit dat hij ook de voorhanden gereedschappen en goederen overnam,
welke door de notaris zijn beschreven, beschikken we over complete lijsten
van beide. " De omslag van een aardewerkfabriek met Fries, Bergs en Frankforts gebruiksaardewerk naar een pannen- en tegelbakkerij waar ook nog
aardewerk werd gemaakt, wordt hierdoor volkomen bevestigd. Er was een
ruime sortering rode en blauwe pannen, voorts tegels en plavuizen - 'bakken'
genoemd. He t assortiment aardewerk was sterk veranderd en vereenvo ud igd :
het huishoudeli jke aardewer k met zijn grote variatie in vormen was verdwenen . Er waren alleen nog producten voor de tu inbouw: bloempotten en
'aardbeziënporjes': voor de bouw: schoorsteen- en duikerpotten, en voor de
industr ie: loodwirpot ten.
De jonge Geysbeek Molenaar nam zijn intrek in Hazerswoude en Geer truida Escher trok met haar gezin naar Alkmaar; het is onwaarschijnlijk dat
de verkoop haar een batig saldo heeft opgeleverd. Ze is in 1879 in Warmond
overleden , 88 jaar oud .

Werklust onder Maria van Diemen en Paulus Klaverw ijden

1834-1878
Adriaan van Diemen was in 1824 in Hazerswoude overleden , zijn vrouw
Jannetje van Ginhoven twee jaar later. Het echtpaar Van Diemen had drie
kinderen, allen geboren en gedoopt in Katwijk, te weten Maria (1782) ,
Nicolaas (1784) en Nee ltje (1789) . Maria woonde als ongehuwde dochter
bij haar ouders op de pannen bakkerij. Nicolaas blijkt in 1808 in Moordrech t
te wonen, waar zijn oudste zoon Adriaan is geboren. Veel later had hij in
Voorsc hoten een grutterij, die in 1844 failliet is gegaan. Hi j is in 1856 te
Veur overleden. Neel tje ten slotte was getro uwd met de bouwman Dirk
Sepers. Ze woonde enige tijd in Schipluide n, maar het echtpaar keerde in
de jaren '40 terug naar H azerswoude.
Over de periode 1826- 1834 valt niet meer te vermelden dan dat het
bedrijf door de erven is voortgezet, onder leiding van Maria. Zij staat vanaf
1828 in de kohieren van de H oofdelijke Omslag vermeld met een aanslag
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van f 10, wat in overeenstemming is met de status van fabrikant ." De echte
elite, de grote boeren , betaalde meer.
In 1834 viel een belangrijke beslissing in de familie Van Diemen . Broer
Nicolaas en zus Neeltje deden afstand van hun aandeel in de fabriek en
alles wat daartoe behoorde, inclusief de schulden, en gaven het bedrijf over
aan Maria. Sinds 1826 was er sprake van een onverdeelde boedel; waarom
Nicolaas en Neeltje hun aandeel hebben 'gerepudieerd' (letterlijk : verworpen)
wordt uit de stukken niet duidelijk. " Misschien wilden ze Maria helpen,
maar het is ook mogelijk dat het evenwicht tussen baten en lasten erg wankel
was en dat ze zich door het bezit bezwaard voelden .
Zo had Hazerswoude in 1834 een pannenfabriek met een vrouw aan de
leiding. Op zichzelf was dit niet bijzonder: een weduwe nam dit soort taken
immers vanouds op zich wanneer haar man overleed en er nog onvolwassen
zonen waren die de zaak in de toekomst konden voortzetten. In het vorige
hoofdstuk zagen we hoe de weduwe Runckel De Nijverheid nog vijf jaar
heeft geleid en er zelfs een ingrijpende gedaantewisseling heeft doorgevoerd.
Haar zonen kozen overigens andere beroepen. Een dochter echter die een
pan- of aardewerkfabriek van haar vader voortzet, is een zeldzaamheid; zeker
als er ook nog, zoals in dit geval, een broer beschikbaar is.
Het is niet uitgesloten dat het familiebesluit tot de overdracht verband
hield met de oprichting van De Nijverheid vlak naast de pannenfabriek.
Deze aardewerkfabriek, die nieuwe producten introduceerde en pottenbakkers van heinde en ver naar Hazerswoude bracht, heeft een belangrijke
impuls gegeven aan het oude pan- en estrikwerk, dat we van nu af aan met
de naam 'W erklust' zullen aanduiden. Deze naam is vermoedelijk in 1834
of daaromtrent bedacht door Maria van Diemen, als tegenhanger en ter
onderscheiding van De Nijverheid.
Als enige eigenaar had Maria nu de handen vrij om , in navolging van
De Nijverheid, zich te gaan toeleggen op innovaties. Terwijl haar buurvrouw
Geertruida Escher die zocht in de omslag naar de klassieke dakpannen en
tegels, ging Maria aan de slag met het onrwikkelen van juist dat artikel dat
De Nijverheid had laten vallen: de suikervormen en -potten. De vennootschap tussen de pottenbakker Gerhard Wantink en Runckel die in het begin
van 1833 was gesloten , was op niets uitgelopen. Toch verdween Wantink
niet uit het beeld: in de kohieren van de 'H oofdelijke Omslag' staat hij in
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Strooppotten en een suikervorm voor de
suikerfabricage.

1833 - toen hij nog compagnon was van Runckel - genoteerd met een
aanslag van f 10,50; van 1834 tot 1837 echter voor veel geringere bedragen,
russen f 3 en f 4, in overeenstemming met zijn status van meesterknecht.
Ook wijzigde zijn woonadres: van nr. 8, De Nijverheid, naar nr. 4 , Werklust.
Dit alles betekent dat Wantink in 1834, het jaar waarin Maria de fabriek
kreeg toebedeeld, naar Werklust is overgestapt , daar een belangrijke positie
heeft bekleed en pottenbakkersdeskundigheid in het bedrijf heeft gebracht.
Niettemin blijkt Wantink in 1838 vertrokken, met tot nu toe onbekende
bestemming.
Eind 1840 werd een volgende belangrijke beslissing genomen. Op 19 december verkocht Maria, dan 58 jaar oud, voor f 6.000 de helft van al haar
bezittingen aan Paulus Jacobus Klaverwijden, particulier aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude." In de verkoopakte wordt de naam Werklust
- thans een fabriek van suikervormen, bloempotten, eesttegels enz. - officieel
gevoerd. Er is sprake van bijbehorende huizen en knechtshuizingen, schuren,
loodsen en verdere getimmerten, en grond. Voorts werd Klaverwijden voor
de helft eigenaar van een uiterdijkje dat Maria van Diemen in mei 1840
van Pierer Reijnaard had gekocht en waarop zij een huis had laten bouwen
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dat in zes gedeelten werd bewoond: knechtswoningen dus, in navolging van
De Nijverheid. Met deze Klaverwijden - een zoon van notaris Cornelis
Klaverwijden in Zoeterwoude en op dit moment 23 jaar oud - sloot Maria
een vennootschap, om vanaf 1 januari 1841 het bedrijf voor gezamenlijke
rekening te gaan voeren onder de naam 'Van Diemen en Klaverwijden' ;"
Op deze wijze werd een jonge medefirmant in huis gehaald die kapitaal
verschafte, kon assisteren en voor continuïteit kon zorgen.
HET OCTROOI VOOR DE SUIKERVORMEN

We leerden Adriaan van Diemen kennen als een man die ruim twintig jaar
in de weer was met het schrijven van rekesten teneinde octrooien te verkrijgen
voor zijn eesttegels. Dochter Maria was derhalve met deze materie zeer
vertrouwd. Ongeveer tegelijk met het aangaan van de vennootschap met
Paulus Klaverwijden werd door hen samen een octrooi aangevraagd voor
een verbeterde wijze van vervaardiging van suikervorrnen." Hoewel deze
vormen al enige malen ter sprake zijn gebracht is nog niet toegelicht hoe
deze er uitzien en wat hun functie is in de suikerraffinaderij. Nu we door
de octrooiaanvraag van Van Diemen en Klaverwijden met de technische
aspecten van dit artikel worden geconfronteerd is enige uitweiding onvermijdelijk.
Sinds de zeventiende eeuw werd in Nederland een belangrijke handel in
rietsuikerproducten gedreven, die in ruwe vorm aangevoerd uit overzeese
gewesten, in de talrijke suikerraffinaderijen verder werden bewerkt. Suikerraffinaderijen - die eertijds suikerbakkerijen werden genoemd - waren in
grote aantallen in Amsterdam gevestigd; daarnaast was ook in steden als
Dordrecht en Rotterdam deze bedrijfstak ruim vertegenwoordigd. In deze
fabrieken werd behalve kandij vooral broodsuiker vervaardigd en voor deze
suikerbroden waren aardewerken vormen en potten benodigd, die door de
pottenbakker werden geleverd. Alleen in Amsterdam bevonden zich in de
zeventiende eeuw al drie gespecialiseerde pottenbakkerijen, die zich in hoofdzaak met de vervaardiging van dit bedrijfsaardewerk belastten. Daarnaast
was er in Nieuwer Arnsrel nog een vierde pottenbakkerij, die -later tot de
stad Amsterdam behorende - als 'de pottenbakkerij aan de Overtoom' tot
1879 in productie bleef. De pottenbakkers in de binnenstad waren al eerder
verdwenen.
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Taferelen en gereedschappen uit een
suikerraffinaderij zoals afgebeeld door
Jacob Reisig in 1793.
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Over de suikerhandel en -fabricage in Amsterdam is het nodige geschreven
en er zijn afbeeldingen bewaard van het werk en de gereedschappen, waaronder de vormen en potten." Ondanks het feit dat er miljoenen vormen
in gebruik moeten zijn geweest, zijn ze uiterst schaars. Van de bijbehorende
strooppotten zijn er wel veel bewaard gebleven. Het aardigste boekje over
dit onderwerp heeft als titel De suiker raffinadeur, dateert van 1793 en is
van de hand van Jacob Reisig, een man uit het vak. Hierin staat nauwkeurig
beschreven welke functie de suikervormen vervulden en hoe ermee werd
gewerkt. Afbeeldingen uit dit boekje verduidelijken veel. We beperken ons
tot enkele hoofdlijnen.
Reisig legt uit wat er allemaal nodig is in wat hij noemt een "welgestelde
raffinaderij" in ons vaderland. Wat de vormen betreft: ieder werkhuis heeft
ten minste 9.000 drieponds-, 4.000 rweeponds-, 1.300 lompvormen en
1.500 basterdvormen nodig, en bij iedere vorm hoort een sirooppot om de
uitlekkende stroop in op te vangen. Suikervormen zijn grote, ongeglazuurde
trechters met onderin een klein gaatje, waarin de suikerbroden uitkristalliseren. Op deze vormen was men zuinig. In een speciaal 'kuiphok' werden ze
preventief van hoepels voorzien om de levensduur te verlengen, terwijl
gescheurde vormen werden gerepareerd.
Het maken van de suikerbroden was een tamelijk ingewikkelde affaire.
Eerst werd op een groot vloeroppervlak een kunstig bouwsel aangebracht
van suikervormen, die op de punten moesten worden neergezet, waarbij
beschadigde vormen als hulpstukken dienden om ze overeind te houden.
Daarvoor al waren de vormen gewassen, op scheuren gecontroleerd en in
de punt van een stoplapje voorzien. Vervolgens werden de vormen beetje
bij beetje gevuld met het gekookte suikermengsel. Wanneer de suiker zich
in de punt van de vorm begon te zetten, werd al het werkvolk van de fabriek
gemobiliseerd en begon men met het roeren, een zorgvuldig werkje dat
ervoor moest zorgen dat de kristallisatie zo lang mogelijk werd uitgesteld
en er geen gaten in het brood kwamen. Daarna werden de stoplapjes verwijderd en werden de vormen op de strooppotten geplaatst, waarop ze een tijd
moesten uitlekken. In de broodstoof werden de suikerbroden vervolgens
gedroogd, een proces dat doorgaans twee dagen duurde. Dan konden ze
worden verpakt in blauw papier - ook dit was een kunst - , in vaten verpakt
en afgevoerd naar gereed liggende schepen .
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Terug naar Hazerswoude, waar eerst in de nieuwgestichte aardewerkfabriek De Nijverheid en vervolgens in de vanouds bestaande pannen- annex
eesttegelbakkerij van Van Diemen de fabrik anten van mening waren dat er
een markt was voor deze producten en dat ze, hoewel onervaren, hieraan
een vernieuwende bijdrage konden leveren. Het lijdt geen twijfel dat de
meergeno emde Gerhard Wantink als de verbindende schakel heeft gefungeerd. Nadat De Nijverheid al heel snel de samenwerking met Wantink
had beëindigd, moet hij op Werklust meer enthousiasme hebben ondervonden; hij zal zijn idee dat tot het octrooi heeft geleid hebben verkocht aan
Maria van Di emen . De vraag wie tot de beoogde klantenkring behoorden,
kunnen we helaas niet beantwoorden. Stellig waren er in 1840 nog voldoende
raffinadeurs (onder andere in Rotterdam, waar men ook met de vormen en
potten werkte), al begon de bedrijfstak toch enigszins te tanen. Behalve de
gespecialiseerde aardewerkfabriek aan de Overtoom was er in Bolsward de
suikervormbakkerij van Cremer en Co. We zagen al eerder dat een van
Cremers werknemers, Hendrik Jans de Groot, sinds 1834 in Hazerswoude
verbleef. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook hij van De Nijverheid naar
Werklust is overgestapt.
Wat was nu het nieuwe van de uitvinding van Van Diemen en Klaverwijden? Daarvoor moeten we terug naar de vervaardiging en het gebruik van
suikervormen. Het zijn hoge, dunwandige, ongeglazuurde voorwerpen
waarin , zoals we hebben gezien, de verzadigde gekookte suikerstroop wordt
gegoten . In de suikerhandel werd het erg belangrijk gevonden dat de suikerbroden na kristallisatie mooi glad waren, zonder gaten en oneffe nheden.
Daarom werd het kristallisatieproces angstvallig begeleid door regelmatig
roeren. Het was dus van groot belang dat de vormen van binnen zo glad
mogelijk waren, maar dat was door hun afmeting en dunwandigheid niet
zo gemakkelijk te realiseren voor een draaier. De uitvinding bestond daarin
dat op de draaischijfeen mal werd geplaatst met een volkomen glad oppervlak
waarop de vorm werd gemodelleerd. Het is de kunst om de vorm onbeschadigd van de mal af te krijgen ; om de vorm beter te laten lossen wordt de
mal met olie ingesmeerd. Met voorwerpen die geglazuurd worden zou dat
problemen opleveren, omdat de glazuur zich niet goed verdraagt met olie,
maar de suikervormen bleven ongeglazuurd. Of het werken met een mal
een belangrijke innovatie is geweest die ook elders is toegepast, weten we
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niet. We hebben te weinig suikervormen onder ogen gehad om ons daarover
een oordeel te kunnen vormen.
De tekening die Van Diemen en Klaverwijden bij hun aanvraag meestuurden is niet zozeer interessant vanwege die mal; het gebruik ervan is ook
zonder tekening wel te begrijpen. Van belang is de schets van de draaischijf;
tekeningen van zulke gewone attributen zijn schaars. Het is een trekschijf,
waarbij de as als krukas is uitgevoerd. Met de trekboom brengt een hulpkracht
- de trekjongen - de schijfin beweging. Dat kan met de hand of met de voet.
Op 3 maart 1841 werd het octrooi verleend; op 21 april volgde publicatie
in de Staatscourant. De trotse uitvinders plaatsten de volgende dagbladadvertentie:"
Koninklijke Geoctroyeerde Fabriek van Suikervormen
De Ondergereekenden hebben de eer aan Heeren SUIKERRAFFI NADEURS en verdere belanghebbenden bekend te maken, dat op hunne Fabryk thans vervaardigd worden , SUIKERVORMEN, op eene nieuwe wijze ingerigt, welker inwendige gladheid de tot heden toe
vervaardigd wordende verre overtreft. Voorts worden op hunne Fabryk gefabriceerd allerhande soorten van Buizen, ter waterleiding, Bloempotten, Schoorsteenpijpen, Eestregels.
verglaasde Tegels en dito Dakpannen en verder onderscheidene andere voorwerpen.
Werklust onder Hazerwoude
VAN DI EMEN EN KLJWERWI)DEN

Precies vijftien jaar lang werkten Maria van Diemen en Paulus Klaverwijden
samen als vennoten op Werklust. Maria woonde in haar huis bij de fabriek,
Klaverwijden - die ongehuwd was en bleef - bij zijn ouders in Zoeterwoude.
Over het reilen en zeilen van de onderneming in die dagen is weinig informatie. In de kohieren van de 'H oofdelijke Omslag' houden de aanslagen van
Maria van Diemen en haar buurman Geysbeek Molenaar gelijke tred, waaruit
wellicht kan worden afgeleid dat de zaken zich redelijk ontwikkelden. Niettemin hebben we twijfels over de suikervormen als succesrijk pottenbakkersartikel in die dagen. Veelbetekenend is een briefdie we in de Utrechtse Archieven
aantroffen, geschreven door Jacobus de la Lande Cremer, eigenaar van de
suikervormbakkerij in Bolsward, ter begeleiding van zijn inzending naar de
nijverheidstentoonstelling te Utrecht in 1847 ,47 Behalve schoorsteenpotten
en buizen stuurt hij "enige suikerrafinadeursvormen en potten, waarvan het
gebruik ·hier te lande bijna geheel door ijzeren vormen vervangen wordt,
[.0.] en zenden die alleen in, in de hoop dat de zeer lage prijsnotering die
wij daar bij zullen voegen het buitenland daarop opmerkzaam make". Deze
brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De aardewerken suiker-
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Tekening van een treks chijf met een mal
voor het maken van suikervormen,
behorend bij de octrooiaanvraag uit
1841. Nationaal Archief. Den Haao.

vormen raakten verouderd en Cremer gebruikte de Utrechtse tentoonstelling
om zijn handel te dumpen.
Dit alles neemt niet weg dat niet ver van Hazerswoude een derde fabrikant
met suikervormen zijn geluk ging beproeven. Het betreft de Leidse banketbakker Jan Peter Neuhaus, gevestigd in de Breestraat, die tussen 1847 en
1856 in Zoe terwoude een aardewerkfabriekje exploiteerde." Dat lag even
buiten de Witte Poort, aan de Haagse Trekvaart. Neuhaus ging eind 1846
een compagnieschap aan met de Friese pottenbakker Douwe Draaisma voor
"de fabr icage van grof aardewerk zoals suikervormen, potten, vazen, als
anderzints", De geschiedenis van De Nijverheid met Runckel en Wantink
lijkt zich hier te herhalen, want ook nu mislukte de samenwerking al na
enkele maanden. Draaisma vertrok naar Deventer, en banketbakker Neuhaus
bleef achter met een pottenbakkerij waarin hij als een van de eersten ging
experimenteren met een machine die draineerbuizen maakte. Met de
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in België ontwikkelde handpers verwierf Neuhaus de nodige publicireit. "
Eind 1856 - Maria van Diemen was inmiddels 74 jaar - werd met onderling goedvinden de vennootschap met Klaverwijden ontbonden. Opvallend
is dat in advertenties die daarvan kennis geven niet meer over suikervormen
wordt gesproken, maar over "dakpannen, vloer- en eesttegels, bloempotten
als anders" ."
Met dit vertrouwde assortiment zijn we in zekere zin terug bij af. De
experimenten met de suikervomen hebben niet het beloofde succes gebracht .
Eigenaar Runckel van De Nijverheid heeft dat waarschijnlijk al meteen
ingezien; Maria van Diemen heeft erin geïnvesteerd, en wellicht om die
reden verkocht zij in 1840 de helft van haar bezit aan haar vennoot. Die
verwierf, na het uittreden van Mar ia in 1856, de andere helft van Wer klust
op zeer gunstige voorwaarden ." Klaverwijden nam de resterende schulden
voor zijn rekening en Van Diemen kreeg tot haar dood een lijfrente uitgekeerd van f 500 per jaar. In het najaar van 1860 verliet Maria de plaats
waar ze meer dan vijftig jaar heeft gewoond en gewerkt; ze ging naar Veur,
naar haar neef Dirk van Diemen, die daar arts was, en overleed enkele weken
later.
PAULUS KLAVERWI]DEN

Na het vertrek en overlijden van Maria van Diemen in de herfst van 1860
stond het woonhuis op Werklust een aantal jaren leeg. Haar voormalige
vennoot, Paulus Jacobus Klaverwijden, vestigde zich eerst na de dood van
zijn ouders op het fabrieksterrein te Hazerswoude, in het jaar 1865 . Omdat
het bedrijf op meerdere fronten actief was - het bleef dakpannen, eest- en
vloertegels vervaardigen, met daarnaast nieuwe producten als buizen , schoorsteenpotten, duikers en loodwitpotten - kon het de doo r ons veronderstelde
mislukking van het suikervormenexperiment het hoofd bieden . Klaverwijden
ging door met het succesrijke assortiment en voegde daar een belangrijke
pijler aan toe, te weten de grootschalige fabricage van bloempotten.
Uiteraar d hebben pottenbakkers altijd al bloempotten vervaardigd voor
huis- en vooral tuingebruik, maar in de tweede helft van de negentiende
eeuw gingen zij steeds meer inspelen op de toenemende behoefte aan bloempotten bestemd voor de kwekerijen . Later, in de twintigste eeuw, was het
maken van bloempotten de enige overlevingssrrategie voor de meeste nog
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De villa van de directeur op het terrein
van Nieuw Werklust.

resterende traditionele pottenbakkers, die hun markt voor het huishoudelijke
aardewerk grotendeels waren kwijtgeraakt. In Hazerswoude, gunstig gelegen
in een tuinbouwgebied, heeft men zich, wat het pottenbakkerssegment betreft, al in een vroeg stadium toegelegd op niet-huishoudelijk aardewerk, en
ook om die reden werd de grootschalige bloempotfabricage daar al betrekkelijk snel ter hand genomen.
Klaverwijden overleed op 29 oktober 1878 op 61-jarige leeftijd. In de
hoop een beschrijving van de fabrieksgoederen te vinden zijn we op zoek
gegaan naar zijn nalatenschap, die we bij een Leidse notaris hebben gevonden. " Hieruit blijkt dat Klaverwijden een uitnemend bedrijf heeft nagelaten,
waarvan de baten ten goede zijn gekomen aan enkele familieleden. Drie
dagen voor zijn dood - hij was kennelijk ziek - liet hij de notaris een
testament opmaken waarin hij tevens goed zorgde voor zijn huishoudster
Mijntje van Varik, dochter van de pottenbakker Balten van Vari k, die tot
aan haar dood per week f 8 uitbetaald heeft gekregen. Een tweede dienstbode
werd bedacht met een legaat van enkele jaarsalarissen. De erfgenamen lieten
Werklust in december 1878 publiek veilen, en kregen, inclusief de opbrengst
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van de fabrieksvoorraad, het ongeëvenaarde bedrag van ruim f 45.000.
Buiten dit bedrag waren er nog contanten en was er voor ruim f 12.000
te vorderen van klanten, die helaas niet met name worden genoemd. Aan
de debetzijde waren slechts enkele kleine rekeningen te voldoen aan de
timmerman en de apotheker. Klaverwijden had als vrijgezel een uiterst
bescheiden huishouding. Hij hield verschillende dieren en kweekte vooral
ook planten. Bij de inventarisatie van zijn goederen werd een collectie van
meer dan tweeduizend geraniums, fuchsia's, cactussen en Franse rozen getaxeerd. Hobby of een kwekerijtje voor de handel?
De fabrieksvoorraad werd in twee rubrieken beschreven, de pannen en
aanverwante goederen als tegels enerzijds, de pottenbakkersgoederen anderzijds." De eerste groep vertegenwoordigde een waarde van ongeveer f 4.000 ,
de tweede van nog geen f 1.000. De dakpannen zijn vertegenwoordigd met
de gebruikelijke typen, de blauwe en de rode , al dan niet verglaasd. De
vloertegels bestaan uit de bekende blauwe en rode 'bakken'; daarnaast verglaasde bruine, groene en gele plavuizen. Ook de eesttegels zijn nog steeds
in het assortiment opgenomen: grote en kleine . Er zijn er ruim 1.500 in
voorraad, en ze zijn naar verhouding prijzig: f 0,75 per stuk. In het Nederlands Gedistilleerd Museum ' De Gekroonde Brandersketel' te Schiedam is
in de opstelling een eesttegel te zien die aan de bovenkant het stempel van
de maker draagt: P .J . KLAVERWlJDEN. De tegel is afkomstig uit een van de
vele eesten die Schiedam ooit gekend heeft en het is het enige voorwerp dat
we hebben kunnen vinden waarvan vaststaat dat het in de periode-Klaverwijden op Werklust is gemaakt.
De rubriek pottenbakkersgoederen geeft inzicht in de specialisatie in
bloempotten die op Werklust heeft plaatsgevonden. De inventaris vermeldt
een groot aantal Engelse bloempotten, in vijftien soorten en maten. We
hebben al eerder toegelicht dat pottenbakkers als maat en rekeneenheid de
worp gebruikten. 'Engelse achten' zijn dus kleine bloempotjes waarvan er
acht in een worp gaan, 'twaalven' zijn nog kleiner ; tweeworpse potten - een
uit twee worp - zijn de grootste die in voorraad zijn. Naast de Engelse zijn
er zes soorten Hollandse bloempotten, stekpotjes en neutedoppen. Naast
de bloempotten zijn er aardbeipotjes (f 0,01 per stuk), verglaasde en onverglaasde duikerpijpen, schoorsteenpotten en privaattrechters met en zonder
muts.
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Eesttegel met helemaal bovenaan
ingestempeld 'P.J. Klaverwijden ' .
Nederlands Gedistilleerd Museum
De Gekroonde Brandersketel, Schiedam .
-

.

I

Werklust en De Nijverheid tot 1893
WERKLUST EN JOHANNES VAN COEVERDEN 1879-1891

De koper die eind 1878 via de publieke veiling eigenaar werd van Werklust,
kwam uit Amsterdam, heette Johannes van Coeverden Pzn. en was 26 jaar
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oud. Naast de fabriek van dakpannen, bloempotten, eesttegels. tegels enzovoort genaamd Werklust kwam hij in het bezit van een herenhuis, stal,
koetshuis , een arbeiderswoning, loodsen, nog acht arbeidershuizen, schuren,
tuinhuis, koepels, enz. en nog wat wei- en hooiland - aldus de notariële
omschrijving. De jonge fabrikant betaalde er f 37.550 voor en moest nog
voor ruim f 8.000 de voorraad gebakken en ongebakken pannen, potten,
tegels, eesttegels en andere gefabriceerde voorwerpen, gereedschappen, turf,
klei en paardenmest overnemen."
Van Coeverden trouwde in april 1879 in Amsterdam met Sandrina Corrielia van der Weyden, dochter van een commissionair, en het jonge echtpaar
vestigde zich op Werklust. Daar werden de komende jaren twee dochters
en een zoon geboren . We hebben over het welzijn van de fabriek geen
andere gegevens dan de bedragen waarvoor de eigenaar in de 'Hoofdelijke
Omslag ' werd aangeslagen. Deze schetsen een gunstig beeld, als we tenminste
zijn toetreding tot de eerste klasse, de hoogste, als zodanig mogen beoordelen.
Ter vergelijking: zijn buurman op De Nijverheid kwam niet verder dan
klasse vijf.
Dan vindt er in de barre winter van negentig een tragisch ongeval plaats,
dat herinneringen oproept aan de gebeurtenis in 1835, toen de onfortuinlijke
Petrus Runckel van De Nijverheid met zijn rijtuig te water raakte. Ditmaal
was er sprake van vermissing. Berichten in de Leidse kranten vermelden dat
Van Coeverden op 23 december 1890 zijn woning heeft verlaten en sindsdien
spoorloos is. Uit het gegeven signalement rijst het beeld van een grote en
brede man met donker haar, dito baard en "een bedaard en fatsoenlijk
voorkomen". Pas op 5 januari 1891 wordt hij, dood en bevroren, gevonden
op een afgelegen gedeelte van het bouwterrein 'Vreewijk' te Zoeterwoude,
waar hij opdracht had tot het leveren van buizen. Wat er precies is gebeurd
wordt uit de krantenberichten niet duidelijk. "
Aldus werd andermaal, veertien dagen na het officiële overlijden, de boedel
van Werklust geïnventariseerd. Dat verschaft ons inzicht in de bedrijfsvoering
en maakt een vergelijking met zijn voorganger mogelijk. Uit de akte wordt
allereerst duidelijk dat Van Coeverden en zijn vrouw buiten gemeenschap
van goederen waren gehuwd, zodat alles wat met de fabriek te maken had
het privatief eigendom van de overledene was. Aangezien Van Coeverden
het bedrijf had gefinancierd met van zijn vader geleend geld - een schuld
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Advertentie waarin Van Coeverden zich
presenteert als de nieuwe eigenaar van
Werklust. De Nederlandsche Industrieel ,
31 december 1878.
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Voor de uitvoering van alle orders beveelt hij zich belee/de lij kaan.
HAZERSWOUDE,
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van f 44.000 die er in 1891 nog stond - lijkt dit voor de weduwe een
gelukkige beslissing te zijn geweest. Weliswaar lagen ook hier voor ruim
f 8.000 onverkochte fabrieksgoederen gereed en stond er nog voor ruim
f 13.000 uit aan vorderingen (waarvan een deel van dubieuze soliditeit), de
fabriek zou bij de verkoop de aankoopprijs van 1878 bij lange na niet halen ."
Evenals het huisraad zijn de fabrieksgoederen nauwkeurig beschreven.'?
Deze zijn ingedeeld in vijf groepen:
pannen
bakken (vloertegels)
verglaasde goederen, waaronder ook verglaasde pannen en tegels
bloempotten
bui zen, trechrers en ander s

f
f
f
f
f

1.577,01
713,75
1.696,92
1.691 ,56
1.81 8,57

Bij de derde groep, de verglaasde goederen, valt op dat er naast de groene ,
gele, bruine en zwarte plavuizen, nu ook witte wandtegeltjes en schildpadtegeltjes genoteerd staan . Was dit een uitbreiding van het eigen fabrikaat
of moeten we deze als handelsvoorraad beschouwen? Waarschijnlijk is het
laatste het geval.
Wat de bloempotten betreft zijn er enkele nieuwe soorten, zoals de Aalsmeerse, Goudse en Haagse twaalven, kleine potjes van twaalf in een worp
waarvan we hopen de onderlinge verschillen nog eens te weten te komen.
In de schuren lagen, alles bij elkaar opgeteld, bijna 174.000 grote en
- vooral - kleine bloempotten met een gemiddelde prijs van nog geen cent .
Ook in de laatste rubriek vinden we nieuwe artikelen, zoals Engelse
buizen , zaadbakken en nieuwe soorten schoors teenpotten. De aardbeikoppen
en loodwitpotten ontbreken; de eesttegels evenwel werden - bijna honderd
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jaar na de eerste experimenten van Adriaan van Diemen - nog steeds geleverd.
Bij brouwers raakten eesttegels uit de gratie en werden deze vervangen door
gevlochten metalen eestkleden. maar in andere sectoren werden ze nog steeds
gebruikt. We hebben de indruk dat ze voor het drogen van cichoreiwortels
het langst hebben dienstgedaan. De lijst sluit af met terracotta ornamenten
en dito schoorsteenpotten en consoles, en ook hierbij kunnen we de vraag
stellen of er sprake was van een eigen product, temeer daar er bij de schulden
en lasten een rekening openstond van de firma Hamer te Deventer voor
geleverde buizen (waarschijnlijk de Engelse gresbuizen) en voor terracotta
voorwerpen in depot.
De inventaris toont een momentopname; de voorraad zal enigszins
seizoengebonden zijn, bijvoorbeeld doordat dakpannen vooral 's zomers
worden gemaakt. Ook incidentele factoren, zoals een toevallige partij winkeldochters, kunnen de representativiteit storen. Toch willen we tweeverschillen
signaleren met de inventaris van Klaverwijden, die rwaalf jaar daarvoor werd
opgemaakt. Opvallend is dat de dakpannen niet meer overheersen; ze vormen
een belangrijke productgroep, maar het pottenbakkersgoed - bloempotten,
buizen , schoorsteenpotten enzovoort - is nog net iets belangrijker. Voorts
zijn de loodwitpotten verdwenen, evenals de aardbeipotjes, hoewel voor dat
laatste artikel december waarschijnlijk niet het goede seizoen is. Belangrijker
is de verdere differentiatie binnen de bloempotten, en binnen de artikelen
voor de bouw: buizen, privaattrechters, tegels en dergelijke; in die sector
worden ook producten elders ingekocht, zoals de muurtegeltjes en de terracotta ornamenten.
Niet lang daarna werd Werklust publiek geveild en voor ruim f 17.000
aangekocht door Cornelis Filippo, op dat moment timmerman te Leiden."
Sandrina van der Weyden ging met haar kinderen naar Amsterdam, waar
in april nog een dochtertje werd geboren. Ze is later hertrouwd en in 1927
overleden te Velp .
DE NIJVERHEID TOT 1893

De Nijverheid, als aardewerkfabriek in 1832 gesticht door P.J. Runckel,
kende zoals we hebben gezien turbulente beginjaren waarin twee keer het
ondernemersconcept werd gewijzigd. De fabricage van suikervormen met
Gerhard Wantink werd al heel snel verlaten, waarna men zich beperkte tot
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Links broei potten en vormpotten voor
de loodwitfabricage, rechts aardbeipotjes waarin de kwekers aardbeien
verkochten.

de productie van het toen gangbare Friese, Bergse en Frankforter huishoudelijke aardewerk en bloempotten. Na het overlijden van Runckel werd onder
leiding van zijn weduwe, Geertruida Escher, tussen 1835 en 1841 een veel
radicalere verande ring tot stand gebracht . Toen het bedrijf in 1841 werd
overgedragen aan de Haagse domineeszoon Samuel Geysbeek Molenaar was
het getransformeerd tot een pannenbakkerij waar ook aardewerk werd gemaakt , zoals loodwitpotten, bloempotten en aardbei potten.
Over de bedrijfsvoering onder Geysbeek Molenaar is eigenlijk nauwelijks
informatie beschikbaar. H et lijkt erop dat de fabriek zijn vorm heeft gevonden
en men er rustig doorwerkte, bijna vijftig jaar lang. Pas in 1889 vertrok
Molenaar met zijn vrouw Elisabeth Magdalena de Vijver en dochters naar
Arnhem om daar te gaan rentenieren; hij is dan 71 jaar. In zijn zoon Dirk,
geboren in 1844, die naar het oosten van het land was vertrokken, had hij
kennelijk geen opvolger gevonden. Zo werd het bedrijf, dat wellicht de
laatste tien jaar wat achtergebleven was ten opzichte van Werklust, verkocht
aan Jacob Hector Aleid Höfelt, zoon van een notaris te Kampen. "
De verkoop vond plaats voor slechts f 10.000; voor dit bedrag verwierf
H öfelt "een herenhuis met verdere getimmerten, tuin en erve en de daarbij
gelegen pannen-, tegel- en pottenfabriek met fabrieksgebouw , loodsen, bergplaatsen, verdere getimmerten, gronden, water en boschhakhout, alsmede
10 arbeiderswoningen met getimmerten en erven" . Helaas is er bij deze
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gelegenheid geen inventaris van de fabrieksgoederen opgemaakt. Er werd
bedongen dat Geysbeek Molenaar nog een paar maanden in het huis mocht
blijven wonen; de nog ongehuwde Höfelt kreeg er een kamer.
Erg lang mocht de nieuwe fabrikant niet van zijn bezit genieten. Op
28 november 1893 meldde zijn vrouw Cornelia Johanna Bentfort, met wie
hij in 1891 was getrouwd, zijn overlijden "na een kortstondige, doch hevige
ziekte" .GO In februari 1894 werd de openbare verkoop aangekondigd van
"de in volle werking zijnde pannen, potten- en tegelfabriek genaamd De
Nijverheid", waarbij opvalt dat de bouw van een nieuw herenhuis heeft
plaatsgevonden "met spiegelruiten, gestukeerde zolders en marmeren schoorsreenmanrels"." Helaas ontbreekt ook hier een inventaris van de gemaakte
producten, zodat we de assortimenten van Werklust en De Nijverheid niet
met elkaar kunnen vergelijken. Er is alleen een summiere beschrijving van
de nalatenschap, waarin een bedrag van ruim f 6.000 wordt genoemd voor
de fabrieksvoorraad.
De Nijverheid werd aangekocht door een groep fabrikanten uit de regio;
een van hen was Cornelis Filippo, eigenaar van Werklust.
DE POITENBAKKERS VAN WERKLUST EN DE NIJVERHEID 1840-1890

De pottenbakkers die vanaf 1833 naar Hazerswoude kwamen werkten bij
De Nijverheid, de nieuw gestichte aardewerkfabriek, en kwamen vooral uit
Friesland. Helaas kon De Nijverheid zich ten gevolge van het mislukken
van de samenwerking tussen de pottenbakker Gerhard Wantink en de eigenaar, P.J. Runckel, en het verongelukken van laatstgenoemde in 1835, niet
voorspoedig ontwikkelen. Voor haar voortbestaan koos de fabriek de meer
traditionele weg van dakpannen en tegels met daarnaast aardewerk als aardbeipotjes en bloempotten. Anderzijds ging de nieuwe eigenares van Werklust,
Maria van Diemen, in de jaren '30 experimenteren met suikervormen en
andere pottenbakkersproducten, hiertoe geïnspireerd door de inbreng van
De Nijverheid. Haar vader, Adriaan van Diemen, die in 1804 het aloude
pan- en estrikwerk verwierf, had de assortimentsverbreding al eerder ingezet
met zijn eesttegels en bloempotten. Zo vinden we na 1840 twee praktisch
naast elkaar gelegen bedrijven die allebei zowel dakpannen, vloertegels als
aardewerk maken. Tegen het midden van de negentiende eeuw groeiden de
beide fabrieken wat hun aanbod betreft naar elkaar toe.
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De namen van de pottenbakkers die russen 1833 en 1890 in Hazerswoude
hebben gewerkt zijn verzameld met behulp van de Burgerlijke Stand en de
Bevolkingsregisters; de gegevens zijn hier als bijlage toegevoegd. We besteden
hier aandacht aan een aantal belangrijke werklieden en aan enkele trends
met betrekking tot hun herkomst. De eerste groep pottenbakkers is hiervoor
al ter sprake gebracht.
Nadat de eerste lichting meest Friese pottenbakkers was vertrokken, werkten er in Hazerswoude gedurende de gehele onderzochte periode vaklieden
die van elders kwamen. Van een invasie, zoals in de beginperiode, was echter
geen sprake meer. Zij vervulden een belangrijke functie: vooral in de eerste
decennia bezetten zij de leidende posities in de bedrijven en ze leidden een
groeiend aantal werkkrachten op die uit de naaste omgeving afkomstig
waren . Zo was op Werklust Peter Bossong een belangrijk man, een pottenbakker afkomstig uit Boxmeer die daarnaast in Utrecht aan het Lauwerecht
jarenlang ervaring had opgedaan in de pottenbakkerij van Van Blaricum of
Martens. In Hazerswoude werkte hij samen met mannen als Jacob van Ree,
T eunis Klink en de gebroeders Goudriaan, trouwe steunpilaren van Werklust
die ook als pannenbakker konden worden ingezet en in of nabij Hazerswoude
waren opgegroeid.
In diezelfde tijd werkte bij De Nijverheid Johannes Angenent, die uit
Gennep, een ander belangrijk pottenbakkerscentrum, afkomstig was en net
als Bossong via Utrecht naar Hazerswoude was gekomen. Bossong overleed
in 1865 in Hazerswoude, Angenent ging omstreeks die tijd terug naar
Utrecht en overleed daar enkele jaren later.
In de jaren '40 verbleven gedurende korte tijd respectievelijk op Werklust
en De Nijverheid twee pottenbakkers met een Duitse achtergrond: Alewisj
Groh en Frans Ignaz Röhrer.
Tussen 1860 en 1865 overleden en vertrokken er nogal wat trouwe
werknemers en moesten er nieuwe pottenbakkers worden geworven. Leiden
ging daarbij een steeds belangrijker rol spelen, dankzij het feit dat daar weer
enkele pottenbakkerijen in werking waren. Er ontstond een wisselwerking
russen Leiden en Hazerswoude; pottenbakkers werken nu eens in de ene,
dan weer in de andere plaats, zoals de zonen van de Friese pottenbakker
Simon van Reen, de gebroeders Nieuwenhuizen en Nicolaas Blansjaar. In
1870 werd in Delft door Johannes Renaud een nieuwe aardewerkfabriek
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gesticht, en vanaf die tijd werd ook deze stad in de route opgenomen.
Contacten met Goudse pottenbakkers bleven schaars; rond 1845 werkte
Hermanus Vermeulen enige jaren in Hazerswoude, maar hij keerde terug
naar Gouda. Pas tegen het eind van de eeuw lijkt het verkeer met Gouda
licht toe te nemen.
Na 1870 streefde Werklust onder leiding van Paulus Klaverwijden en
later Johannes van Coeverden De Nijverheid voorbij en dat lijkt zich ook
te weerspiegelen in de stabiliteit van het personeelsbestand. Wanneer we de
verblijfsduur van de pottenbakkers van Werklust met die van De Nijverheid
in die periode vergelijken dan ontstaat de indruk dat op Werklust in de
jaren '70 enkele zeer goede krachten zijn aangetrokken met de gebroeders
Evert Jan en Roeland den Daas en de gebroeders Dirk en Jan Sluijmer. We
houden deze mensen met hun jarenlange constante aanwezigheid verantwoordelijk voor de positieve ontwikkeling en uitbreiding van vooral het
bloempottenassortiment dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw
een steeds belangrijker pijler van Werklust werd. De Nijverheid had dit
type werkkrachten niet meer; de pottenbakkers zwierven heen en weer tussen
Leiden en Hazerswoude.
De gebroeders Evert Jan en Roeland den Daas hadden in Hazerswoude
een rijke ervaring opgedaan toen ze in 1899 de bloempottenfabriek van de
Fries Douwe Nannes Pot overnamen, die in 1894 in de Haarlemmermeer
aan de Ringdijk bij Aalsmeer was gesticht. Het werden succesvolle ondernemers in een bedrijf dat nog steeds bestaat. Minder goed verging het ruim
dertig jaar eerder Jurre Simons Postema, die als enige Fries in latere jaren,
en wel in 1865, Hazerswoude aandeed. Hij raakte kennelijk zo geïnspireerd
door het bedrijf van Klaverwijden dat hij in 1866 - eveneens aan de Ringdijk
in de Haarlemmermeer - een eigen bedrijfje begon met bloempotten als
hoofdartikel. Helaas moest hij het na een jaar weer verkopen, vermoedelijk
omdat hij niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen."
We hebben ons beperkt tot die werknemers die als pottenbakkers staan
geregistreerd. Sommigen, en dat zijn altijd de uit de omgeving afkomstige
en ter plaatse opgeleide arbeiders, werkten ook als pannenbakker. De vertegenwoordigers van deze laatstgenoemde beroepsgroep kwamen bijna altijd
uit de buurt, uit plaatsen als Alphen, Leiderdorp, Koudekerk of Zoeterwoude.
Ook zij veranderden nogal eens van werkgever.
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Werklust en De Nijverheid in één hand
Na de tragische dood van Van Coeverden werd Cornelis Filippo in het
voorjaar van 1891 eigenaar van Werklust. Wat moest een Leidse timmerman
met een dakpannen- en aardewerkfabriek? De combinatie is niet zo vreemd
als ze op het eerste gezicht lijkt. Filippo, geboren in 1864, kwam uit een
Leidse familie van baggerlieden, rioolruimers. metselaars en aannemers. Zijn
vader, Johannes Willem Filippo, dreef daarnaast een pottenbakkerij in Leiden , die later door een oom, en vervolgens door een neef van Cornelis werd
voortgezet. De nieuwe eigenaar van Werklust was dus van huis uit vertrouwd
met het metier.
Twee jaar later kwam door het onverwachte overlijden van de jonge
fabrikant Höfelr De Nijverheid aan de markt. Tijdens de publieke veiling
werd het hoogste bod uitgebracht door een consortium van pannenbakkers
uit de omgeving: Jacob WiIIem Clant en Pieter Jan Oosthoek uit Alphen,
Hermanus Hendrikus Kloot, Mattheus Kloot en Petrus Adrianus Wernink
uit Oudshoorn, David van Oordt uit Leiden en ten slotte Cornelis Filippo
uit Hazerswoude. Wat hen ertoe bracht zich met elkaar over deze concurrent
te ontfermen is onduidelijk; verhinderen dat een buitenstaander zich hier
zou vestigen? Lang heeft deze collectieve exploitatie niet geduurd, want een
jaar later verkochten de zes collega's hun aandeel aan Cornelis Pilippo, en
zo kwamen beide fabrieken in één hand.
Cornelis Filippo bracht dynamiek in zijn bedrijf. Een jaar na aankoop
van Werklust werd er een stoommachine geplaatst, die de kleimolen en
waarschijnlijk ook persen aandreef. Dakpanfabrikanten uit de omgeving
hadden die stap deels al eerder gezet; Van Coeverden en H öfelt waren er
niet aan toegekomen en Geysbeek Molenaar zal geen ambities in die richting
hebben gekoesterd. Er vonden de nodige bouwactiviteiten plaats, die in het
archief van de gemeente Hazerswoude helaas maar ten dele zijn terug te
vinden . Zo werden de door Maria van Diemen in 1840 gebouwde arbeiderswoningen gesloopt en in 1917 vervangen door een nieuw rijrje, dat er nog
steeds staat .
De rweesporigheid in het assortiment bleef: dakpannen en aardewerk.
Veel bloempotten en aanverwante artikelen ten behoeve van de tuinbouw
zoals aardbei potjes en zaaibakken, bouwkeramiek als buizen en schoorsteen-
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Aankondiging van de verkoop
van De Nijverheid na het overlijden
van J.H.A. Höfelt. De Rijnbode ,
25 februari 1894.
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Twee beddingtegels uit de tijd van
C. Philippo .
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potten, en mogelijk een bescheiden segment huishoudelijk aardewerk.
Bloempotten en buizen werden in toenemende mate door middel van persen
in plaats van op de draaischijf vervaardigd; voor een deel van de productie,
vooral de kleine stekpotjes en de grootste bloempotten, bleef men aangewezen
op geschoolde pottenbakkers. We kunnen slechts enkele voorwerpen tonen
die in de periode-Filippo zijn gemaakt. Twee beddingtegels. met de tekst
"C, Filippo" respectievelijk "C. Filippo en Zn. Hazerswoude", dateren uit
de periode 1891-1917. Beddingtegels zijn vlakke, rechthoekige, geperste
tegels die in kassen op ijzeren roeden werden gelegd en zo een vloertje
vormden waarop teelaarde werd gestort, zodat een verhoogd kweekbed ontstond waaronder de verwarmingsbuizen liepen. De dakpan met aan de
onderzijde het wapen van Hazerswoude dateert misschien uit deze periode,
maar zou ook later gemaakt kunnen zijn.
Cornelis Filippo en zijn vrouw Cornelia van Wijngaarden hadden drie
zonen die werden voorbereid op een functie in het bedrijf: Johannes Willem
(1889), Arnoldus Teunis (1894) en Cornelis Arnold Ebbo Dirk (1898). De
twee laatstgenoemden verbleven enige tijd in Haarlemmermeer, naar we
aannemen om ervaring op te doen in de bloempottenfabriek van de gebroeders Den Daas - ex-werknemers van Werklust - die in 1899 voor zichzelf
waren begonnen. Johannes en ook Cornelis jr. werkten een tijdlang in een
pannenbakkerij in Echt (Limburg) die deel uitmaakte van het bedrijf en die
als 'bijkantoor' werd omschreven.v'
In 1917, enige maanden voor zijn dood, droeg Cornelis Filippo zijn
bedrijf over aan de volgende generatie, waarbij ook de juridische structuur
werd gewijzigd. Zo ontstond de 'N .V. Electrische K1eiwarenfabriek Werklust
en Nijverheid v/h C. Filippo', waarvan Johannes, 28 jaar, directeur werd en
Cornelis jr., 19 jaar en op dat moment wonend te Echt, procuratiehouder.
Hun moeder, Cornelia van Wijngaarden, werd een van de vijf commissarissen. Van dat vijftal maakten ook Pierer Boot sr. en Pieter Boot jr. deel uit;
de laatste was tevens plaatsvervangend directeur.
Over de periode kort daarna hebben we een betrouwbare indruk van het
assortiment doordat het bedrijf rweemaal deelnam aan de Utrechtse Jaarbeurs. " In 1919 exposeerde men "imitatie Keulse potten, boterpotten, industriepotten enz.", Ten gevolge van de stagnerende import van steengoed uit
België en Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog ging men zich kennelijk
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De Potterij, een van de bedrijfsgebouwen
van Werklust. Er staat een overslaande
vlamoven, geschikt voor bloempotten en
ander aardewerk.

toeleggen op de fabricage van Keulse potten of iets wat daarop leek. Ook
andere keramiekproducenten probeerden van deze schaarste te profiteren,
door steengoed te maken of na te maken: de aardewerk- en buizenfabriek
Verkouteren te Bergen op Zoom, Goedewaagen te Gouda, Regout te Maastricht en anderen . Huishoudelijk aardewerk, lange tijd een marginaal product, kreeg weer een prominentere positie toen de vraag ernaar toenam. In
1920 werd voor de tweede en laatste maal deelgenomen aan de Jaarbeurs,
nu met een breder assortiment: dakpannen, schoorsteenpotten, terracotta
holplaten en kannenbuizen, land-draineerbuizen, bloempotten voor kwekers,
inmaak- en boterpotten, vuurvast aardewerk. Doelgroepen waren dus de
bouw, land- en tuinbouw en huishoudens. Gemerkte of anderszins herkenbare producten uit deze periode hebben we tot dusver niet kunnen vinden.
In de tweede helft van 1924 woedde een korte machtsstrijd in het bedrijf.
Directeur Johannes Willem Filippo meldde Dirk Koning - zoon van een
in 1922 benoemde commissaris - aan als procuratiehouder. Kennelijk liep
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de samenwerking niet goed , want twee maanden later werd Koning door
Filippo ontslagen. Tien dagen daarna werd Filippo door zijn onderdirecteur
Pierer Boot jr. met steun van diens medecommissarissen geschorst en Koning
in zijn functie hersteld.
De Filippo's werden aan de kant geschoven ; het bedrijf werd ingrijpend
gereorganiseerd en gesplitst . Eind 1925 ontstond de N .V. Nieuw Werklust
met Jan Blockamp als directeur. De Filippo's kregen - vermoedelijk op
grond van hun aandelenbezit in de vorige N .V. - nu De Nijverheid toegewezen, en in 1926 werd de N.V. Kleiwarenfabriek Nijverheid opgericht met
Arnoldus Teunis Filippo als directeur. In de crisistijd, in 1931, ging De
Nijverheid failliet; de bedrijfsgebouwen en de bijbehorende woningen zijn
verdwenen.
Nieuw Werkl ust overleefde de economische malaise wel. Vanaf 1926
waren er leden van de familie Blanken als commissaris aan het bedrijf
verbonden en vanaf 1934 maakte Dirk Blanken deel uit van de directie,
eerst als adjunct onder Blotkarnp, vanaf 1941 als directeur en eigenaar van
de meeste aandelen .

De laatste fase en de kansen op een vervolg
Onder de leiding van Dirk Blanken en later die van zijn zoons werd Nieuw
Werklust als dakpannen- en bloempottenfabriek voortgezet. Vernieuwend
was het bedrijf niet meer. Wanneer gekozen moest worden voor een bedrijfsstrategie, en collega's de weg opgingen van fusies, schaalvergroting en verdere
mechanisering, sloeg de familie Blanken een andere richting in. Er vonden
nog slechts bescheiden aanpassingen van het productieproces plaats, terwijl
er de laatste decennia na uwelijks nog werd geïnvesteerd. De pannen en
bloempotten vonden via de traditionele kanalen hun weg naar de markt,
totdat omstreeks de laatste eeuwwisseling de productie geheel tot stilstand
kwam. Het is de conserverende werking van deze bedrijfsstrategie geweest
die ervoor heeft gezorgd dat er nu aan de Rijndijk een uniek complex staat,
in talloze kleine stappen gebouwd en verbouwd in de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw. Het is een van de laatste tastbare herinneringen
aan een voor de Rijnstreek zo belangrijke bedrijfstak.
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Nieuw Werklust vanaf de Rijnzijde .
Aquarel door Ciano Siewert, 2001.
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Nu Nieuw Werklust de status van rijksmonument heeft verworven, krijgt
het hopelijk een functie die of door de uitoefening van een bedrijf, of door
voorlichtende of museale activiteiten - en liefst door beide - naar de keramiek
blijft verwijzen. Provincie, gemeenten en Kamer van Koophandel hebben
het als project ingebracht in het Convenant Oude-Rijnzone. Behoud van
het complex is echter nog allerminst zeker; dat is pas het geval wanneer er
een gegadigde is gevonden voor exploitatie op lange termijn.
De keramische geschiedenis van de Rijnstreek is aanzienlijk rijker dan
het fragment dat hier is belicht, en nog slechts ten dele ontgonnen. We
hebben ons beperkt tot de aardewerkproductie van Werklust en De Nijverheid in de negentiende eeuw, omdat deze bedrijven zich daarmee sterk
onderscheidden, zowel van de 'gewone' pannenbakkerijen in de regio als
van de aardewerkfabrieken.
Er is alle reden om de Rijnstreek nader in kaart te brengen. Voor wat de
steenbakkerijen betreft zijn er publicaties van Johanna Hollestelle en Jansen,
maar die blijven betrekkelijk globaal; over de panbakkerijen is nog minder

bekend."
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Van de pottenbakkerijen en grofaardewerkfabrieken hebben wij zelf onlangs die van Oudshoorn belicht, maar er is meer. Nadat in de achttiende
eeuw alle pottenbakkerijen in Leiden en omgeving - behalve die van Oudshoorn - waren verdwenen, kwamen er in de negentiende eeuw nieuwe
initiatieven, deels van ervaren vaklieden van elders, met name uit Friesland ,
deels van lokale ondernemers van buiten de aardewerksector. Ze vestigden
zich in Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden, en sommigen bleven tot ver
in de twintigste eeuw actief.
Groter en belangrijker is de bijdrage die de Rijnstreek in de twintigste
eeuw leverde aan de ontwikkeling van de fijnaardewerkindustrie, waarbij
het hele scala van kleinschalig vervaardigd, met de hand gedraaid kunstaardewerk tot aan de gemechaniseerde productie van gebruiksaardewerk voorkomt. Over Amphora in Oegstgeest, Brouwer, Zaalberg en Gerrit den Blanken in Leiderdorp en Ravelli in Valkenburg is het nodige gepubliceerd;
Katwijk in Katwijk, Rijnland in Alphen, Vermeulen in Zoeterwoude en tal
van anderen kregen tot dusver weinig of geen aandacht.
Zelfs in Hazerswoude-Rijndijk hebben in de twintigste eeuw op een
steenworp afstand van Nieuw Werklust nog twee aardewerkfabrieken gestaan, waarover nauwelijks iets bekend is.66 De belangrijkste was de N .V.
Aardewerkfabriek Holland, opgericht in 1913, met Johannes A.M. van Weil
uit Leiden als directeur. In 1919 stond men, net als buurman Eilippo, met
Keuls aardewerk op de Utrechtse Jaarbeurs, later met vuurvast gebruiksaardewerk, koffie- en theepotten en vazen. In 1923 werd 'Holland' omgedoopt
in 'Pyraunon ', in 1929 in 'Hollandia'. Het bedrijf heeft tot 1962 bestaan.
Tussen 'Holland' en 'N ieuw Werklust' werd in 1937 door Pieter Jacobus
Luiting de Kunstaardewerkfabriek 'Cedo Nulli' gevestigd. Eind 1938 volgde
de verplaatsing naar Leiderdorp, waar het bedrijf tot 1951 heeft gewerkt.
Terugblik
De dakpannen- en bloempottenfabriek Nieuw Werklust, anno 2003 nog
steeds gesitueerd aan de Oude Rijn te Hazerswoude, heeft een lange en rijke
voorgeschiedenis die teruggaat tot in de zeventiende eeuw, toen op die plek
een zogenoemde pan- en estrikbakkerij werd opgericht, zoals er vele zijn
geweest in de Rijnstreek. In 1804, in een periode van economische malaise,
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Nieuw Werklust anno 2003 .

werd de pannenbakkerij het eigendom van Adrianus van Diemen. Deze
fabrikant streefde assortimentsverbreding na en vond deze in het ontwikkelen
van eesttegels en andere keramische elementen, benodigd voor droogvloeren
van mouterijen en meekrapstoven. In Hazerswoude trachtte hij het in I795,
in zijn Katwijkse periode, verkregen octrooi te verlengen en uit te bouwen.
Tweemaal, in 1809 en 1820 bracht hij zijn producten onder de aandacht
via nationale nijverheidstentoonstellingen. Hoewel zijn hardnekkige pogingen om een monopoliepositie ten aanzien van de vervaardiging van en de
handel in eesttegels te verkrijgen mislukten, overleefde het bedrijf de moeilijke eerste decennia van de negentiende eeuw - zij het met schulden bezwaard.
Na het overlijden van Adriaan van Diemen werd het bedrijf voortgezet
door zijn dochter Maria. Haar broer en zus verwierpen in 1834 de ouderlijke
erfenis, waarna Maria de handen vrij had om nieuwe wegen in te slaan. In
die tijd kreeg de fabriek ook een naam: Werklust.
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Intussen was in 1832 even ten oosten van de pannenbakkerij door Petrus
Jacobus Runckel De Nijverheid opgericht, een moderne aardewerkfabriek
met tien arbeiderswoningen, met als aanvankelijk doel de fabricage van
vormen en potten bestemd voor suikerraffinaderijen. Hiervan kwam weinig
terecht; eerst ten gevolge van het teloor gaan van de vennootschap met de
pottenbakker Gerhard Wantink, die een en ander moest realiseren,
vervolgens door het verongelukken van de fabrikant in 1835. Ondanks deze
negatieve factoren betekende de komst van De Nijverheid de introductie
in Hazerswoude van een nieuw keramisch werkterrein. Pottenbakkers uit
Friesland, Bergen op Zoom, Utrecht en in mindere mate Gouda deden hun
intrede; ze maakten er Fries, Bergs en Frankforter aardewerk en bloempotten.
Terwijl Geertruida Escher, weduwe Runckel, na het overlijden van haar
echtgenoot het roer omgooide en ging investeren in de traditionele dakpannen en vloertegels, ontstond in de oude dakpannen- en eesttegelbakkerij
van Maria van Diemen nu juist groot enthousiasme voor vernieuwing in
de richting van het aardewerk. Aldus stonden er tussen 1835 en 1840 in
Hazerswoude twee vrouwen aan de leiding die beiden een overlevingsstrategie
zochten en door elkaars bedrijf werden geïnspireerd. Waar leidde dit toe?
Toen De Nijverheid in 1841 van eigenaar wisselde, lag het accent daar op
de dakpannen en vloertegels, en dat zou zo blijven. Op Werklust was
inmiddels Gerhard Wantink, de ex-vennoot van Runckel binnengehaald,
en hoewel die in 1838 al weer vertrok, is toen de basis gelegd voor een
bedrijfsvoering waarbij pottenbakkersproducten een grotere rol gingen spelen. In 1840-1841 werd in de persoon van Paulus J. Klaverwijden, de 23jarige zoon van de Zoeterwoudse notaris, de benodigde financiële en organisatorische hulp gevonden om de plannen ten uitvoer te brengen. Met deze
jongeman werd een succesvolle vennootschap gesloten, die het bedrijf in
goede banen leidde en voor continuïteit zorgde. Aanvankelijk experimenteerden 'Van Diemen en Klaverwijden' met de suikervormen, die het product
van De Nijverheid hadden moeten worden. Ze vroegen - en kregen - zelfs
in 1841 een octrooi voor een vernieuwd fabricageproces. Het succes moet
matig zijn geweest; voor andere producten, zoals buizen, schoorsteenpotten
en duikerpijpen en in toenemende mate bloempotten, was een betere markt.
Maria van Diemen trad in 1856 - ze was toen 74 jaar - uit de
vennootschap en Klaverwijden werd enige eigenaar van Werklust, dat hij
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in 1878, toen hij ziek werd en overleed, als een florissante en schuldenvrije
onderneming achterliet. Ook zijn opvolger, Johannes van Coeverden uit
Amsterdam, die het bloempottenassortiment nog verder uitbouwde, liet een
solide bedrijf na toen hij in de barre winter van 1890-1891 op tragische
wijze om het leven kwam.
De Nijverheid intussen, die bijna vijftig jaar onder leiding van Samuel
Geysbeek Molenaar had gestaan en dakpannen, vloertegels en daarnaast
aardewerk had gefabriceerd, bleef de laatste jaren wat achter bij Werklust.
In 1889 kwam er uit Kampen een nieuwe, jonge eigenaar, Jacob H .A.
Höfelt, die helaas niet de tijd kreeg om de fabriek te vernieuwen. Hij overleed
plotseling in 1893.
Deze twee onvoorziene sterfgevallen, vlak na elkaar, van jeugdige fabrikanten, hebben er mede toe geleid dat Werklust en De Nijverheid in handen
van één eigenaar zijn gekomen: de timmerman-aannemer Cornelis Filippo,
wiens familie in Leiden onder meer een pottenbakkerij dreef, waardoor hij
niet onbekend was met de branche.
Filippo en zijn drie zonen zetten het bedrijf in gemoderniseerde vorm
voort, waarbij de variatie in producten, die vooral in de tweede helft van
de negentiende eeuw succesvol was, bleef gehandhaafd. Na allerlei verwik kelingen werden de twee bedrijven weer gesplitst. De Filippo's kwamen op
een zijspoor en kregen De Nijverheid toegewezen, dat na enige jaren failliet
ging. Werklust ging vanaf 1926 verder als Nieuw Werklust en kwam in
bezit van de familie Blanken. Hun uiterst behoudende investeringsbeleid
heeft ertoe geleid dat het huidige fabriekscomplex een uniek beeld geeft van
de pannen- en pottenfabricage in de Rijnstreek in de negentiende en de
eerste helft van de twintigste eeuw. Nu het op de monumentenlijst is
geplaatst, biedt dat de mogelijkheid er productie- en museale activiteiten
onder te brengen die recht doen aan de rijke en deels nog onontgonnen
keramische geschiedenis van de Rijnstreek.
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Bijlage.
D e pott enb akkers en fabrikanten van W erklust en De N ijverh eid.

De namen van de pott enb akkers die in H azerswoude gewerkt hebben tussen 1833 en ca.
1890 zijn verzameld met behulp van de Burgerlijke Stand (vóór 1846), de Volkstelling
van 1846 en de Bevolkingsregisters 1850-1890 van de gemeent e Hazerswoude . Daa rnaast
zijn gegevens verkregen uit andere woo nplaatsen. De fabrika nte n zijn gevolgd vanaf 1804
tot aan het begin van de twint igste eeuw .
Zoveel mogelijk is aangegeven voo r welk bedrijf men gewerkt heeft. Die toedeling vond
plaats op basis van adresgegevens - verbleef men in een bedri jfswoning van de ene of de
andere fabriek; ontbraken die, dan werd nagegaan of er via getuigen bij geboorte en
huwelijk of aangeven bij overlijden, waarvoo r als regel vriende n of naaste bu ren werden
uitgenodigd, verbin di ngen waren met mensen waarvan wel bekend was waar ze woo nden
of werkten.

Angenent, Johannes
geb. Gennep, 18 10; over!. Ut recht 1870
geh. m. Cornelia de Kruijff
tussen 1846 en 1850 van Utrecht naar
Hazerswoud e
1864 van Hazerswou de naar Utrecht
waarschijnlijk meesterknecht bij
De N ijverheid

Blansjaar, Nicolaas
geb. Leiden, 1831 ; over!. Leiden 1881
geh. 1859 m. Judith Ca tharina Luxemburg
geh. m. 1875 Jacob a Paulus
1865- 1873 werkzaa m bij We rklust; daarvoor en daarna in Leiden

Bossong, Petrus (ook: Bosson, Bossing,
Bossung)
geb. Boxmeer 1803; overl. Hazerswoude
1865
geh. Utrecht 1836 m. C hristina van
Amersfoo rr
vóór 1839 van Utrecht naar H azerswoude; tot aan zijn dood werkzaam bij
We rklust, waarsch ijnlijk als meesterkn echt

Boring, Cornelis
geb. Alphen, 1856 ; pott enbakker, waarschijnlijk ook panb akker; kleinzoon van
Hendrikus sr.
geh. 1887 te H azerswoude m. Adriana
van der Peet
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ca. 1875-1891 werkzaam bij De Nijverheid ; daarn a naar Leiderdorp

Boting, Hendrik jr.
geb . Alphen , 1860
1891 van H azerswoude naar Leiderdorp
Boring, Hendrikus sr.
geb. Alphen 1805; pottenbakker, late r
panbakker
geh . m . Johanna Hartman
1841-na 1861 werkzaam bij De Nijv erheid
Er hebben in de 1ge eeuw tal van leden
van de famillie Boting in Ha zerswoude
gewerkt, de meeste als panb akker. Hier
zijn alleen degenen opgenomen die (ook)
als pottenbakker werkzaam waren
Coeverden, Johannes Pzn, van
geb . Amsterdam 1852; over!. Zoeterwoude 1891
geh . in 1879 m. Sandrina Cornelia van
der Weijden
1878-1891 fabrikant en eigenaar van
Werklust
Daas, Evert Jan den
geb . M aarssen 1851 ; over!. H aarlemmermeer 1921
geh . m . Anna van G elderen
1876 uit Zoeterwoude naar Hazerswoude
1899 uit Hazerswoude naar H aarlemmermeer; porrendraaier bij Werklust
Daas, Roeland den
geb . Leiderdorp 1856
1877 uit Zoeterwoude naar Hazerswoude
1899 uit Hazerswoude naar H aarlemmermeer; porrendraaier bij Werklust

Diemen, Adrianus van sr,
geb. Alphen aId Rijn 1754 ; over!. H azerswoude 182 4
geh. m. Jannetj e van Ginhoven , geb.
Rijnsburg; over!. Ha zerswoude 1826
plm . 1778 -1 799 fabr ikant van pannen ,
estriken en eestregels te Katwijk aId Rijn
1799-1804 grutter te Noordwijk binnen
1804-1824 fabrikant van pannen , estri ken, cesnegels. bloempotten etc. te
H azerswoude
Diemen, Adrianus van jr.
geb. M oordrecht 1808 ; kleinzoon van de
fabrikant Adrianus sr.
geh. Leiden 1840 m. H ermin a Fra nc ina
Duchatel
1840-ca. 1841 werkzaam bij Werklust
Diemen, Maria van
geb. Katwijk aId Rijn 1782 ; over!. Veur
1860 , dochter van Adrianu s sr.
1824-1834 leidt namens de erven het
bedrijf van haar vader
1834-1840 eigenares van We rklust en
fabrikant e
1840-1856 vennoot schap met med eeigenaar Paulus J. Klaverwijden
Draaisma, Gerrit Alberts
geb. Franeker 1796; over!. Leeuwarden
1853
geh. Leeuwarden 1825 m. N eelrje Krot
1838- ca. 1844 werkzaam bij De Nijverheid
Filippo, Arnoldus Teunis
geb. Ha zerswoude 1894
geh . m. Johanna Dorrepaal
1917-1926 werkzaam bij W erklu st en
De Nijverheid

JAARBOEK DIRK VAN Ee K 2002
162

1926-1931 directeur van De Nijverheid

Filippo, Cornelis
geb. Leiden 1864; over!. Hazerswoude
1917
geh. m. Cornelia van Wijngaarden
1891-1917 fabrikant en eigenaar van
We rklust
1893-1917 fabrikant en mede-eigenaar.
vanaf 1894 eigenaar van De Nijverheid
Filippo, Cornelis Arnold Ebbo Dirk
geb. Hazerswoude 1898
geh. m. G.Wo udstra
19 17- 1924 procuratiehouder en medeeigenaar van We rklust en De Nijverheid
Filippo , Johannes Willem
geb. Leiden 1889; overl.1938
geh. m. Maria de G raaf
1917-1924 direc teur en mede-eigenaar
van Werklust en De Nijverheid
Geuker, Johannes (ook Goeke)
geb.Oudshoorn 1818
geh. m. Petronella Binnendijk
1843 uit Alphen naar Hazerswoude;
tussen 1846 en 1850 vertrokken; werkte
bij De Nijverheid
Geerling, Johannes Stephanus
geb. Doesburg 18 55; over!. Den Haag
1932
geh. Delft 1878 m. Bartha van Brakel
1883 uit Zoe terwo ude naar Hazerswoude;
1884 naar Delft. aldaar werkzaam bij
J. Renaud tot na 1915
Geijsbeek Molenaar, Samuel
geb. Doetinchem 18 18; over!. Velp 1898
geh. m. Elisabeth Magdalena de Vijver

1841-1889 fabrikant en eigenaar van
De Nijverheid

Goudriaan, Jacobus
geb. Woubrugge 1821; over!. Hazerswoude 1865 ; potrenbakke r en pan bakker
geh. Hazerswoude 1848 m. Adriana van
Rhee
geh. Hazerswoude 1858 m. Cornelia
Hoogerbru gge
vóór 1844 naar H azerswoude; to t zijn
dood in 1865 werkzaam bij Wer klust
Goudriaan, Tijmen
geb. Wo ubrugge 1825
vóór 1844 naar Hazerswoude; 1867
vertrokken naar Alphen; werkzaam bij
Werklust
Groh , A1ewisj (ook Louis Groo)
geb. Koblenz 1804 (ook Arnhem 1805);
over!. Gouda 1868
geh. m. Cathar ina Cerhards, pottenkoopvrouw
1845 uit Doesburg naar Hazerswoude; na
1846 vertrokken naar Utrecht; werkte bij
De Nijverheid
Groot , Hendrik Jans de
geb. Workum ca. 1792; suikervormbakkersknecht; over!. Bolsward 1852
geh. Bolsward 1822 m. Annaarje Taekes
Taeklema
ca. 1833-ca. 1840 in Hazerswoude, eerst
bij De Nijverheid. later bij We rklust
Hakmes, Jan Pieter
geb. Go uda ca. 1788; overl. Alkm aar
1847
geh. Go uda 18 17 m. Geertrui Rom ijn
1835 werkzaam bij De Nijverheid; taxa-
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teur van de fabrieksgoederen van Runckel

Halm, Klaas van
geb. Leiderdorp 1836, overl , Hazerswoude 1912; eenmaal pottenbakker,
meestal pan bakker
geh. m. Petronella Bouwmeeste r
vóór 1887 naar Hazerswoude; werkzaam
bij De Nijverheid
Halma, Heere Jacob s
geb. Wo rkum 1802
geh. Workum 1829 m. Tjitske Lenses
Fortuin
ca. 1836-ca. 1838 werkzaam bij
De Nijverheid
Höfelt, Ja cob Hector Aleid
geb. Kuinre 1858; overl. H azerswoude
1893
geh. m. Cornelia Johanna Bentfort
1889- 1893 fabrikant en eigenaar van
De Nijverheid
Jansen, Hendrikus Larnbertus
geb. Arnhem ca. 1793; overl. Utrecht
1854
geh. Arnhem 1815 m. Johanna de Geest
ca. 1833 naar H azerswoude; vóór 1840
naar Utrec ht; werkte bij De Nijverheid
Kalmeijer, Arnoldus
geb.O udshoo rn 1810; overl, Leiden
1871 ; was de laatste pottenbakker van
Ou dshoo rn
geh. m. Margareth a van Eijk
1849 van O udshoorn naar Haze rswoude:
1854 naar Leiden
Kiene, Andries
geb. Delft ca. 1773; overl. Hazerswo ude

1840; pottenbakker en pan bakker
geh. Delft 1799 m. Petronella Elisabeth
Mirande
1804-1806 pijpenmaker te Delft; 1824 in
Hazerswoude als panbakker; 1826 pottenbakker ; geeft het overlijden van mevr.
Van Diemen aan; hij is de oudste pottenbakker van Werk lust die we hebben
gevonden

Klaverwijden, Paulus J acobus
geb. Zoeterwoude 18 17; overl. Hazerswoude 1878
1840-1 856 samen met Mar ia van Diemen
fabrikant en eigenaar van Werk lust
1856-1878 fabrikant en eigenaar van
Wer klust
Klink, T euni s
geb. Hazerswo ude 1812; overl. Hazerswoude 1863 ; meestal pottenbakker, soms
pan bakker
geh. Hazerswoude 1839 m. Hendrina
Vergeer
tot zijn dood in 1863 werkzaam bij
Werklust
Kort, Jacobus de
geb. Hazerswou de 1862
geh. ca. 1887 rn. Neeltje Bosman
1893 vertrokken naar Jut phaas; tot die
tijd werkzaam bij De Nijver heid
Mu ys, Willem Arnoldus
geb. Schoo ndijke 1863; overl. Hazerswoude 1892
geh. Del ft 1882 m. Johanna Margareta
Elfferich
werkzaam in Delft en Haa rlem; kort
werkzaam in Hazerswoude
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Nieuwenhuizen, Izaak
geb. Leiden 1848
geh. Leiden 1873 m. Maria Franken
1867 uir Leiden naar H azerswoud e; rerug
naar Leiden ; Hazerswoude; 1871 naar
Leiden
werkte bij De N ijverheid

geh. Steenbergen 1813 m. Ce rnelia
Co rne lisse
geh. Bergen op Zoom 1827 m. Johann a
van de Linde
1833 uit Bergen op Zoo m naar H azerswoude; 1835 terug naar Bergen op
Zoo m; werkte bij De N ijverheid

Nieuwenhuizen, Pieter
geb. Leiden 1842; over!. Leiden 1916;
potrenb akker en panbakker
geh. Leiden 1842 m. Johann a van Went
geh. m. j annetje Wagemans
1867 uir Leiden naar H azerswoude ; 1874
naar Leiden; daarrussen ca. 3x heen en
weer naar Leiden; werkte bij De Nijverheid

Posterna, Jurre Simons
geb. Workum 1836; over!. Amsterdam
1911 als godsdienstonderwijzer
geh. Bolsward 1863 m. Gesina Ce rnelia
Jurritsma
mei 1865 uit Bolsward naar Hazerswoude; november 1865 naar Haarlemmerm eer, waar hij een eigen bedrijf
stante, dat tot 1867 bestond

Nieuwkerk, Elizeus van
geb. H azerswoude 1827
1846 potrenbakker bij Werklust; voor
1850 naar Leiden als schipper

Prins, Bernardus
geb. Ha zerswoude 1820
geh. H azerswoud e 1850 m. Leentje
Bunnik
van voor 1846 tot na 1850 werkzaam bij
D e Nijverheid

Noest, Mozes
geb. waarschijnlijk Leiden , ca. 1810
1836 potrenbakker, waarschijnlijk bij
De N ijverheid
Noordhuizen, Gerrit
geb. Bergen op Zoo m 1801 ; over!.
Bergen op Zoom 1870; broer van
Huibrechr
geh. Bergen op Zoom 1827 rn. Geertruid a van der Kuil
1833 uit Bergen op Zoo m naar Hazerswoude; 1835 terug naar Bergen op
Zoo m; werkte bij De Nijverheid
Noordhuizen, Huibrecht
geb. Bergen op Zoo m 1795; over!.
Bergen op Zoo m 1876

Ree, Jacob van
geb. waarsch. Alphen, 1799; potrenbakker
en pan bakker
geh. m. Johanna Smirs
geh. m. Niesje Boon
1829 van Alphen naar H azerswoude;
1867 naar Alphen ; belangrijk personeelslid bij Werklust
Reen, Douwe/Dominicus van
geb. Bolsward 1821 , overl, Leiden 1906
geh. Leiden 1849 Johanna Wilhelmina
H eijkoop
geh. Leiden 1858 Elisaberh de Vos
woo nt afwisselend als porrenbakker.
pan bakker en schippersknecht in
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Ha zerswoude, Leiden, Zoeterwoude en
Oegstgeest; van 1862 tot 1879 bij
De Nijverheid; ca. 1883 eveneens
Reen, Jan van
geb. Bolsward 1823, over!. Leiden 1883;
pottenbakker, soms pan bakker
geh. Leiden 1847 m. Jansje van der Baan
woont afwisselend in Leiden en Hazerswoude; werke bij De N ijverheid
Reen, Joh annes van
geb. Bolsward 1819, over!. Leiden 1840
woonde in Hazerswoude, werkte bij
De N ijverheid

Reen, Johannes van
geb. Leiden 1859; zoon van Do uwel
Dominicus
geh. Leiden 1884 m. Elisabeth Lut
1884 uit Leiden naar Hazerswo ude; 1885
terug naar Leiden; werkte bij De Nijverheid
Reen, Lambertus van
geb. Franeker 1830; pottenb akker en panbakker
geh. Leiden 1854 m. H uberdina Clavan
afwisselend werkzaam in Hazerswoude,
Leiden, Delft, Schiedam en Gouda; omstreeks 1846 en tussen 1865 (of eerder)
en 1873 werkzaam bij De Nijverheid
Reen, Simon Wopkes van
geb. Bolsward ca. 1787; over!. H azerswoude 1836 ; vader van Johann es, Jan,
Do uwe en Larnbert us
geh. Bolsward 1810 m. Elisabeth
Rondaan
ca. 1834 uit Leeuwarden naar Hazerswoude; werkte voor De N ijverheid

Röhrer, Frans Ignaz
geb. Ache rn in Baden 181 2
geh. Zoeterwoude 1845 m. Geemuida
Johanna O ltz
vóór 1844 naar Hazerswoude; na 1846
maar voor 1848 naar Leiden; 1850 naar
Delft ; van daar in 185 1 naar M aastricht;
werkte bij Werklust
Runckel, Petrus Jacobus en Geertruida
Cat harina Escher
geb. Geertruidenberg 1780; over!. Hazerswoude 1835
geh. m . Geemuida Carharina Escher, geb.
De nekamp 1791; over!. Warmond, 1879
1832 oprichter van De N ijverheid,
(samen met Gerhard Wantink) ; eigenaar
tot 1835
1835-1 841 Geertr uida Escher zet het
bed rijf voort
Schouten , Pieter
geb.O udshoo rn 1798; over!. Gouda
1861
geh. m. Marrje van der H orst
geh. Gouda 1850 m. Henrica Co lliné
1834 te H azerswoude; werkte bij
De Ni jverheid
Sluijmer , Dir k
geb. Zoeterwoude 184 1, over!. Hazerswoude 188 1
geh. m. Martina van Leeuwen
1870 gevestigd te Hazerswoude ; pottendraaier bij Werkl ust
Sluijmer, Jan
geb. Zoeterwoude ca. 1843
geh. m. Anrje Boon
geh. 1890 m. Anrje Vierbergen
1868 van Zoeterwo ude naar Hazer s-
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woude ; 1903 naar Hillegom; pottendraaier bij Werklust

1833 uit Friesland naar Hazerswoude:
werkte bij De Nijver heid

Varik, Balten van
geb. Bodegraven ca. 1788, overl. Hazerswoude 1854
geh. m. Klaasje Winkel
1833 uit Zoeterwou de naar Hazerswoude;
aanvankelijk De Nijverheid, later We rklust

Vries , Douwe/Dominicus de
geb. Delft 1800; overl. Leiden 1877
gevestigd ca. 1834 ; vertrokken na 1842;
waarschijnlijk eerst bij De Nijverheid,
daarna bij Wer klust

Vergunst, Bernardus
geb. H azerswoude 1818, overl. H azerswoude 1862
geh. H azerswoude 1847 Jacoba Roessen
steeds werkzaam bij We rklust
Verhoogt, Gabriël
geb. Leiden 1862
geh. Leiden 1883 m. Elisaberh Korenhof
1884 uit Leiden naar H azerswoude; 1889
terug naar Leiden; werkte bij De Nijverheid
Vermeulen, Hermanus
geb. Go uda 1807, overl. Gouda 1865
geh. Gouda 1833 m. H eilrje Bedijs
voor 1843 gevestigd uit Go uda; na 1844
maar voor 1850 terug naar Gouda;
werkte bij Werklust
Visser, Egge Hylkes
geb. Wo rkum 1801 , overl. H azerswoude
1833
geh. Oudshoorn 1824 m. Anrje Alberrs
Dr aaisma

Wantink, Gerhard
geb. Hu mmelo 1798
181 5 'To pffabrikanr' te Wehl
1833 vennootschap met P.J. Runckel van
De Nijverheid
1834 tm, 1837 werkzaam bij Werklust,
daarna vertrokken
Wichtenbroek, Rienk
geb. Wo tkum 1774; overl, Norg in het
3e gesticht te Veenh uizen. 1849
geh. Wo tkum 18 15 m. Aaltje Sierrsema,
wed. Potma
geh. Wo rkum 1819 m. Tetje Kort
geh. Franeker 1833 m. Helena de Vries
ca. 1834 uit Franeker naar Hazerswoude ;
voor 1836 naar Arn hem ; werkte bij
De Nijverheid
Wies, Cornelis
geb. Ter Aar 1831 ; overl. Schiedam 1886
als brandersknecht
geh. m. Marijtje van Varik
1867 uit Rotterdam naar Hazerswoud e:
1877 naar Schiedam; werkte bij Werklust

WERKLU ST EN DE NIJVERHEID

167

N oten

I. Streekarchief Rijnlan ds Midden te Alphen aid Rijn (SARM) , O ud Rechterlijk Archief
H azerswoude ( ü RA H ) , inv.nr. 106, Register der voorwaarden van vastegoederen te Haze rsu/oude, f. 89.
2. ü RAH, inv.nr. 49 , Protocolboeken van vaste goederen te Hazerswoude, f. 194.
3. üRAH, inv.nr. 117, In ventarissen en rekeningen van insolvente boedels.
4. üRA H, inv.nr. 45, Protocolboeken: op 12 mei 1757 verkoopt de weduwe van Co rnelis
van Rijn het bedr ijf aan de zonen Pieter en Gerrit; inv.nr . 108, Register der voorwaarden
van vaste goederen: op 30 september 1776 verkoopt de weduwe van Gerrit van Rijn

de helft van het bedrijf aan Pierer van Rijn.
5. ü RA H, inv.nr. 4 1, Protocolboeken. f. I 27v.
6. ü RA H , inv.nr. 37, Protocolboekcn, f. 114v.
7. ü RA H , inv.nr. 35, Protocolboeleen. f. 97 .
8. ü RA H , inv.nr. 39, Protocolboeken. f. 370 : Maa rten Verhagen verkoopt een vierde gedeelte
aan zijn broer N icolaas.
9. ü RA H , inv.nr. 53, Protocolbaeken, f. 377 .
10. Na tionaa l Archief Den Haag (NA), Rechterlijk Archief Katwijken en ' t Zand, inv.nr.
5 1, Register van aangekondigde verkopen van onroerend goed, 1729-1802.

11. Jacob Buys, De bierbrouwe r (Do rdrecht 1798). Het is een van de delen uit de bekende
reeks 'Volledige beschrijving van alle koristen , ambacht en, handwerken, fabrie ken ,
trafieken, derzelver werkhu izen, gereedscha ppen, enz.' .
12. Joh ann a Hollestelle. 'Iets over eesten en eeststenen', Bijdragen en Mededelingen van
het Rijksm useum voor Volkskunde 'H et Nederlands Openluchtmuseum ' 52 (1982) nr. 2,
22 e.v.
13. NA, Provisionele Representanten van het Volk van H olland 1795-1796 (toega ng
3.02.0 I), inv.nr. 42, Ingekomen stukken november 1795; hierin bevindt zich een afschrift
van het rekest aan de Staten van H olland, dat in het archief van de Staten zelf niet
meer aanwezig is.
14. Z ie noot 13 en ook in hetzelfde archieffonds inv.nr. 56, Octro oien, 9 novemb er 1795
rekest en octrooi; inv.nr. 27, D ecreeten van de pro visioneele repraesentanten van het Volk

JAARBOEK DIRK VAN EeK 2002

168

van Holland van november en decemb er 1795, 6e deel, 1e sruk, p. 147.
15. NA, Provinciaal Besruur (toegang 3.02 .02), inv.nr. 35, Ingekomen stukken, 11 juni 1796.
16. Rijksarchief in Noo rd-Ho lland , H aarlem , Archief Nederlandsche Maarschappi j van
Nijverheid en H andel , inv.nr . 45, 4 dossier eeststenen.
17. Verkoop pannenbakkerij: N A , Rechterlijk Archief Katwijken en 'r Zand , inv.nr . 51,
Register van aangekondigde verkopen, 11 april 1799 ; aankoop grutterij: N A, Rechterlijk
Archief N oordwijk, inv.nr. 254, Akten van verkoop van onroerend goed 178 4-1810,
13 november 1799 .
18. NA, Staatssecretaria at onder Lodewijk Napoleon (toegang 2.0 1.01.07), inv.nr. 409 ,
Verbaal op de requesten, 1 oktober 1805 , nr. 5.
19. N A, Binnenl andse Zaken 1796- 1813 (toegang 2.01.12), inv. nr. 663, 8 september 1809,
nr. 3.
20 . Ho llesrelle, 'Iets over eesten en eeststenen', 26.
2 1. Vriendelijke mededeling van drs. Sebastiaan Osrka rnp te Amsterdam.
22. Zie voor pottenba kkersmerken uit Bergen op Zoo m en Oos terhout : Ad ri van der
Meulen en Pau l Smeele, 'O osterhout als potrenbakkerscerurum', Antiek 24, nr. 1 en
2 (juni en septe mber 1989) 2 e.v, en 63 e.v. Producenten van Frankforrer aardewerk
die hun werk van hu n initialen voorzagen zijn Joh an en Q uirijn Gibbon te Go uda,
Teunis van Tellingen te Arnh em en Pieter van der Aa te Delft. Van de Gibbons en
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de lezer die geïnte resseerd is in de vraag ofGeertruida Escher fam ilie is van de kunste naar
Ma urits C Escher, geboren in 1898, een bevestigend antwoord. De laatste stamt af
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