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Ten geleide

Het object van deze studie is een economisch-geschiedkundig onderzoek en analyse van de grofkeramische industrie in het oude industriegebied van Noord-Limburg tussen 1815 en 1965.
Het begrip keramiek is veel omvattend en behelst een breed scala van
zeer fijne tot zeer grove keramische produkten , afhankelijk van de samenstelling van in vele varianten beschikbare leem- en kleigrondstoffen met hun uiteenlopende physische en chemische eigenschappen.
De keramische industrie in Noord-Limburg heeft in hoofdzaak betrekking op de fabricage van uit klei vervaardigde bouwprodukten, zoals
keramische dakpannen , gresrioleringsbuizen, verblendstenen, de betere kwaliteiten baksteen en gevelbekledingssteen, grofkeramische tegels en plavuizen , raamdorpelstenen, bouwkeramiek en vuurvast materiaal voor industriële toepassingen. Deze grofkeramische bouwmaterialen behoren in het gamma van keramische produkten tot de middenmoot , aan de ene zijde geflankeerd door bakstenen en straatstenen
zoals die in Nederland in hoofdzaak langs de grote rivieren worden geproduceerd, en ter andere zijde door de tot de fijnkeramiek behorende
vloer- en wandtegels en sanitaire keramische produkten en de als gebruiksartikelen te bestempelen produkten van aardewerk en porselein
die in ons land bijvoorbeeld in Maastricht, Delft en Makkum worden
vervaardigd .
Het oude industriegebied van Noord-Limburg omvat de gemeenten
Venlo , Tegelen , Belfeld en Beesel-Reuver ; het ligt ingeklemd tussen
de rivier de Maas aan de westzijde en de Nederlands-Duitse grens aan
de oostzijde. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de
stad Venlo en aan de zuidzijde door de gemeente Swalmen die tot het
gebied van Midden-Limburg behoort en in sociaal-economisch opzicht
op de stad Roermond is georiënteerd. Het gebied omvat het grootste
produktieareaal van grofkeramische produkten in Nederland , vergeVII

lijkbaar met het Peak and Potteries District in Engeland met Stoke on
Trent als middelpunt.
De benaming 'oude industriegebied' is gebruikt door en afkomstig van
prof. dr. Th .L .M. Thurlings, die tezamen met de hoogleraren W .R.
Heere en A. Oldendorff, in 1958 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo in 1955
een 'Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg '
publiceerde 1 •
Deze gebiedsaanduiding is onder meer verklaarbaar uit het feit, dat dit
gebied de oudste en tevens meest geïndustrialiseerde gemeenten van
geheel Noord-Limburg omvat. De keramische industrie vormt hier de
oudste tak van nijverheid met als bakermat de gemeente Tegelen,
waar deze tak van bedrijvigheid in het begin van de vorige eeuw opnieuw gestalte kreeg en vervolgens tot de grootste omvang kwam , terwijl de op een recenter tijdstip gestarte producenten van keramische
bouwprodukten in de buurgemeenten Belfeld en Beesel-Reuver bijna
allen oorspronkelijk van Tegelse afkomst zijn.
Deze studie zal geografisch gezien, in hoofdzaak betrekking hebben
op het ontstaan en de ontwikkeling van de keramische industrie in de
genoemde gemeenten zonder overigens al te scherpe begrenzingen te
willen of te kunnen trekken. Er zijn namelijk vanuit dit gebied historische, commerciële en financiële samenhangen met keramische producenten en gelieerde ondernemingen, die tot dezelfde bedrijfstak behoren, zowel in andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zoals
met name in Swalmen, Thorn en Echt, alsook aan de overzijde van de
Nederlands-Duitse grens in West-Duitsland in het gebied van de Nederrijn met vestigingsplaatsen als Nettetal-Kaldenkirchen, Bracht en
Brüggen. Bovendien laat het ruimere infrastructurele kader van
Noord-Limburg enerzijds en anderzijds de historische- en sociaal-economische relaties binnen het gebied dat sinds enkele jaren als de
Grensregio Rijn-Maas-Noord wordt aangeduid een strikte begrenzing
tot het gebied van de gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en BeeselReuver niet toe.
Hiermede kom ik tevens bij het laatste aspect van mijn studie-object
dat nog verklaring behoeft, namelijk de afbakening in de tijd met als
startpunt het jaar 1815. In dat jaar kwam een einde aan het langdurige
internationale krijgsgewoel in West-Europa; op het Wener Congres
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werd onder meer de oostgrens van het Koninkrijk der Nederlanden in
de territoria van het land tussen Maas en Rijn staatkundig opnieuw
vastgesteld. Aan de grote territoriale verdeeldheid van vóór 1795 en
het tot dan toe in staatkundig opzicht bestaande agglomeraat van kleine en grote hertogdommen , graafschappen en heerlijkheden kwam
een einde.
Het gebied van de stad Venlo en van Belfeld en Beesel-Reuver, tot
dan toe behorend tot het Hertogdom Gelre , werd Nederlands domein ;
bij de latere uitwerking van het Tractaat van Wenen werd - ingevolge
een te Londen gesloten overeenkomst - bij het Verdrag van Aken in
1817 ook het gebied van Tegelen, van oudsher bij het Hertogdom Gulik behorend , opgenomen binnen de oostelijke staatsgrens van het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede was in geografisch opzicht de basis gelegd voor een regionaal afgebakend gebied in Noord-Limburg ,
de stad Venlo en de drie gemeenten ten Zuiden daarvan , ingeklemd
tussen de rivier de Maas en de oostgrens van Nederland, dat in de daarop volgende 150 jaar zou uitgroeien tot een relatief zeer sterk geïndustrialiseerde regio met een markante eigen ontwikkeling. Aan de basis
hiervan stond een in het begin van de vorige eeuw opkomende keramische nijverheid, die zich vestigde op de plaats waar in de prehistorie
ten gevolge van ingrijpende geologische veranderingen in de bodem
kleiafzettingen waren ontstaan . De hieruit gegroeide industrie van in
hoofdzaak keramische bouwmaterialen, vervaardigd in een aantal
middelgrote en kleinere bedrijven , kwam in de jaren vijftig en zestig
van deze eeuw in technologisch opzicht in een nieuwe phase van geavanceerde produktietechnieken en bereikte tegelijkertijd wat haar
produktieomvang betreft, mede onder invloed van de opkomst van
substitutieprodukten een hoogtepunt.
Nog afgezien van deze twee belangrijke ontwikkelingen heb ik het jaar
1965 bewust gekozen als eindpunt van mijn studie.
Met hetjaar 1965 wordt , gerekend vanaf 1815, een tijdvak van 150 jaar
afgerond. Tevens komt nu , ruim 25 jaar later, distantie de objectiviteit
in de benadering van het onderwerp ten goede. Bovendien stonden gegevens uit meer recente jaren niet of slechts in geringe mate ter beschikking; voor zover zulks wel het geval was , achtte ik een zekere
discretie bij het gebruik van deze soms vertrouwelijke informatie uit de
jaren dicht bij de actualiteit op zijn plaats.
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De hierboven gegeven nadere aanduiding van het onderwerp van deze
studie geeft reeds enigermate aan, dat er voldoende redenen zijn om
aan de keramische industrie in Noord-Limburg een uitvoerige studie
te wijden . Er zijn de afgelopen decennia boeiende publicaties verschenen over de economische geschiedenis van ons land en over de ontwikkeling van nijverheid en industrie vanaf de oudheid en middeleeuwen
tot in de twintigste eeuw 2 .
Deze dragen veelal echter een algemeen karakter en laten de individuele bedrijfstakken onvoldoende belicht. De economische geschiedenis van sommige takken van industrie in bepaalde regio's van ons
land zijn daarnaast in afzonderlijke studies onder de aandacht gebracht , zoals de textiel- , tabaks-, sigaren- , suiker- en leerindustrie en
bepaalde sectoren uit de metaalindustrie; dit neemt niet weg dat nog
vele witte plekken in de economische geschiedenis van de Nederlandse
nijverheid in het algemeen en van bepaalde bedrijfstakken in het bijzonder moeten worden ingekleurd. Gezien de grote betekenis die de
keramische industrie in Noord-Limburg heeft gehad voor de werkgelegenheid in de regio en - als groot producent-leverancier van bouwmaterialen -voor de volkshuisvesting en voor de overige bouwnijverheid in ons land en daar buiten, komt ook zij in aanmerking voor een
nadere toelichting en bestudering van haar economische ontwikkeling
vanuit het verleden.
Een punt van overweging is mede geweest de constatering dat - afgezien van het algemene karakter van vele publicaties- er tot nu toe weinig studie is gemaakt van het middelgrote en het kleinbedrijf. De bedoeling van mijn studie is een schets te geven van het ontstaan en de
ontwikkeling van een bedrijfstak - een nijverheid en industrie van keramische bouwmaterialen -en van de daarbinnen door een aantal individuele ondernemers in hun ondernemingen ontplooide initiatieven
en activiteiten. Daardoor kan het beeld van de totstandkoming van de
industrie in Nederland in belangrijke mate worden verrijkt. Voor zo ' n
studie is de omvang en de relatieve bijdrage van deze tak van industrie
in het nationaal produkt niet relevant. Dit aspect wordt dan ook niet in
de beschouwing betrokken. Mede daarom is afgezien van een algemene schets van de nationale economie als achtergrond.
Het gaat in dit boek slechts om het schetsen van een beeld van de activiteiten en van het economisch handelen van een groep ondernemers ,
die leidden tot het totstandkomen van een tak van nijverheid , die be-
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trekkelijk sterk locaal of regionaal was gebonden .
Tegelijkertijd heb ik beoogd met mijn studie een steentje bij te dragen
aan de inventarisatie en het inzicht in de industriële archeologie van
het Nederlands bedrijfsleven.
Tenslotte zij opgemerkt dat twee factoren , namelijk het feit dat ik de
keramische industrie gedurende ruim dertigjaar in al haar facetten van
zeer nabij heb meegemaakt en voorts de aansporing van vele (oud-)
collegae in de bedrijfstak om haar historie vast te leggen, er niet
vreemd aan zijn dat ik het thema van mijn studie heb gekozen.
Over het ondernemen in een vrije markteconomie in zijn algemeenheid en over de persoon van de ondernemer en zijn hoedanigheden en
verantwoordelijkheden zijn reeds vele algemene studies en theoretische verhandelingen geschreven. Zo hebben mijn leermeester prof.
dr. M.J.H. Cobbenhagen en geleerden als Joseph Schumpeter, Werner Sombart en Frederic Benham aan de figuur van de ondernemer of
entrepreneur uitvoerige studies gewijd . Na hun dood bleef het lange
tijd stil.
In tegenstelling met daaraan voorafgaande decennia is in de jaren
tachtig een herwaardering opgetreden van het ondernemerschap. De
minister van Economische Zaken J .E . Andriessen stelt in een brief
van 5september1990 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal getiteld 'Economie met open grenzen' expliciet dat het individuele ondernemerschap de grondslag is van de economie. 'In een markteconomie
zijn ondernemingszin en het voortdurend zoeken naar nieuwe markten en activiteiten de gangmaker voor groei en dynamiek, met andere
woorden het ondernemerschap is de stuwende kracht van de economie
en de welvaart' 3 .
Deze stelling wil ik niet alleen gaarne onderschrijven ; zij was zeker ook
van toepassing toen ons land in de loop van de vorige eeuw aan zijn
eerste industrialisatietijdperk begon.
Mede daarom heb ik bij deze aanpak van mijn studie bewust gekozen
voor een bepaalde wijze van benadering. Ik wil niet vanuit de algemeen theoretische achtergronden, doch aan de hand van concreet beschikbare gedetailleerde gegevens inzicht geven en illustreren waar
ondernemerschap toe leidt. Anders gezegd ik wil aantonen hoe op initiatief van enkele ondernemende lieden en dank zij hun inventiviteit
een aantal bedrijven van start ging. Daardoor kon een bedrijfstak ontXI

staan , die nuttige produkten maakte - in dit geval keramische bouwmaterialen - die de toets der vergelijking konden doorstaan . Dat zij
daarbij in het begin in een wisselende en schommelende afzetmarkt
elkaar bevochten om hun positie te bepalen en waar mogelijk te versterken is inherent aan het ondernemen in een vrije economie.
De periode 1815-1965 heb ik gesplitst in een zestal tijdvakken:
- 1815-1870 de opkomst van de keramische nijverheid ;
- 1870-1890 Tegelen als voortrekker van de keramische nijverheid ;
- 1890-1914 expansie en innovatie van de keramische industrie en diffusie naar de regio;
- 1914-1929 de overgang van seizoenproduktie naar continuproduktie
en de groei en schaalvergroting op industriële basis ;
- 1929-1945 een periode van malaise en overproduktie gevolgd door
oorlogs- en schaarste-economie ;
- 1945-1965 gekenmerkt door technologische revolutie in keramische
produktie en door expansie.
De tijdvakken 1870-1890 en 1890-1914 krijgen in mijn studie een belangrijk accent , hetgeen ook enigermate in de relatieve omvang van de
desbetreffende hoofdstukken tot uitdrukking komt.
Na 1870 valt in de gemeente Tegelen een grote ontplooiing van industriële activiteit waar te nemen, met name in de kleiwarenbedrijven , in
1888 onder anderen manifest in de oprichting van een eigen Kamer van
Koophandel.
In het tijdvak 1890-1914 ondergaat de keramische bedrijvigheid in Tegelen uitbreiding en concentratie gepaard met een toename van de
werkgelegenheid in de bedrijfstak. Bovendien worden vele nieuwe keramische bedrijven gesticht in de gemeenten Belfeld , Beesel-Reuver
en Venlo. Tevens moderniseren de fabrieken en schakelen over op
stoomkracht en gemoderniseerde produktietechniek.
Mijn studie wordt , zoals reeds eerder opgemerkt , afgesloten met het
jaar 1965.
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werden gekenmerkt door
schaarste aan bouwmaterialen en in verband daarmede door een grote
mate van overheidsbemoeienis op de bouwmarkt. Na jaren van expansie en produktie-uitbreiding werd in het midden van de jaren zestig in
de grofkeramische industrie in technologisch opzicht een hoogtepunt
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bereikt. Bovendien werd tegelijkertijd een structurele verandering in
de bouwmarkt en daarmee in de afzetmarkt van keramische bouwmaterialen zichtbaar door de opkomst van beton en kunststoffen .
De behandeling van mijn onderwerp per tijdvak bestaat uit een beschrijvend en een analyserend gedeelte. In vier afzonderlijke paragrafen A , B , C en D worden achtereenvolgens beschreven:
A.: een aantal elementen van sociaal-economische achtergronden en
infrastructuur, die voor de nijverheid - op een later tijdstip voor de
industrie en de bedrijfstak als geheel - van betekenis waren en mede
het kader van haar functioneren vormden en bepaalden.
B.: het ontstaan van de afzonderlijke bedrijven , de oprichters en hun
initiatieven , het tijdstip van oprichting, de plaats van vestiging en het
produktiepakket. De besproken bedrijven vormen een heterogeen gezelschap. Zij kwamen allen op eigen wijze en in een uiteenlopend tempo tot ontwikkeling met eigen accenten.
Hun diversiteit rechtvaardigt een zich per periode herhalende bespreking en aandacht van elk afzonderlijk bedrijf.
Deze opsomming biedt gelegenheid om de ontwikkeling binnen de bedrijfstak van micro naar macro met al zijn nuanceringen te volgen.
Bovendien is het voor de geïnteresseerde lezer in de regio , die zich op
grond van zijn arbeidsverleden of anderszins bij een bepaalde onderneming betrokken voelt , mogelijk aldus de positie te bepalen van het
bedrijf waarvoor hij jarenlang werkte. Zij zullen worden geconfronteerd met een intense dynamiek!
Vóór 1870 bestonden slechts een zeer beperkt aantal kleine pannenbakkerijen in Tegelen . Tussen 1870 en 1890 vond niet alleen een uitbreiding van het aantal bedrijven plaats doch trad tevens de eerste diversificatie op door de start van de produktie van buizen en sierstenen
naast de fabricage van dakpannen . In de periode 1890-1914 zijn door
diffusie in de regio een aantal kleinere en middelgrote bedrijven aan de
'bedrijfstak in wording' toegevoegd. In het tijdvak 1914-1929 namen
bijna alle bedrijven de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Er vond een ontkoppeling plaats tussen de persoon van de ondernemer en de onderneming. In de daarop volgende jaren tekende
zich geleidelijk een onderscheid af tussen de leiding der onderneming
en de daarin financieel geïnteresseerden .
C.: hoe en waarom door de oprichters en de ondernemers en hun me-
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dewerkers in hun bedrijfsvoering de diverse ondernemersfuncties zijn
verricht en de wijze waarop aan hun plannen en initiatieven uitvoering
is gegeven.
De essentie van het ondernemen wordt , zoals de Ooste nrijks-Amerikaanse econoom Joseph A. Schumpeter het reeds in 1908 zo treffend
aanduidde, nog steeds gevormd doordat de ondernemer in zijn organisatie de produktiefactoren arbeid, grond en kapitaal bundelt en deze
door zijn initiërend handelen leidt tot nieuwe combinaties en economische mogelijkheden. In dit handelen zijn in wezen een aantal deelfuncties te onderkennen, die vanaf de start van iedere onderneming zekerhoewel aanvankelijk missschien rudimentair - aanwezig zijn , maar
wellicht oorspronkelijk in één persoon verenigd waren en derhalve
niet afzonderlijk zichtbaar. Thans zijn deze deelfuncties in een op arbeidsverdeling en specialisatie gebaseerd organisatieschema veelal
wel duidelijk.
Als zodanig onderscheid ik onder eindverantwoordelijkheid van de
leiding der onderneming de deelfuncties in het werkgebied van verkoop en markt , van produktie en techniek inclusief research en ontwikkeling , van financiën en economie, en van sociaal en personeelsbeleid. In verband met het specifiek extractieve karakter van de keramische bedrijfstak wordt de grondstofvoorziening gezien als een aparte deelfunctie direct verzorgd door het management.
Voor zover ter zake, zullen de aspecten van de juistgenoemde onderscheiden doch niet steeds duidelijk afgebakende deelfuncties van het
ondernemen in de onderzochte keramische bedrijven in de beschouwing worden betrokken met de bedoeling tot een historisch verantwoord oordeel en een conclusie te geraken.
In het onderzochte archiefmateriaal was een grote hoeveelheid detailgegevens aanwezig , die het beeld van de ontplooiing van de bedrijven
en de bedrijfstak gedurende 150 jaar kunnen verrijken.
Hieruit is zo zorgvuldig mogelijk en met inachtneming van de nodige
objectiviteit een selectie gemaakt. De aldus verkregen informatie
bood een geschikte gelegenheid om vanuit het individuele microgebeuren per afzonderlijke onderneming te komen tot een analyse van
het handelen der ondernemers op het terrein van de commercie , de
techniek, de financiering en het sociale beleid en langs die weg tot een
totaal beeld van de bedrijfstak .
Bij de analyse van deze deeltaken - zoals bijvoorbeeld ten aanzien van
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de marketingaspecten - is geen diepgaande toetsing verricht aan recente wetenschappelijke publicaties dienaangaande. Dit zou een aparte gespecialiseerde studie vereisen, die aan het doel van mijn onderzoek voorbij zou schieten .
D .: Tenslotte wordt in paragraafD elk op de hiervoor omschreven wijze gecomponeerd hoofdstuk afgesloten met een concluderende samenvatting.
Het resultaat vaan de zojuist geschetste werkwijze leidt tot belichting
van een aantal aspecten van de keramische bedrijfstak en de bedrijfsvoering der ondernemers in hun onderlinge samenhang gedurende zes
afzonderlijke perioden .
In verband daarmee wordt , alvorens mijn studie met een generale conclusie en samenvatting te beëindigen, in een diachronische analyse een
evaluatie gegeven van enige aspecten bezien over de gehele periode
van honderdvijftig jaar, waarbij een aantal markante punten worden
beoordeeld en van enige kritische kanttekeningen worden voorzien .
Tenslotte is het gepast op deze plaats een woord van dank uit te spreken aan alle personen , bedrijven en instellingen , die mij door hun
steun en assistentie het schrijven van dit boek en de algehele voltooiing
van mijn studie hebben mogelijk gemaakt.
Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn vrouw. Het componeren van
een boekwerk als het onderhavige is een bezigheid , welke in haar tijdsverloop gaat over heuvels en door dalen. Ik dank haar voor de stimulerende ste un en de verstandige belangstelling juist op die ogenblikken,
dat zulks het meest nodig was. Ondersteund, gestimuleerd, bewogen
en enthousiast gemaakt ben ik ook door mijn promotor prof.dr.
H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Hij begeleidde mij met zijn grote kennis en ervaring van sociaal-economische geschiedenis en zijn inzichten
over wat ' bewogenheid en beweging' betekent en gaf mij wijze adviezen.
Dank ook aan velen uit de keramische bedrijfstak - directies van bedrijven , oud-collegaebedrijfsgenoten en oud-medewerkers in de bedrijven - en organisaties van het bedrijfsleven , en uit de boeiende wereld van geschiedschrijving, industriële archeologie en het archiefwezen , voor de van hen ondervonden belangstelling en verkregen informatie.
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Erkentelijk ben ik voor de kritische opmerkingen, die ik in verband
met de uitgave van dit boek mocht ontvangen van de zijde van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht en voor de mij
verleende assistentie bij de verzorging van de literatuurlijst en de annotatie.
Mijn dank gaat ook uit naar de heer W.G. van Rooy, die mij bij de
tekstverwerking van mijn manuscript, de algehele vormgeving en de
keuze van het gebezigde illustratiemateriaal op kundige wijze terzijde
heeft gestaan.
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Hoofdstuk 1.
Ondernemers in klei; opkomst der keramische
nijverheid, 1815-1870

l.A. Sociaal-economische achtergronden en i1~fi·astructuur

Als we de opkomst van de keramische nijverheid van bouwprodukten
in het oude Noordlimburgse industri egebied vanaf het begin van de
vorige eeuw bespreken , is het zinvol deze te plaatsen tege n de algemene sociaal-economische achtergronden. Daardoor wordt het aanvankelijk locale en kleinschalige karakter van deze. nijverheid begrijpelijk
en verklaarbaar. Alvorens daartoe over te gaan, is het bovendien nuttig een terugblik op het verleden te werpen. We zien dan dat de oorzaak van het ontstaan van de Noordlimburgse klei-industrie is gelegen
in de locale vindplaatsen van klei , de grondstof voor de vervaardiging
van keramische produkten. Zij vormden de belangrijkste vestigingsfactor. Daarnaast kunnen we constateren dat, voorafgaande aan de in
de tweede helft van de 18e eeuw maar met name sinds het begin van de
vorige eeuw opgekomen keramische nijverheid, de Romeinse troepen
en hun civiele medewerkers als de voorlopers daarvan kunnen worden
beschouwd .

I.A.l. De klei-afzettingen uit he t Plioceen en he t Pleistoceen
Ten oosten van de huidige rivier de Maas ligt een hoogterras , dat met
een vrij steile rand ongeveer dertig meter boven het Maas-niveau uitsteekt. In dit plateau bevindt zich onder een zandlaag variërend van
drie tot twaalf meter een kleilaag van 1,5 tot 4 meter dikte . Onder deze
kleilaag ligt weer ongeveer 12,5 meter zand en daaronder een dikke
laag klei , die echter zo diep ligt, dat zelfs bij de huidige stand van de
techniek ontginning - economisch gesproken - onmogelijk is.
Afgezien van afzettingen van gewone leemlagen vlak onder de oppervlakte langs de riviertjes en beken in het gebied van de Maas vormen
de juist genoemde kleilagen de belangrijkste basis voor de grondstofvoorziening en fabricage van keramische produkte n in de regio .
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Het ontstaan van deze kleilagen - als sedimentaties uit stromende rivieren - stamt uit een tijdperk van 2 à 2,5 miljoen jaar geleden . In die
tijd stroomde de Rijn en de Maas - waarschijnlijk ook de huidige
Noordduitse rivieren Weser en Elbe - naast elkaar in een uitgebreide
gemeenschappelijke delta naar de Noordzee. Uit een brede meanderende stroom ontstond in de loop van tienduizenden jaren een wijd
vertakt systeem van kleine riviertjes , die lagen klei in de omgeving
hebben afgezet. Dit sedimentatiepakket stamt uit de tijd, die in de geologische wetenschap wordt aangeduid als het Reuverien (zo genoemd
naar de plaats Reuver) en het Pretiglien en het Tiglien , beide genoemd
naar de gemeente Tegelen 1•
Het Reuverien behoort tot het Laat-Plioceen in de periode van het
Tertiair, meer dan 2,5 miljoen jaar geleden; het Pretiglien en het
Tiglien zijn respectievelijk een glaciale en een interglaciale tijd in het
Vroeg-Pleistoceen in de Kwartaire Periode tussen respectievelijk 2,5
miljoen tot 2,2 miljoen jaar en 2,2 miljoen tot 1,6 miljoen jaar geleden.
Toen in jongere perioden de rivier de Rijn oostwaarts werd gedrukt en
de Maas westwaarts afgleed, bleef in het gebied tussen Maas en Rijn de
klei achter. Met voorbijgaan aan de vele studies, die door biologen en
botanici aan de fossiele vondsten uit deze kleilagen zijn gewijd 2 , duidt
het feit , dat door de beoefenaren van de geologische wetenschap 'de
klei van Reuver' en 'de klei van Tegelen' in een apart tijdvak worden
onderscheiden en afzonderlijk worden aangegeven, op hun bijzondere
geologische samenstelling en eigenschappen. De Tegelse klei bevindt
zich in het Nederlands-Duitse grensgebied te n oosten van Tegelen e n
Belfeld; de zogenaamde klei van Reuver ligt in de nabijheid van Reuver en Swalmen , weliswaar op Duits gebied maar zeer dicht bij de Nederlandse grens. Ook de klei-afzettingen , meer zuidelijk gelegen in het
gebied van Brunssum en Schinveld, worden gerekend tot dezelfde categorie .
De vindplaatsen van de grondstoffen worden o.a. geflankeerd aan de
westzijde door het gebied Venlo, Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver het 'oude industriegebied' - en aan de oostzijde door de Duitse gemeenten Kaldenkirchen , Bracht , Brüggen, Elmpt en Niederkrüchten ,
waar, zij het op een later tijdstip, keramische industrie ook tot ontwikkeling kwam.
De kleilagen bevinden zich in het algemeen op tamelijk grote diepte
onder dikke zandlagen. Zij kwamen alleen aan de rand van he t plateau
2

Fragment van een in 1899 te Tegelen gevonden keramische dakpan uit de
Romeinse tijd met het stempel van het 30ste legioen Ulpia Yictrix.
(117-196 na Chr.)

3

met name ter hoogte van Tegelen bijna of soms zelfs geheel aan de oppervlakte. Dit was het geval in de Tegelse buurtschappen , tegenwoordig kadastraal aangeduid met de benamingen 'Klein Hetgen ' of 'Hetje '
en 'Egypte '. De Romeinen hebben deze kleiafzetting aan de rand van
of dicht onder het oppervlak bij de rand van het Maas-plateau ontdekt
en ten nutte gemaakt van de fabricage van keramisch aardewerk en
bouwmateriaal .

I.A.2 Een nieuwe politiek-staatkundige situatie
Vanaf 1815-1817 werden de gemeenten Venlo , Tegelen , Belfeld en
Beesel-Reuver Nederlands grondgebied . Op 2 mei 1815 werden de gebieden volgens de bepalingen van het Wener Congres aan Nederland
overgedragen; alleen Tegelen bleef in verband met de toegang tot de
Maas in Steyl , met zijn voor die tijd belangrijke haven , nog door Pruisen bezet tot 1817. Het gebied werd uiteindelijk bij het Tractaat van
Aken op 24 februari 1817 met Steyl toch ingelijfd bij Nederland in ruil
voor het stadje Herzogenrath aan het riviertje de Worm 3 . De grens tussen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en Pruisen moest liggen
ten oosten van de rivier de Maas " op kanonskogelafstand" of volgens
de officiële bepalingen van het Wener Congres van 1815 " op een afstand van minstens achthonderd Rijnlandse roeden " ten oosten van de
Maas 4 •
Het gebied van de genoemde gemeenten in Noord-Limburg wordt terecht als een apart gebied beschouwd. Zij vormen immers tezamen de
oudste industriegemeenten met duidelijke industriële aspecten. Het
gebied Venlo-Beesel heeft in Noord-Limburg de grootste bevolkingsdichtheid , met name Venlo en het verstedelijkte Tegelen. In de economische geschiedenis van Noord-Limburg was de industriële bedrijvigheid lange tijd en bijna uitsluitend in dit gebied geconcentreerd , waarin de kleiverwerkende keramische industrie vele decennia de toon
heeft aangegeven 5 .
Bij de definitieve vaststelling van de grenzen tussen Nederland en
Duitsland kreeg de gemeente Tegelen bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1817 een 'hoek ' uit het gebied van Kaldenkirchen in het zuidoosten van de gemeente toegewezen , zodat de Nederlandse grens
4

meer oostwaarts kwam te liggen. Hierdoor kwam het vroegere Kaldenkerker gebied , Maalbeck, bij de gemeente Belfeld en het aansluitend gebied tegenover Tegelen bij deze laatste gemeente. Hoewel dit
gebied uitsluitend uit woeste grond en heidevelden bestond, zou later
blijken dat deze ruil van grondgebied voor de keramische industrie van
Tegelen en omgeving van grote economische betekenis is geweest. De
bodem bevatte namelijk grote kleivoorraden zodat het reeds beschikbare grondstoffenareaal van de potten- en pannenbakkers aanzienlijk
werd uitgebreid. Hierdoor ontstonden later grotere expansiemogelijkheden voor de Tegelse nijverheid , de bakermat van de grofkeramische
industrie; waarschijnlijk zou zonder deze gebiedsuitbreiding nooit de
verspreiding van de keramische nijverheid vanuit Tegelen naar Belfeld
en Beesel-Reuver , ja zelfs tot Swalmen hebben plaatsgevonden.

I.A.3. De opkomst van de industrie in de regio
Aan het begin van de vorige eeuw was Nederland nog een overwegend
agrarisch land. De weinige nijverheid die er rond 1800 bestond, had
een ambachtelijk karakter. D e ordonnantie op het recht van patent, de
Patentwet van 2december1805 , bracht in tegenstelling tot het gereglementeerde meesterschap in het gildewezen voordien , in principe gelijkheid in het bedrijfsleven voor iedereen en vrijheid van ondernemen , zij het tege n de verplichting om voor de uitoefening van een vrij
gekozen beroep patent te nemen 6 . Ondanks deze vrijheid bleef het
aantal initiatieven van particuliere ondernemers een bedrijf in een of
andere tak van nijverheid te beginnen, aanvankelijk beperkt. Dit
stond in tegenstelling tot de ontwikkeling in de zuidelijke Nederlanden, waar de aandacht en belangstelling voor de ontwikkeling van de
nijverheid en haar betekenis voor de volkswelvaart veel groter waren.
De Noordelijke Nederlanden vertoonden weinig neiging geld in de nijverheid te investeren en gaven de voorkeur aan belegging in grondbezit en buitenlandse staatspapieren, gestimuleerd door het voorbeeld
van bankiers en renteniers 7 •
De totale beroepsbevolking in Nederland omvatte in 1849 1.250.108
personen. Hiervan waren werkzaam :
- in de landbouw
555.863 personen of ca . 44% ,
5

- in de nijverheid
298.779 personen of ca. 24%,
- in overige sectoren zoals handel , verkeer en diensten 399.466 personen of ca. 32%.
Uit deze cijfers8 blijkt dat rond het midden van de vorige eeuw nog bijna de helft van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam was en
nog geen kwart in de nijverheid. Dit laatste deel bestond , zoals het volgende overzicht van de gemiddelde personeelssterkte in de nijverheid
omstreeks 1850 laat zien , voor het merendeel uit kleine bedrijven .

Gemiddelde personeelsste rkte in de nijverheid omstreeks 1850, gemeten aan 47
volgens de patentbelasting ondersche iden takken van nijverheid.

<

1
l- 4
5- 9

10 - 19
> 20
Totaal

man personeel

12

20
7
6

2
47 takken van nijve rheid.

Bron: J.A. de Jonge , 1976, 461-462.

Van de 47 takken van nijverheid hadden er dus 39 een personeelsbezetting lager dan tien personen.
Van overgang van de agrarisch-commerciële structuur van de Nederlandse economie naar een industriële is pas sprake vanaf 1850 en de
eerste twee decennia na de eeuwwisseling. D e kern van dit industriële
ontwikkelingsproces was de opkomst van fabrieksmatige produktie
met behulp van krachtwerktuigen, stoommachines en later motoren ,
gepaard aan aanzienlijke schaalvergroting. Een indicatie van het verloop van deze ontwikkeling tussen 1853 en 1872 geeft - tegen de achtergrond van het feit , dat in geheel Nederland in 1837 slechts 72 stoommachines in bedrijf waren 9 - het aantal geplaatste stoomwerktuigen.
De be drijfstak van keramische bouwprodukten nam, binnen de to tale
nijverhe id van geheel Nederland , slechts een bescheiden plaats in.

6

Het aantal stoomwerktuigen in fabrieken in Nederland 1853-1872.
- l853
-1858
- l86l
- 1862
- 1863
- 1864
- 1872

364
724

909
983
l066
1221
1815*

* Dit aantal stoomwerktuigen had in totaal een vermogen van 21.403 pk: het
gemiddelde vermogen per stoomwerktuig was ca. 12 pk.
Bron: J.A. de J o nge, 1976. 495.

Van de totale in de nijverheid werkzame beroepsbevolking in 1849 en
1859 , respectievelijk 298.800 en 326.300 personen, waren immers
slechts 3.800 à 3.900 personen of ca. 1,3% werkzaam in baksteen- en
dakpannenfabrieken . Daartegenover waren deze fabrieken relatief
qua bedrijfsgrootte zeker niet onbeduidend. De bedrijven in de bedrijfstak , die volgens de Patentbelasting onder nummer 116A werd
aangeduid als steen- , dakpan- , vloertegel- en tegeltjesbakkers, hadden
namelijk een gemiddelde personele bezetting van 10-19 personen en
behoorden dus tot de grotere bedrijven .
De gemeente Tegelen was in 1812 nog overwegend agrarisch van karakter. Ongeveer tweederde van de beroepsbevolking was in de landbouw werkzaam, hetzij als zelfstandige boer of als pachter. Van de in
de nijverheid werkzame gezinshoofden vond veruit de grootste categorie zijn bestaan in de keramische nijverheid , te weten elf personen of
7,9% als pottenbakker en drie personen (2,1%) als dakpannenfabrikant. Zij vormden tezamen 10% van de totale beroepsbevolking. Van
het totaal aantal inwoners (816) waren rond 1812 ten minste vijftien
personen als baas en veertig als knecht , dus in totaal 55 personen of
bijna zeven procent betrokken bij het keramisch a mbacht. De meesten
van hen waren gevestigd in de buurtschappen de Middelt - ook wel
Overtegelen genoemd - Aen gen Kruis, Op de Leem horst e n in Steyl.
Burgemeester J.G. Kamp van Tegelen had reeds in 1810 in een schriftelijke opgave omtrent de Tegelse nijverheid aan de Sous-Prefect van
he t Departe ment van de Roer met enige nadruk gewag gemaakt van
het feit dat in zijn gemeente zeven pottenbakkerijen met vijftien arbei7

ders gevestigd waren , die gezamenlijk per jaar produceerden ter waarde van ongeveer 7000 goudfrancs en daarnaast vijf pannenovens met
twintig arbeiders en een jaarlijkse produktie van 6000 francs 10 .
Geheel nieuw was de uitoefening van het keramisch ambacht voor de
Tegelse bevolking op dat tijdstip zeker niet. Uit een rekening van de
graaf van Gelder uit de jaren 1294-1295 , waarin gesproken wordt over
ontvangsten " apud Tigelen de loco ubi argila reponitur" 11 , met andere
woorden te Tegelen , de plaats waar potleem of klei wordt opgeslagen,
blijkt dat Tegelen ook in de middeleeuwen reeds betekenis had als vestigingsplaats van keramische nijverheid. In de vijftiende eeuw wordt
een drietal kleiputten te Tegelen vermeld , namelijk de Potkuylen , het
Ulantsgaet en de Leymhorst. Een echte herleving van het pottenbakkersambacht in Tegelen zien we sinds de achttiende eeuw . De drie
oudst bekende met name genoemde pottenbakkers waren in 17331734 Geurt Driessen , Dionysius Pottbecker en Laurens Pottbecker .
Na ongeveer 1760 werden hier meer nieuwe pottenbakkerijen gevestigd , gedeeltelijk door immigratie van uit het Rijnland afkomstige pottenbakkers . Er bestond een grote afzetmarkt voor het Tegelse aardewerk . Ondanks de grovere kwaliteit werden de produkten in grote
hoeveelheden verkocht niet alleen in de naaste omgeving maar ook ver
daarbuiten. De pottenbakkers hadden zich toegelegd op huishoudelijk
sieraardewerk in speciale glazuren en kleuren , onder meer een bijzondere drie-kleurentechniek. Ook het 'Tegels zwart goed ' was een belangrijk exportartikel. Vanaf 1812 vond regelmatig afzet en uitvoer
plaats, niet alleen in het gehele arrondissement , maar ook naar Holland en naar de streken rond Westerwald en Nassau . Kooplieden uit
Holland kwamen jaarlijks omstreeks Pasen inkopen doen. Zij verschenen per schip in Steyl en brachten het Tegels produkt naar Rotterdam ,
Amsterdam , Groningen , Zwolle , Dordrecht , Middelburg , Antwerpen en Brussel. Ook zeeschepen legden aan te Steyl en vervoerden
hun waren onder andere naar Duinkerken , Rouaan , Bordeaux , Marseille en Spaanse havens 12 • Uit het feit dat rond 1830 jaarlijks ten minste 60 schepen Tegels aardewerk en dakpannen vanaf de Steyler wal
werden verscheept , blijkt bijvoorbeeld hoe groot in de infrastructurele
sfeer de betekenis van de rivier de Maas voor de pottenbakkers was 13 •
De bloeiperiode van de Tegelse pottenbakkersnijverheid bereikte
rond 1830 haar hoogtepunt. Op dat moment waren twintig bedrijven in
produktie , maar vanaf omstreeks 1850 - toen nog vijftien bedrijven
8

met 120 knechts in produktie waren - nam dit aantal e n hun omvang en
activiteiten betrekkelijk snel in betekenis af. Ten slotte werd de Tegelse aardewerkproduktie teruggedrongen door de oprichting in 1836 van
een aardewerkfabriek door Petrus L. Regout te Maastricht , in een
door hem gestichte groep bedrijven die zich bezig hielden met de vervaardiging van kristal , glas , aardewerk en spijkers 14 . Op 3 juni 1836
had hij van de Maastrichtse overheid toestemming gekregen tot het
oprichten van een fabriek van geschilderd aardewerk. Hij begon de
produktie terstond op grote industriële schaal. Aanvankelijk kende
zijn aardewerkfabriek veel problemen , niet van economische doch van
technische aard. " Omstreeks 1850 slaagde Petrus Regout er echter in
een produkt te produceren dat de vergelijking met Engels aardewerk
kon doorstaan en vanaf dat moment vond het Regout-aardewerk zijn
weg over de gehele wereld en veroverde vreemde markten" 15 • De onderneming van Petrus Regout telde einde 1849 reeds 600 mannelijke
en vrouwelijke werknemers. Medio 1860 had zij ruim 1500 arbeiders in
dienst. Het bedrijf was toen , geschoeid op moderne kapitalistische
leest , zowel commercieel als technisch sterk. Dit betekende de nekslag
voor de kleinere , meer ambachtelijke aardewerknijverheid elders ,
ook in Tegelen .
De produktie van keramische dakpannen stond in Tegelen in de jaren
1830-1850, toen de pottenbakkerijen hun grote bloeiperiode doormaakten , pas in de kinderschoenen en was nog van bescheiden omvang. In de lijst van verleende vergunningen voor de oprichting van
fabrieken en trafieken van 8 februari 1830 komen naast twintig pottenbakkersbedrijven slechts zeven pannensjops - zoals deze bedrijfjes in
de volksmond genoemd werden - voor 16 . Ook op het overzicht van
heffingen van octrooi op het uitdelven van potaarde uit gemeentegronden van 11 januari 1836 17, staan naast dertien pottenbakkers slechts
vier pannenbakkers vermeld. Het betreft de dakpannenbedrijfjes van
Jacob Engels, de weduwe Jan Canoy , Jan Gubbels en de weduwe
Dings. De als pottenbakker aangeduide personen zijn Barth Canoy ,
de weduwe Kamp , Jacob Laumans , Peter Hendriks , Andreas Je ntjes ,
Lodewijk Sprengers, Frans Glansmachers , Tilman Hamakers , Peter
Jentjes , Theodoor Gitmans, Peter Gitmans , Gotfried Kranbruchers
en Peter Rievers .
Keramische handvormpannen in hun meest simpele uitvoering zijn in
9

wezen een combinatie in een plaat klei van een hol of vlak gedeelte met
een bolle vorm, die uiteindelijk tezamen de gebogen elkaar overlappende dakpannen opleveren. Met de ontwikkeling daarvan werd een
bouwprodukt geschapen dat blijvend flexibel , brandvrij. rotvrij en onverwoestbaar is. Met name de onbrandbaarheid van keramische pannen vormde voor de overheid een welkome oplossing voor het steeds
dreigende brandgevaar in de groeiende steden. Zij aarzelde dan ook
niet ter bevordering van de brandveiligheid dienovereenkomstige
bouwvoorschriften uit te vaardigen. Zo vaardigde bijvoorbeeld de Gulickse Regierung reeds in de 16e eeuw bepalingen uit betreffende eisen
waaraan dakbedekkingen in de steden moesten voldoen. Een verordening van 19 februari 1759 zegt dat in het gehele hertogdom Gulick ,
waar Limburg ten dele onder viel , " alle neue erbaute Häuser, Scheunen und Stallungen fernerhin nit mit Stro , sondern Pfanne , Ziegel
oder Leyen gedekt werden sollen unter Strafe 25 Reichsthaler" 18 .
De overschakeling naar de toepassing van steenachtige daken ging geleidelijk en het tempo waarin dit geschiedde was mede afhankelijk van
de verschillen in voorschriften van de locale of regionale overheid.
Het betekende in ieder geval dat er een nieuwe markt voor een nieuw
produkt - de keramische dakpan - open lag en perspectief kon bieden.
Als grondstof was hiervoor de Tegelse klei beschikbaar. Deze was
door zijn specifieke eigenschappen , een combinatie van zuiverheid en
vetheid , zeer geschikt voor het maken van een tegelijkertijd sterk en
toch dun produkt, dat daardoor tevens een relatief laag gewicht had ,
de keramische dakpan .
De dakpannenproduktie te Tegelen was gestart in 1773 . De oudst bekende 'dakpannensjop' was het bedrijf van de kooplieden Houba en
Kamp . Zij verkregen op 26 augustus 1773 vergunning tot het oprichten
van een dakpannenfabriek .
In de nabij gelegen stad Kaldenkirchen was reeds in 1728 door de hertog van Gulick aan de pannenbakker Johan Esser vergunning verleend
om een pannenoven op te richten tegen een jaarlijkse vergoeding van
honderd pannen , die hij moest afdragen aan de rentmeester van het
'Amt' Brüggen. De stad Kaldenkirchen beschikte echter niet over eigen kleigroeven en daarom werd de voor de fabricage benodigde klei
gehaald in de ten westen van de stad liggende Uelingsheide in het gebied van Tegelen. Voor het kleidelven op de Uelingsheide betaalden
de Kaldenkerker pannenbakkers aanvankelijk een vergoeding aan de
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gemeente Tegelen. Toen in 1773 ook twee Tegelse pannenbakkers , de
juist genoemde heren Hou ba en Kamp, van het hertogdom Gulick vergunning verkregen hadden tot kleisteken en pannenbakken ontstond
een hevige strijd over de gronden van het gebied Wambach en Uhlingsheide, waarbij zelfs pogingen zijn ondernomen het gebied Ulesheide te annexeren 19 • We zien hier hoe groot reeds in het priJle begin
van de dakpannennijverheid in de regio , rond het begin van de vorige
eeuw, het belang van de beschikking over voldoende kleigronden was.
Tot oplossing van de geschillen over de kleidelving werd op 5 januari
1802 een bijeenkomst belegd op het landgoed Wambach van een delegatie uit Kaldenkirchen met een afvaardiging uit Tegelen onder leiding
van burgemeester Anton Thijssen. Op 28 mei van hetzelfde jaar werd
ten slotte een akkoord bereikt. De overeenkomst had echter enige jaren later geen rechtsgeldigheid meer, toen ingevolge de bepalingen
van het Wener Congres in 1815 het Rijnland Pruisisch werd , waarbij de
grenslijn circa een halve mijl van de grens verwijderd moest blijven en
Tegelen met de kleigronden van het gebied Wambach en Uhlingsheide
bij Nederland kwam . Hetzelfde gebeurde trouwens met het omstreden
gebied Malbeck of Maalbeek ten oosten van Belfeld dat in verband
met de vredesbepalingen eveneens Nederlands grondgebied werd.
In 1812 waren er te Tegelen drie dakpannen fabrieken gevestigd , te weten de bedrijven van Willem Kamp , tevens burgemeester van Tegelen;
het bedrijf van Frans Nothen en als derde het bedrijf van Steven Dings,
een schoonzoon van de koopman Hou ba.
De toename van het aantal dakpannenbedrijven te Tegelen van 1812
tot 1870 en de omvang van hun produktie blijkt uit het navolgende :
Dakpanneobedrijvigheid in Tegelen 1773-1870.
Jaar
1773
1812
1850
1851
1863
1870

Aanta l bedrijven

Aantal werknemers

Jaarproduktie

l

3
7

9
9
16

70
72
l.07
164

4.280.000 stuks
Naar schatting
7 à 7 .5 miljoen stuks

Bron :20
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De zeven pannenbakkers met hun zeventig werknemers uit 1850 omvatten te zamen met de eerder genoemde vijftien pottenbakkerijen
met hun 120 man personeel in totaal 22 keramische bedrijven , die
werkgelegenheid boden aan meer dan tweehonderd personen. Op het
totaal van de in 248 huizen wonende 1.374 inwoners van Tegelen in
185021 betekende dit , dat bijna 15% van de bevolking in de keramische
nijverheid werkzaam was.
De negen clakpannenbedrijven uit 1863 met in totaal 107 man , inclusief de eigenaren waren:

Dakpanne nbedrijven en personeel in Tegelen in 1863.
-

-

Nicolaas Dings
Bernard Ca noy
Karel de Rijk
Hendrik Kamp
Peter Benders (gehuwd met de
weduwe van de jong overleden
Jacob Laumans en tijdelijk de
bedrijfsvoering waarnemend
Andreas Denissen
Karel Canoy
Jacob Gubbels
Gubbels en Ronck

met

9
19
12
12

arbeiders

7
4

16
9
9

Bron: TI1.W.J. Driessenn

Bij vier van dit negental bedrijven waren meer dan tien arbeiders in
dienst , terwijl de gemiddelde personele bezetting per bedrijf twaalf
man was.
De zestien pannenbakkers uit 1870 beschikten gezamenlijk over 64
ovens, zoals uit het overzicht op pagina 13 blijkt.
Het belang van de keramische tak van nijverheid voor de gemeente
wordt onder meer onderstreept door de constatering in 1851 , dat " deze pottenbakkers en pannenbakkers per jaar respectievelijk 30.000,en 10.000,- gulden aan hout besteden als brandstof voor de produktie "24, een hoeveelheid van meer dan 600.000 takkenbossen . Het gemeentelijke Jaarverslag over 1867 vermeldt met enige voldoening , dat
12

Aantal ovens van de pannenbakkers in Tegelen in 1870.
Naam bedrijf
-

Bernhard J . Canoy en Cie
Gebr. Teeuwen
Nicolaas Dings
Firma
Jan Koopmans
Charles
Theodoor Koopmans
} de Rijk
Hubert Dings
Weduwe Willem Kamp
Jan Nabben , Firma Laumans
Andreas Denessen
Antoon Aarts
Joseph Franssen
Willem Kurstjens
Migchiel Driessen
Hendrik Ronck
Frans Wassen
Karel Canoy

Aantal ovens

9 ovens
5 ovens
3 ovens
3 ovens
3 ovens
2 ovens
5 ovens
7 ovens
2 ovens
2 ovens
4 ovens
4 ovens
2 ovens
3 ovens
2 ovens
8 ovens
Totaal 64 ovens

Bron: G.A.T.''·

er "geen volstrekt behoeftigen meer in de gemeente waren , aangezien
de verschillende fabrieken en inrigtingen aan deze werk verschaffen" 25 .
Uit de toename en de cijfers van de Tegelse dakpannenbedrijven blijkt
de opkomst van deze industrie in de regio. Op bevordering en ontwikkeling van deze industrie zou de gemeente zich weldra gaan instellen.

I.A.4. Infrastructurele en gemeentelijke voorzieningen en achtergronden
- Transportwegen
Voor de ontplooiing van de nog jonge en bescheiden nijverheid in het
midden van de vorige eeuw was de beschikbaarheid van voldoende
transportmogelijkheden en verbindingswegen een absolute voorwaarde. Dit geldt met name voor de bedrijven van grofkeramische, betrekkelijk zware bouwprodukten . Een belemmering voor het streven het
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afzetgebied van grofkeramische produkten uit te bouwen , te vergroten
en te spreiden waren de relatief hoge transportkosten , die ten gevolge
van het zware gewicht van deze produkten hun prijs franko bouwplaats
verhogen . De verzorging van goede vervoersmogelijkheden met zo
weinig mogelijk overslag van goederen was derhalve binnen het geheel
van infrastructurele voorzieningen voor de bedrijfstak zeer belangrijk.
In 1814 beschikte het gehele toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden over nauwelijks vijfhonderd kilometer straatweg, waaraan
tussen 1815 en 1830 achthonderd kilometer aan nieuwe wegen werd
toegevoegd. Tussen 1818 en 1830 werden op grootscheepse wijze
scheepvaartkanalen aangelegd 26 , die echter voor de Noordlimburgse
grofkeramische nijverheid van weinig betekenis waren. Van wezenlijk
groter belang voor de keramische industrie was de aanleg van de
spoorweg tussen Venlo en Roermond. Op 28 mei 1863 werd door de
Commissie voor de Staatsspoorwegen te 's-Gravenhage aanbesteed
" Het maken van de aarden baan , de kunstwerken , de levering van ballast en het leggen van de spoorbaan tussen Venlo en Roermond en het
maken van verschillende gebouwen en inrichtingen op stations" 27 als
onderdeel van de spoorlijn Eindhoven , Venlo , Roermond , Maastricht. Ongeveer tegelijkertijd werd aan de gemeente Roermond concessie verleend tot het bouwen van een vaste voetbrug over de Maas 28 .
Dit is waarschijnlijk geschied ter compensatie en als compromis voor
het gemis aan een rechtstreekse spoorverbinding Roermond-Eindhoven. In de voorafgaande jaren , toen de spoorlijn Venlo-RoermondMaastricht nog niet gereed was , werden Tegelse dakpannen voor afnemers in België , bijvoorbeeld in het Luikse industriegebied , per
spoor vanuit Duitsland, zoals uit Ruhrort , verzonden of per schip over
de Maas.
Op 6 november 1865 werd de Staatsspoorwegverbinding Venlo-Maastricht geopend en in 1866 volgde het oostwest traject Venlo-HelmondEindhoven-Vlissingen. Hiermede was een opening gemaakt en een
transportverbinding tot stand gekomen dwars door het ontoegankelijke Peelgebied heen naar Brabant en West-N ederland. Ten slotte
kwam op 5 november 1866 de spoorlijn van Venlo naar Kaldenkirchen , Viersen en Gladbach gereed, op 23 oktober 1867 gevolgd door
de lijn Venlo-Kempen . Daarmee was vanaf dat moment het gebied
Venlo-Tegelen met het gehele Rijnland verbonden . Voor de keramische bedrijven was dit een zeer belangrijke ontwikkeling. Alle reeds
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bestaande bedrijven in Tegelen lagen niet ver van het station verwijderd, terwijl in een latere periode (na 1890) de nieuwe keramische fabrieken in Belfeld en Reuver hun vestigingsplaats ook zouden kiezen
vlakbij de spoorlijn. In de jaren twintig van deze eeuw zouden eigen
spoorraccordementen en rechtstreekse spooraansluitingen worden
aangelegd. Naast het reeds genoemde voordeel - het transport van het
eindprodukt werd goedkoper - werd het ook mogelijk en economisch
rendabel om van verre de in steeds grotere hoeveelheden benodigde
hoogwaardige brandstof, steenkolen, te betrekken .

- Ondernemingszin
Een voorwaarde voor de ontplooiing van handel en nijverheid en daarmee voor de bevordering van de welvaart is de aanwezigheid van voldoende ondernemingszin.
Zoals reeds opgemerkt werd Tegelen met zijn potten- en dakpannenbakkers een centrum van keramische nijverheid en daarmee tegelijkertijd de bakermat van de industriële ontwikkeling in het industriegebied van Noord-Limburg. De oudste Tegelse pannenbakkers waren
van oorsprong boeren , die naast hun agrarisch bedrijf dikwijls een nevenberoep uitoefenden. Hun mentaliteit was stug en individualistisch
doch ondernemend van aard in samenhang met hun agrarische afkomst. Zij waren gewend aan een situatie , waarin iedereen voor zichzelf behoorde te zorgen . Deze ondernemende mentalite it is wellicht
mede verklaarbaar uit de - infrastructureel gezien - geografische uithoek , waarin zij leefden. Tegelen had namelijk naast de plaatsen
Bracht, Dülken , Süchteln, Waldniel en Dahlen 29 vanaf ca. 1300 in een
geïsoleerde noordwest hoek van het Amt Brüggen binnen het hertogdom Gulik gelegen. Het lag ingeklemd tussen de plaatsen Venlo en
Belfeld, die tot het Staats Overkwartier van Gelre behoorden , en was
vóór 1816of1817 nooit deel geweest van de Republiek der Vereenigde
Provincien. Bijgaande kaart , voorstellend het Overkwartier van Gelre
in 1715 verduidelijkt de geografisch staatkundige situatie30 . Deze ligging van Tegelen en Steyl in een inham aan de Maas in de noordwesthoek van Gulik , was van oudsher zo blijkens kaarten uit 1543 , 1662 en
178531 . De invloed van de handelsverbindingen vanuit de bij Tegelen
behorende los- en overslagplaats aan de Maas in Steyl met het oostelij15

ker gebied tussen Maas en Rijn en het Pruisische achterland zal ook
hebben bijgedragen aan de commerciële mentaliteit van de Tegelenaren .
- Overheidsstimulering
De gemeentelijke overheid van Tegelen ondersteunde zeker in de periode vóór 1850 het particulier initiatief van de startende ondernemers
in de keramische bedrijfstak. Met name de burgemeesters Willem
Kamp (1807-1830) , Jan Josef Ronck (1831-1836) en Peter van Leipsig
(1836-1848) stimuleerden de nog jonge keramische nijverheid. Zo
kwam door hun toedoen de grindweg naar Kaldenkirchen in 1844 gereed. Deze weg was " dank zij de ijver van de toenmalige burgemeester
Peter van Leipsig aangelegd van de Maas te Steyl langs Tegelen tot aan
het hoofdtolkantoor Kaldenkerken , een afstand van een en een halfuur gaans. Men moest voor de nieuwe weg in de heuvelrug rotsen laten
springen vlakbij de aldaar gelegen herberg , die de naam 'de Steenrots'
kreeg ". Het doel van de aanleg van de nieuwe weg was " om handel,
nijverheid en vertier een nieuwe vlugt te geven. De pannenfabrieken
namen zodanig in bloei toe, dat het een menigte mensen arbeid en
brood verschafte en ook de goederen- en expeditiehandel mocht zich
verheugen in de gewenste vooruitgang . De dorpsregering zag de pannenfabrieken als de slagader van Tegels bestaan en bloei en werkverschaffing voor vele menschen " 32 •

- Een nieuwe bron van werkgelegenheid
Het is begrijpelijk dat een nieuwe bron van werkgelegenheid dicht bij
huis zeer welkom was. Voorheen was werkgelegenheid in het betrekkelijk arme agrarische dorp Tegelen en omgeving tamelijk schaars .
Vele Tegelenaren trokken 's zomers naar het naburige Rijnland om in
de groeiende Duitse steden te werken. Een globale arbeidsloonindicatie uit de regio uit het midden van de vorige eeuw toont aan , dat het
weekloon van een steen- of pannenbakkersknecht van ca. vier en een
halve gulden per week ongeveer gelijk was aan het weekloon van een
knecht van een bakker , metselaar, timmerman , leiendekker , bierbrouwer of ander ambacht.
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Een tweede aspect is de nieuwe werkgelegenheid , die de keramische
nijverheid in afgeleide zin teweeg bracht , doordat na 1850 metaalbedrijven en gieterijen werden opgericht , die onder andere als leverancier optraden en produkten zoals onderdelen en machines vervaardigden voor de keramische industrie. Zo richtte in 1854 als eerste Hendrik
Hubertus Kamp, pannenfabrikant te Tegelen en zoon van Willem
Kamp, een ijzergieterij op te zamen met zijn zwager Frans Adriaan
Soeten , die tot dan toe boekhouder was bij de in Steyl wonende familie
De Rijk. Het plan om deze ijzerfabriek te stichten was bij hen gerijpt
door contact met Hendriks broer Willem Frans Kamp , die te Seraing
bij Luik woonde en directeur was van de steenkolenmijnen der Société
Cockerill. De 'IJzerfabriek van Tegelen van Kamp en Soeten ', in latere jaren geheten 'IJzerfabriek van Tegelen , Dentjens , Hekkens &
Cie ' , maakte voor de keramische industrie o.a. roosterstaven voor de
pannenovens en machines zoals leemmolens, walswerken, persen en
vormen.

- Plaatsen van betekenis voor de lokale economie
Bijgaande kaart uit 182033 " La Commune de Tegelen ... 16 Maart
1820, onder Schout Kamp " geeft niet alleen een nadere aanduiding
van de bodemkleivoorraden en hun reeds genoemde vindplaatsen,
maar ook een indruk van een aantal voor de lokale economie en de
potten- en pannenbakkers belangrijke infrastructurele voorzieningen.
De kleivindplaatsen zijn met name (globaal van Noord naar Zuid gezien): De Potkuylen (in de buurtschap Klein Hetgen), Wambach , Ullershei , het gebied van Kaldenkirchen in 1817 bij Tegelen gevoegd;
Leemhorst , Snelle Sprong en Potkoul.
Voor de start van de keramische nijverheid waren eveneens van belangrijke betekenis in de lokale situatie:
- de Tol De Drie Kronen tussen Tegelen en Venlo, waar een brug
over de Wylderbeek was aangelegd
- de nieuwe Rijksweg Venlo-Tegelen-Belfeld, aangelegd in 1838, en
gelegen naast de oude Koning Karelsweg van voorheen
- de buurtschap Eng en de Engerbeek die uitmondt in de Maas met de
zich in de nabijheid daarvan bevindende leemlagen, waar de oudste
Tegelse Brikken-ovens gelegen hebben
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- de Waterloobrug over de Aalsbeek in de Rijksweg van Tegelen naar
Belfeld , gebouwd in 1825
- de nieuwe Kaldenkerkerweg , in 1842 aangelegd naast de oude, en
gereedgekomen in 1844
- de wijken Middelt , Siep , Nabben en Kruutz , waar de pottenbakkers
vrij geconcentreerd gevestigd waren in de nabijheid van de Aalsbeek en aan de oude Koning Karelsweg.

!. B. De ondernemers-oprichters

De Tegelse 'pannenkletsers' zoals de in het keramisch vak werkzame
lieden door hun medebewoners in dorp en regio werden betiteld, waren van oorsprong boeren en landeigenaren en soms ook ambachtslieden . " Velen van hen die toenmaals een paard bezaten , ware n destijds
tegelijkertijd vrachtvoerman en bragten de goederen van Steyl - een
haven met belangrijke eigen- en expeditiehandel - naar Keulen ,
Neuss , Dusseldorp , Uerdingen , Gladbach , Kempen , Viersen , Hückelhoven , Wegberg, Amern , Breyell , Dülken , Waldniel , genoeg voor
de gehele Rhijnprovincie" 34 . Het waren dus veelal wel honkvaste
maar tegelijkertijd mobiele mensen , die regelmatig op vele plaatsen in
de wijde omgeving kwamen. Daardoor bleven zij ongetwijfeld goed
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de
markt.
Het reeds eerder genoemde oudste dakpannenbedrijf in Tegelen, de
'Pannesjop' van Willem Houba en Matthijs Kamp, kwam op 26 augustus 1773 gereed en was gelegen 'Aan de Koekoek' voor het einde van
de huidige Koekoekstraat bij de spoorbaan Venlo-Roermond. Overblijfselen van dit bedrijf zijn thans nog aanwijsbaar. In 1725 , dus 45 jaar
vroeger had Johan Esser uit praktische overwegingen reeds in het naburige Kaldenkirchen een pannenschop opgericht. Hij betrok zijn
grondstof echter uit de Tegelse Potkuilen . " De pannen konden beter
niet in he t diep gelegen Tegelen gemaakt worden, vanwaar men ze
weer tegen den berg moest laten optrekken. Esser was slim en bespaarde zich de dubbele reis van eerst naar Tegelen te moeten met zijn
Pott-erde en dan weer terug met zijn pannen . Hij verkreeg daartoe het
nodig verlof en betaalde "von Jahr zu Jahr ei n Reichstaler an der Ge-
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meinde für die Pacht , wei! doch damals diese Erde der Gemeinde zu
nichts nutzte" 3' .
In 1780, zeven jaar na de oprichting van de pannenschop van Houba en
Kamp , richtte Janknecht in Venlo een pannenfabriek op. D eze kreeg
echter spoedig een verbod opgelegd "om potaarde in Tegelen te steken" . Dit was waarschijnlijk minder een uiting van bestaande rivaliteit
tussen inwoners van Tegelen en Venlo, dan wel een teken van doordringend besef bij de Tegelse bestuurders en bevolking, dat de in de
gemeentebodem aanwezige klei een welkome basis kon vormen voor
verbetering van welvaart en werkgelegenheid. Het aantal dakpannenbedrijven in Tegelen dat zoals we reeds zagen in 1863 negen bedroeg ,
steeg tot zeventien in 1876 en bereikte zijn maximum tussen 1880 en
1890 toen dertig bedrijven in produktie waren.
Voor zover het schaarse archiefmateriaal dit mogelijk maakt , geven
wij in chronologische volgorde van oprichting een schets van enkele
afzonderlijke bedrijven.

- Het bedrijf van Peter Koers ges ( = Kurstjens)
Peter Koersges was afkomstig uit Belfeld , waar hij was geboren in 1790
als zoon van de landbouwer Wilhelmus Keurstjens . Hij was landbouwer en pottenbakker van beroep. In de periode 1810-1820 was hij als
pottenbakker werkzaam te Tegelen, waar hij was gevestigd in de
buurtschap 'aan 't Kruis' of ' An gen Cruts' in Overtegelen. Op dat moment had hij twee knechten in dienst in zijn pottenbakkersbedrijf namelijk Michiel Broemkes, 24 jaar, en Jan Gerard Compans, 15 jaar
oud. Peter Koersges is in de dakpannenbranche waarschijnlijk de enige voormalige pottenbakker. Hij was een actief man , die naast zijn dagelijks beroep openbare functies vervulde als schepen en wethouder.
In 1849 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Tegelen.
Peter Koersges overleed te Tegelen in 1855. Ofschoon hij stellig als de
oudste bedrijfsgenoot in de keramische branche moet worden gezien,
wordt zijn zoon Joannes Willem Kurstjens , geboren te Tegelen in 1813
en aldaar overleden in 1882, beschouwd als de oprichter van de bedrijven Kurstjens. In elk geval was hij sinds ca. 1873 eigenaar van een
'pannesjop '36 .
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- Het bedrijf van Jacob Laumans
De oprichter van het bedrijf Laumans is Jacob (Johannis Jacobus)
Laumans. Deze was geboren op 23 april 1799 en oorspronkelijk afkomstig uit Keyenberg, een plaatsje in Duitsland ten oosten van Sittard. Hij was oorspronkelijk koperslager van beroep en tegelijk herbergier. Hij moet technisch en werktuigbouwkundig een bekwaam
man zijn geweest. Dit valt af te leiden uit het feit dat de eerste ijzeren
brug , die gebouwd is over de beek in de Napoleonsweg bij de gemeente Neer , door hem werd geconstrueerd 37 . Uit protocollen van de Gemeenteraad van Tegelen uit 1835 blijkt dat Jacob Laumans in dat jaar
met de dakpannenproduktie begon, hoewel hij in het overzicht van de
heffing van een octrooi op het uitdelven van potaarde uit gemeentegronden van 11 januari 1836 nog als pottenbakker staat vermeld. Aanvankelijk werd hem de benodigde vergunning voor de fabricage geweigerd wegens het niet in acht nemen der regels en wegens enige kwesties
over gronden . De kleigronden werden namelijk in die tijd gereserveerd voor geboren en getogen Tegelen aren. Aangezien Jacobus Laumans een vrij lange tijd afwezig was geweest door verblijf in het buitenland , werd hij , in het kader van de plaatselijke dorpspolitiek als vreemdeling beschouwd , die niet voor kleigronden in aanmerking kon komen. Jacob Laumans overleed plotseling op betrekkelijk jonge leeftijd
op 30 augustus 1836. Zijn weduwe Maria Josepha Laumans-Janssen
zette het bedrijf voort, geassisteerd door Peter Benders, met wie zij
hertrouwd was en die de bedrijfsvoering waarnam.
Jacob Laumans liet twee zonen na , namelijk Quirinus en Caspar. Na
het overlijden van hun stiefvader P. Benders in 1864 hebben beide zonen het dakpannenbedrijf weer onder de oorspronkelijke naam Laumans voortgezet 38 . Voor de keramische industrie in Tegelen is het de
grote verdienste van zoon Quirinus (J .Q .H.) Laumans (1827-1900) geweest, dat hij, toen later naast de produktie van handvorm pannen de
machinale produktie zijn intrede deed , in Frankrijk een eerste machinale pannenpers, een sledepersje. het fabrikaat van de Franse gebroeders Gilardoni , heeft gevonden en dit persoonlijk omstreeks 1878 met
paard en wagen vanuit Parijs naar Tegelen heeft gehaald.
Het bedrijf van Laumans was oorspronkelijk gevestigd op de hoek van
de Kerkstraat en de tegenwoordige Industriestraat. De produktie bedroeg in de beginjaren 200.000 stuks per jaar. Het bedrijf had zes werk22

nemers in dienst en beschikte over twee Kasseier-ovens. Tot omstreeks 1880 werden alleen holle handpannen geproduceerd; daarna
deed de produktie van machinale pannen haar intrede 39 .

- Het bedrijf van Paulus Teeuwen
Paulus Teeuwen , geboren te Tegelen in 1785, begon in 1844 met de
fabricage van baksteen in het Maasveld te Tegelen. Documenten uit
het familie-archief wijzen er op , dat deze fabricage reeds tien à vijftien
jaar eerder plaatsvond. Het jaar 1844 wordt echter aangehouden als
het officiële jaar van oprichting. Paulus Teeuwen was, zoals vele anderen in die tijd , naast landbouwer en meester-smid ook voermanvrachtrijder. Zodoende kwam hij ook met de bouwwereld in contact
en heeft wellicht daardoor het plan opgevat een steenbakkerij te beginnen. Deze steenbakkerij was aanvankelijk eenvoudig van opzet als
veldovenbedrijf. Bijgaande afbeelding geeft een indruk hoe zo'n veldoven er uit zag40 .
Het bedrijf van Paulus Teeuwen was gelegen in het Maasveld tussen
Tegelen en Steyl ten zuiden van de Engerbeek in de aldaar zo genoemde Paulussen-Weert, een laaggelegen land waarin zich door de overstromingen van de Maas leemafzettingen bevonden. Bezit van voldoende landerijen en met name van leemhoudende grond was voor de
oprichting van een steen- of pannenbakkerij en voor de uitbouw daarvan op langere termijn een noodzakelijke voorwaarde. De oudste nog
bestaande akte van grondaankoop door Paulus Teeuwen in het Maasveld dateert uit 1821. Zijn eigendommen in de gemeente Tegelen omvatten in 1847 onder meer "bouwland , hooiland , schaapsweide , moeras, dennenbos , struwelen en hakhout, gelegen in de kom van Tegelen , in het Engerveld en aan de Engerbeek, in het Maasveld , aan de
Boschkamp, In den Berg, in het Groot-Broek, aan en boven de Kaldenkerkerberg, in het Broekske , op de Haandertseheide en Op de
Heide , totaal 1bunder, 1.080 roeden en 1.433 ellen" .
De oudst bekende levering van bakstenen geschiedde aan de Roomse
kerk te Tegelen op 10 juli 1850 voor de prijs van 3 gulden en 12 stuivers
per duizend stuks.
Paulus Teeuwen overleed op 3 oktober 1854. Van zijn vijf zoons bleven er twee in leven , Stephanus (1821-1898) en Paulus (1836-1918).
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Een ve ldbrandove n met ste nen in bewerking .
(Am t für Rh einische Landeskunde. Bonn)
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Deze namen bij Akte van Scheiding en Deling d.d . 30 januari 1856
voor notaris Engelbert Thiessen te Venlo de voor het bedrijf benodigde gronden tegen betaling en verrekening over van hun zusters .
De steenoven kreeg een vastere vorm en meer permanente plaats dan
het tot dan toe gebezigde veldovenbedrijf, want "Op 4 September
1863 gaven Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg aan de
gebroeders Teeuwen vergunning tot het oprigten van een bestendige
steenbakkerij in het Lagerveld aan de Maasoever" 41 • Nadat onderzoek
van klei in de heuvelrand aan de Kaldenkerkerberg had uitgewezen
dat deze zeer geschikt was voor het maken van dakpannen, begonnen
de twee gebroeders in 1867 naast de steenbakkerij een pannenbakkerij. Op 19 juli 1867 verkreeg Stephanus Teeuwen patent no. 121 van
het Bestuur van het Hertogdom Limburg. Op 27 oktober 1867 vond de
eerste levering van dakpannen plaats aan zijn zwager, pannenbakker
Quirinus Laumans, die op dat moment kennelijk niet voldoende kon
leveren uit eigen ovens. Op 6 december 1867 " Verkreeg Stephanus
Teeuwen , landbouwer te Tegelen, vergunning van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg . .. tot het oprigten van een dakpannenfabriek op een perceel dennenbosch gelegen aldaar bovenop de
Kaldenkircherberg" 42 . "De verlangde vergunning werd verleend onder voorwaarde , a. dat er binnen zes maanden na heden gebruik van
zal moeten zijn gemaakt en b. dat de concessionaris gehouden zal zijn
zich aan zoodanige verpligtingen te onderwerpen als later blijken mogten in het belang eener goede politie noodig te zijn".
De verplaatsing van het bedrijf vanuit het Maasveld naar de Kaldenkerkerweg was als vestigingsplaats weloverwogen gekozen. Men zat
boven op de klei en had dus lagere aanvoerkosten; het bedrijf kwam
bovendien aan de grote weg van Steyl en Tegelen naar Kaldenkirchen
te liggen, het Duitse achterland en de belangrijkste afzetmarkt in het
Roergebied. Voorts lag het vlak bij de juist aangelegde spoorlijn Venlo-Roermond. Op en nabij die plaats hadden zich tevoren reeds meer
pannenbakkers gevestigd. De gebroeders Teeuwen waren de laatsten
die bovenaan de Kaldenkerkerberg in het gebied Op de Heide een bedrijf begonnen.
De pannen , zogenaamde handvormpannen , werden aanvankelijk stuk
voor stuk in speciale houten vormen met de hand gevormd of, zoals het
in vaktermen heette 'gestreken ' . Pas dertien jaar later, in 1880 zouden
naast handvorm pannen machinale pannen in produktie worden genomen.
25

Patenten voor Stephanus Teeuwen voor de dienstjaren 1867/68 en 1870/71.
(Archief P.A .T.)

De personele bezetting blijkt uit de aan Stephanus en Paulus Teeuwen
afgegeven Patenten voor de Dienstjaren 1867/1868, 1868/1869 en 1869/
1870. Zij bedroeg respectievelijk 1, 7 en 8 werklieden43 . Zij verkregen
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het patent achtereenvolgens in hun hoedanigheid van " Hoefsmid, met
broeder en een leerling llB en vrachtvoerman 12B" voor 1867/68;
" Grof- en hoefsmid met twee werklieden llklB en dakpannenfabrikant met vijf werklieden 14k1A" voor 1868/69; en " Grof- en hoefsmid
met een knecht 12k1B en Pannenbakker met zeven werklieden
13k1A" voor 1869/70.
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Bijgaande afbeeldingen tonen het Patent voor het Dienstjaar 1867/68
(het eerste jaar van de pannenbakkerij), dat werd afgegeven op 19 juli
1867 door het bestuur der gemeente Tegelen en voor het Dienstjaar
1870171 voor de pannenbakkerij met inmiddels 11 werklieden.
In het eerste produktiejaar waren twee pannenovens beschikbaar. In
1870 was dit aantal reeds verhoogd tot vijf ovens. Dit betekende bij een
seizoensproduktie in de periode van Pasen tot Allerheiligen - mede
afhankelijk van de weersomstandigheden - 28 à 30 weken, waarbij elke week per oven ca . 4.800 stuks pannen werden gestookt , in het eerste jaar 1867, ongeveer 270.000 stuks en in 1870 circa 672.000 stuks op
jaarbasis 44 •
De verkoop werd voortvarend aangepakt. Zo werd reeds in 1869 geëxporteerd naar Duitsland en België. Ook in keramisch-technisch opzicht ontwikkelde de produktie zich voorspoedig. Dit blijkt uit het feit
dat al in 1870 verglaasde pannen en bovendien plavuizen werden gefabriceerd45. Vooral het met goed resultaat stoken van geglazuurde pannen was in de betrekkelijk eenvoudige ovens een moeilijke opgave , die
vakmanschap vereiste.
Paulus Teeuwen en zijn zoons waren buiten hun dagelijkse werk nauw
betrokken bij andere maatschappelijke zaken in het dorp. Zo tekende
Paulus Teeuwen op 5 mei 1852 tezamen met zijn zoons Caspar en Stephanus voor een aanzienlijk bedrag in op een lijst tot herstelling en
verfraaiing der parochiale kerk van de H. Martinus , waarvan hij president-kerkmeester was. Bovendien was hij van 1818-1826 en van 18401843 lid van de gemeenteraad van Tegelen en van 1823-1825 wethouder. Stephanus was kerkmeester te Tegelen en voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur. Voor de laatste functie werd hij op 5 mei 1865
door de Raad der Gemeente herbenoemd .

- Het bedrijf van Hubertus Thissen
Hubertus Thissen , akkerman te Tegelen , richtte te zamen met twee
broers vóór 1850, ongeveer in dezelfde tijd als Paulus Teeuwen , een
steenbakkerij op. Het exacte jaar van oprichting is niet bekend. Het
bedrijf was aanvankelijk als overbuur van Paulus Teeuwen gevestigd
aan de noordzijde van de Engerbeek in het Maasveld te Tegelen, waar
de drie gebroeders enkele veldovens en een steenoven exploiteerden.
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De gebroeders Thissen zijn met Paulus Teeuwen de enige Tegelse pannenbakkers , die tevoren steenbakker waren . In 1875 werd het bedrijf
verplaatst naar de Bongerdstraat te Tegelen 46 . Hier werden tot 1907
handpannen en bloempotten gefabriceerd en daarna machinale dakpannen en verglaasde buizen. De kleinzoon van een van de oprichters,
Louis Thissen , heeft in 1944 het dakpannen bedrijf overgenomen. Hij
was aanvankelijk technicus en tekenaar-constructeur bij de Tegelse
machinefabriek Doesborg waar hij baggermachines voor de keramische industrie ontwierp. In die hoedanigheid was hij in latere jaren bij
het bedrijf Laumans werkzaam als technicus, speciaal belast met het
onderhoud van het machinepark. Na overname van het bedrijf aan de
Bongerdstraat in 1944 produceerde Louis Thissen draineerbuizen en
holle bouwstenen. Na de Tweede Wereldoorlog had hij het plan in de
nabijheid van de Wambachgroeve te Tegelen een nieuw keramisch bedrijf op te richten . Aangezien het gemeentebestuur van Tegelen hiertoe geen vergunning wenste te geven , werd het bedrijf verplaatst naar
de gemeente Helden-Panningen , waar met overheidssubsidie op het
industrieterrein te Beringe een nieuwe fabriek werd gebouwd , die
thans onder directie staat van Ir. Peter Thissen, een zoon van Louis
Thissen.
De oude fabriek aan de Bongerdstraat te Tegelen is in 1959 afgebroken47.

- De overige keramische bedrijven

In het volgende hoofdstuk zullen we zien , dat in de periode 1880-1890
in Tegelen ten minste een dertigtal keramische bedrijven werkzaam
waren. Ofschoon een aantal hiervan reeds vóór 1870 in bedrijf waren ,
zijn de overgebleven gegevens uitermate schaars.
Naast de zojuist beschreven bedrijven van Peter Kurstjens, Jacob Laumans , Paulus Teeuwen en Hubertus Thissen, zagen we in het voorgaande dat blijkens het verslag van de gemeente Tegelen over 1870,
nog twaalf of dertien andere met name genoemde pannenbakkers in
48
.
produ k tie waren .
Over deze personen en hun bedrijven is weinig of geen archiefmateriaal voor handen. Niettemin mogen we concluderen dat in die tijd vele
'kleibakkers' zich in Tegelen bezighielden met het keramisch bedrijf.
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!. C. De bedri1fsvoering

I.C.l. Management en beleid; grondaankopen en grondstofvoorzienmg
Het is een bekend feit dat ondernemers-oprichters en initiatiefnemers
en in het algemeen zij, die de leiding van een onderneming hebben en
daarvoor verantwoordelijk zijn , personen zijn met uiteenlopende karakters en divergente eigenschappen. Zo zijn er theoretici en practici;
denkers en doeners ; ondernemers-kooplieden en ondernemers-financiers, technische pioniers en ook avonturiers , kortom een scala van
verschillende soorten mensen, gekenmerkt door een eigen typering,
met name ook in hun economisch handelen. Tijdens de opkomst van
nijverheid en industrie sinds het midden van de vorige eeuw overheerste binnen leiding en management van een onderneming nu eens de
commercie, dan weer de techniek: soms voerden financiering of de bespeling en stroomlijning van menselijke verhoudingen in het personele
en sociale vlak de boventoon; al met al kon het hoofdaccent van leiding
en management in de onderneming wisselen , afhankelijk van tijd ,
plaats en omstandigheden.
In iedere vrije , meer of minder geordende , economische samenleving
moet een ondernemer manoevreren binnen een kader , een'Rahmenwirtschaft'49, ruimer of enger gesteld door voorschriften en bepalingen
van de overheid. In de statische, weinig gespecialiseerde en ongecompliceerde maatschappij van vroeger, gebaseerd op 'free enterprise' zal
het ondernemen in de zin van het steeds weer op optimale wijze combineren van de produktiefactoren grond , arbeid en kapitaal en het leiding geven, eenvoudiger zijn geweest dan in een complexe samenleving. Bovendien waren werken en ondernemen in die eenvoudige
maatschappij voor de startende ondernemers gekenmerkt door een
grote mate van 'zelfdoe nerschap'. Dit alles doet niets af aan de meest
specifieke kenmerken van algeheel management over alle deeltaken
heen , te weten het initiëren , coördineren en controleren van het bedrijfsgebeuren.
In de medio vorige eeuw opgerichtte keramische bedrijven was de leiding eenvoudig. De jonge ondernemers waren 'zelfdoeners' met betrekkelijk weinig personeel. Vaste activa in de vorm van machines en
technische installaties waren nauwelijks voorhanden. Financiering der
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bedrijvigheid kan geen groot probleem zijn geweest. De keramischtechnische kennis was gering; ervaring moet voor de Tegelse steen- en
pannenbakkers, die grotendeels autodidact waren, des te belangrijker
zijn geweest. Al doende paarden zij vakmanschap aan ondernemerschap. Waar het op aan kwam, was visie op langere termijn en een
daaraan aangepast beleid ten aanzien van enkele belangrijke zaken.
Wij denken aan gevoel voor en visie voor de mogelijkheden, die de
markt te bieden had, inclusief de juiste benadering van die markt.
Achteraf zou blijken, dat met name de 'blijvers' een ' neus' hadden
voor de markt en - naast enige allure - begrip hadden voor het belang
van een goede marktintroductie .
Van groot belang was ook aandacht en zorg voor de beschikbaarheid
van voldoende grond en grondstoffen. Noodzakelijk waren voldoende
spreiding van risico in de beginperiode, geleidelijke uitbouw , de keuze
van de juiste vestigingsplaats en ten slotte de bereidheid om hard te
werken in een betrekkelijk spaarzaam leven.
Het gevoel voor de mogelijkheden, die de markt te bieden had , werd
waarschijnlijk sterk ontwikkeld doordat de Tegelse pannenbakkers, landbouwers, ambachtslieden, en in samenhang daarmee vrachtrijders - in hun ambulante bestaan ook met de snel tot ontwikkeling komende bouwnijverheid in contact kwamen. Met name in het Roergebied en het Duitse achterland nam de bouwnijverheid en het bouwvolume reeds vroeg in de vorige eeuw snel in omvang toe. Dit werd
mede veroorzaakt door de groei van de staalindustrie van Friedrich
Krupp, meer nog van diens zoon Alfred Krupp (1812-1887) . Bij deze
bedrijven waren in 1859 1.539 man in dienst en zij telden op 1 januari
1874 al 12.789 medewerkers, voor wie op grote schaal woningen werden gebouwd 50 . Bovendien geschiedde de commerciële aanpak van de
keramische produkten op de markt - met de in die tijd beschikbare
middelen - bekwaam.
Het hoeft geen betoog dat de beschikbaarheid van voldoende grond en
van kleivoorraden , die een uitputtend karakter hebben en niet kunnen
worden aangevuld , in een extractief bedrijf een eerste vereiste is. Om
die reden was de grondstofvoorziening een zo belangrijke aangelegenheid, dat ook in een later stadium bij spreiding van zijn deeltaken , de
ondernemer in een keramisch bedrijf het beheer van gronden steeds
voor zich heeft gehouden. Dit aspect van management stond bij de on31

dernemers in de keramische branche voortdurend in de aandacht en
vormde dikwijls de basis voor een spanningsveld met de collega-bedrijfsgenoten in de bedrijfstak. Als we spreken over management en
organisatie in een keramisch bedrijf, moet het aankoopbeleid en het
beheer van gronden en kleiterreinen in verband met het extractieve
karakter van deze tak van nijverheid steeds als primair worden beschouwd. Het is dan ook te verklaren dat in het tijdvak tussen ca. 1830
en 1870 de Tegelse steen- en pannenbakkers met het oog op de toekomst zeer frequent betrokken waren bij notariële openbare verkopen
van gronden uit onverdeelde boedels van Tege\se inwoners. Zo is in
die tijd via zulke verkopen veel grond in hun handen gekomen afkomstig van de familie De Lom de Berg, grootgrondbezitters en renteniers
te Tegelen. Naarmate in latere jaren de produktie van de keramische
nijverheid en de industrie een grotere omvang nam , viel er vanaf 1875
en in de eerste decennia van deze eeuw een intensivering van de jacht
op klei waar te nemen 51 .
Kenmerkend voor de keramische ondernemers in de beginperiode was
een voorzichtige , behoedzame en geleidelijke uitbouw van hun bedrijf
en een zekere spreiding van risico 's. Zij kozen hun positie zorgvuldig.
Vergroting van de produktiecapaciteit en van het aanbod van dakpannen vond soms plaats door overname van een bedrijf van een der collega-bedrijfsgenoten of door elkaar over en weer te helpen ter completering van te leveren bestellingen. Zo was er regelmatig handel in keramische bedrijfjes , die werden gekocht en verkocht of verpacht als belegging of als oudedagsvoorziening . De pannenfabrikant Gerard de
Rijk, woonachtig te Steyl , verpachtte bijvoorbeeld in 1864 zijn fabriek
op de Haanderthof aan Alex op het Veld voor de tijd van een jaar. De
pachtprijs hiervoor bedroeg 200 gulden "te betalen in goud of zilveren
munt, waarbij de pachter tegelijkertijd verplicht was het bedrijf gedurende die periode afdoende tegen brand te verzekeren voor de som
van vierduizend gulden bij de daartoe door de verpachter aangewezen
Maagdenburger Brand Waarborg Maatschappij '' 52 . Een ander voorbeeld van deze 'handel' blijkt uit een akte van 1870 waarin Stephanus
Teeuwen en zijn collega C. Canoy ter aanvulling van hun eigen produktiecapaciteit "2 staande tichelovens en de tichelarij in het Engerveld van Wilhelm Jansen" overnamen voor de prijs van 1666 Thaler en
20 Groschen 53 .
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Nog een ander voorbeeld , dat wijst op de mogelijkheid van het aankopen van produktiecapaciteit , toont een advertentie van de weduwe van
pannenbakker Kamp in het Venloosch Weekblad. Zij wilde de pannenbakkerij van haar overleden man verpachten om daarmee te voorzien in haar oudedagsvoorziening 54 .
Ter beperking van het ondernemersrisico hielden de ondernemers in
zekere zin 'meerdere ijzers in het vuur' door in de aanloopperiode van
hun keramisch bedrijf naast hun bezigheden als steen- of pannenbakker voorlopig een combinatie met hun vroegere beroep te handhaven.
Voorheen waren de meesten landbouwer en voerman of zij hadden
oorspronkelijk een technisch ambacht zoals smid of koperslager. De
pottenbakker Gitmans oefende naast het vak van pottenbakker het
beroep uit van hotelier. En de pannenbakker Jean Ronk had naast zijn
pannesjop als tweede beroep een fabriek van en handel in tabak en
sigaren 55 .

I.C.2. Verkoop en markt
- Marktopbouw in het binnenland en voor de export
De omvang van de bouwmarkt in de vorige eeuw, de potentiële afzetmarkt voor producenten van bouwprodukten en dus ook voor de Tegelse pannenbakkers, kan globaal worden vastgesteld.
In 1849 waren binnen de totale nijverheid in Nederland 60.474 personen werkzaam in de bouwnijverheid. Zij vormden ongeveer 20% van
het aantal in de nijverheid werkzame personen en ca. 5% van de totale
beroepsbevolking. Van deze ongeveer 60.000 bouwvakkers waren er
tussen 20.000 en 30.000 werkzaam in de woningbouw ; de overigen verrichtten onderhoudswerkzaamheden 56 . Het gemiddelde aantal tussen
1850 en 1870 gebouwde woningen schommelde tussen ca. 7.000 en
10.000 per jaar waarvan ca . 70% voor uitbreiding van het woningbestand en 30% voor vervanging. Volgens een andere becijfering beliep
de totale woningproduktie tussen 1856 en 1882 228.000 huizen , hetgeen - gerekend over 26 jaar - neerkomt op een gemiddelde jaarproduktie van bijna 9.000 woningen. In vergelijking met vroegere decennia was er vanaf ca . 1850 sprake van een bloei der bouwnijverheid,
welke vrijwel zonder onderbreking voortduurde tot 1875 57•
33

Daarnaast begon men na 1880 in de grote steden op grote schaal aan
volkswoningbouw 58 . Dit betekende niettemin dat de Nederlandse
bouwmarkt relatief laat op gang kwam en betrekkelijk klein van omvang was. Bovendien bleef met name de Hollandse markt en in mindere mate Noord-Nederland voor de Tegelse pannenbakkers aanvankelijk gesloten en moeilijk bereikbaar door beperkte transportverbindingen en de barrière van de Peel.
In vergelijking hiermee waren de Duitse en ook de Belgische bouwmarkten eerder open, groter en beter bereikbaar. Noord-Zuidverkeer
vond plaats over de rivier de Maas en export naar België via de Napoleonsweg. De industriële ontwikkeling aan de Roer , langs de Nederrijn en in het Luikse industriegebied stimuleerde het bouwvolume
voor woningbouw en nijverheid. Bovendien bestonden in het Duitse
gebied ter voorkoming van brandgevaar reeds op een veel vroeger tijdstip bouwvoorschriften. De toepassing van rieten daken werd verboden en het gebruik van keramische pannen of natuurleien , in elk geval
van steenachtig onbrandbaar materiaal, dwingend voorgeschreven.
Het gevolg hiervan was dat de Duitse bouwmarkt uitgebreider afzetperspectieven bood dan de Nederlandse markt en verhoudingsgewijs
reeds op een vroeger tijdstip open lag. Zo had reeds in 1817 zekere
Joseph Clement , die toezicht hield op de nakoming van bouwvoorschriften, een verordening uitgevaardigd tot het gebruik van keramische pannen voor alle nieuwbouwprojecten in de Keulse territoria.
Het absolute verbod op de toepassing van rieten daken , allereerst van
kracht in de steden , was daar reeds in de tweede helft van de 18e eeuw
uitgebreid tot het gehele platteland 59 .
De Tegelse pannenbakkers grepen hun kansen en bouwden een verkoopmarkt op. De indruk bestaat dat althans sommigen onder hen , uit
een oogpunt van gemeenschappelijk belang, aanvankelijk overgingen
tot gezamenlijke aanpak. Degene die op een bepaald moment op een
plaats de beste kans had om te verkopen en als leverancier optrad werd
zonodig door collega's geholpen . Zo hielpen reeds in 1869 de bedrijven Teeuwen , Laumans , Care! Canoy en De Rijk elkaar met onderlinge leveringen naast de afzet van ieder afzonderlijk aan relaties in het
Nederrijngebied , o.a. in de omgeving van WaldnieL Hüls, Krefeld en
Düsseldorf-Mettman en in het gebied van Luik in Dolhain , Thimister
en Herbestal 60 . Zonodig werden de pannen bezorgd in het schip op de
Maas te Steyl en bij het nieuwe spoorwegstation te Tegelen. In de
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naaste omgeving, dichter bij huis, werd wel aan ' projectbewerking' gedaan . Stephanus Teeuwen sloot bijvoorbeeld in 1868 een contract af
voor de complete levering van de nodige bakstenen voor de bouw van
het hotel-restaurant 'De Gochse Kar' met bijgebouwen en feestzaal ,
aan de Grote Kerkstraat nr. 25 te Venlo.
Aan marktopbouw door verkoopbevordering en verzorging van reclame en publiciteit werd , althans voor de verhoudingen van die tijd , voldoende aandacht besteed. In 1835 toen vrijwel geheel Limburg onder
Belgisch bestuur stond , namen een aantal Limburgse ondernemers
deel aan een expositie te Brussel in het Paleis van Nationale Nijverheid. Daaronder was een inzending dakpannen van de heer Willem
Kamp te Tegelen , die daarmee een eremedaille brons klasse II verwierf, en een inzending van twee Tegelse pottenbakkers , t.w. van P.J.
Rievers met keukenaardewerk en van G. Krombruchers met aardewerk vruchtkorven 61 •
Een voorspoedige en succesvolle gang van zaken in de Tegelse keramische bedrijven was kennelijk goed en belangwekkend nieuws voor de
mensen in de regio . Een persbericht in de Nieuwe Venloosche Courant van 20 april 1859 vermeldde dat de levering van metselstenen voor
de bouw van een nieuwe school te Venlo was toegewezen aan Stephanus Teeuwen te Tegelen voor de prijs van tien gulden per duizendstenen franco bouwwerk . En de firma B.J. Canoy te Steyl bood per advertentie in het Kempener Kreissblatt van 1868 onder de " Steylener
Anzeigen" haar blauwe en rode dakpannen en plavuizen te koop aan
met de kanttekening dat de plavuizen vrij van invoerrecht naar Pruisen
konden worden geleverd .
Overigens waren de verkoopproblemen voor de potten- en pannenbakkers niet gering. Door de politieke situatie tussen 1830 en 1839
raakte Limburg aanvankelijk economisch in de problemen met name
door de belemmeringen van de handel met België en op Nederland.
Op zeker moment konden van de zeven Tegelse pannenfabrieken er
maar twee blijven draaien62 . "Omwille van het bestaan van ca. 1.400
inwoners van Tegelen en omgeving" verzochten de Tegelse potten- en
pannenbakkers in 1839 wederom , evenals in 1836 was geschied, de
douanerechten per 1.000 pannen met 1 franc te verlagen en per 1.000
kg aardewerk met 1à2 francs. Het daartoe ingediende request om speciale verlaging van douanerechten van 21 maart 1839 was ondertekend
door J. Gubbels , Moubis , P. Hendriks, P. Rievers, de weduwe Lau35

mans , A. Houba , de weduwe Gitmans , P . Krombacher , P. Jentjens ,
de schepen Kurstjens , L. Sprengers , de weduwe Canoy , burgemeester
F. van Leipsig, F . Hamachers , F. Glasmacher , Linskens , de weduwe
Kamps en Engels 63 .
Voor de Tegelse pottenbakkers betekende de Belgische opstand gevolgd door de afsplitsing van Belgisch Limburg het begin van het einde. Bij het begin van de onlusten raakten Tegelen en Venlo in handen
van het nieuwe bewind . Daardoor kwam er een radicaal einde aan de
voorspoed der potfabrieken. De Maas was stroom op- en afwaarts gesloten en de verzending stond tijdelijk helemaal stop. Pas na 1834 was
er weer sprake van verscheping van Tegels aardewerk naar Noord-Nederland, Duinkerken , Rouaan en Hannover 64 . Dit betekende echter
slechts uitstel van de ondergang. Erop speculerend dat de rebellerende
gebieden definitief van het Koninkrijk zouden worden afgescheiden
en de Belgische concurrentie zou worden uitgeschakeld. richtte Petrus
Regout te Maastricht , die tot dan toe glas- en aardewerk uit België importeerde , in 1836 zelf een fabriek op voor de produktie van fijn aardewerk als massaprodukt 65 . Dit veroorzaakte voor de Tegelse pottenbakkers, economisch gezien , een grote terugslag. Ongeveer 15 à 20
jaar later, ca . 1860, was in Tegelen de produktie tot de helft gedaald
om daarna te verdwijnen 66 . Met de dakpannenbedrijven daarentegen
ging het verder bergopwaarts. Rond 1860-1861 was er sprake van ""grote afzet - de pannen kwamen schier warm uit de ovens - naar Luyk en
Pruissen , alwaar het bouwen van huizen en fabrieken dagelijks toenam "67 . Zoals ook elders het geval , was er eveneens in de regio tussen
1850 en 1870 sprake van een ontwikkeling naar vrijhandel en afschaffing van invoerrechten , al traden soms met het omliggende buitenlands afzetgebied nog problemen op door de vigerende invoerrechten
in België en misschien ook door de vrije invoermogelijkheid vanuit
Pruisen. Het Venloosch Weekblad van 18 en 25 april 1863 berichtte
dat "de talrijke dakpannenfabrikanten uit de Gemeente Tegelen , teneinde de opbouw van afzet van dakpannen op de Belgische markt te
bevorderen , zich gewend hebben tot de Heer minister van Financiën
teneinde voor hun fabrikaat bij invoer in België vermindering van regten te bedingen ". Er was een nieuw handelstractaat met België op
komst , waarover onderhandelingen liepen . Daarom verzochten de
dakpannenfabrikanten '"hun fabrikaat , hetwelk in België tot heden
met een invoerregt van ruim 15% is belast, te mogen rangschikken on36

der de artikelen , welke geheel of gedeeltelijk van regten zijn vrijgesteld ; temeer daar de hoogst belast zijnde artikelen , welke uit België
komen , alhier slegts aan een regt van 5% zijn onderworpen" . Zij verzochten dit met des te meer aandrang " wijl het vrije invoerregt hier te
lande , hen in een nadelige concurrentie uit Pruisen verwekt , welk nadeel enigszins zouden kunnen vergoed worden, indien hen eenen gemakkelijken weg naar België werd geopend " 68 .
Ook de geleidelijke overgang van handvorm- naar machinaal vervaardigde produkten vergde extra verkoopinspanning en reclame om de
weerstand tegen het 'nieuw machinale produkt ' weg te nemen. De machinaal vervaardigde produkten werden rond 1865 met argwaan bekeken . Daarom werden "liefhebbers , steenbakkers, en ondernemers
van openbare werken door de heren fabrikanten uitgenodigd voor een
bezichtiging van hand- en machineprodukten in het Engerveld tussen
Steyl en Tegelen om zich ter plaatse van de kwaliteit te overtuigen en
de werking der machienen te zien " 69 .
Ondanks de hiervoor geschetste problemen kregen de Tegelse pannenbakkers steeds meer vaste voet in een groeiende afzetmarkt. Rond
1870 gonst het in Tegelen van activiteiten en handel. Koop en verkoop
van gronden en kleiterreinen , uitbreiding van ovens en verpachting
van pannesjops en de aanvoer van de benodigde hoeveelheden schansen als brandstof voor de ovens, vergen de aandacht van de bedrijfsgenoten. Het gaat crescendo , maar tegelijkertijd vindt er , zoals nog
besproken zal worden , een zekere selectie plaats onder de pannenproducenten.

- Omvang van aanbod en produktiecapaciteit
Over de omvang van de totale jaarproduktie en dus van de grootte van
het aanbod van Tegelse dakpannen in de beginperiode zijn weinig exacte gegevens bekend. We zagen reeds eerder dat deze in 1863 4.280.000
stuks bedroeg en in 1870 was toegenomen tot 7 à 7 ,5 miljoen stuks. Uitgaande van het aantal aanwezige bedrijven, de daarin werkzame personen, een geraamde gemiddelde stookcapaciteit van circa 4000 stuks per
oven, en een gemiddelde stookfrequentie van dertig cycli per oven per
seizoen , mogen we aannemen dat op deze wijze de omvang van de feitelijke jaarcapaciteit op een juiste wijze wordt benaderd.
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Van de afzonderlijke bedrijven zijn geen exacte jaarproduktiegegevens beschikbaar. Alleen van de pannenbakker Stephanus Teeuwen ,
gestart met zijn bedrijf in 1867, is bekend dat zijn jaarproduktie in 1869
met zeven werklieden in totaal exact 371.550 stuks bedroeg 70 .

- Verkoopprijzen en prijsontwikkeling
Over verkoopprijzen en het prijsbeeld van keramische bouwmaterialen in het algemeen is vóór 1870 slechts weinig bekend.
De levering op 20 april 1859 voor het bouwen van een nieuw schoollokaal op 't Helschriksel te Venlo werd na aanbesteding.toegewezen aan
Steven Teeuwen te Tegelen voor een prijs van tien gulden per duizend ,
vrachtvrij te leveren 71 . In het algemeen bedroeg de prijs waarvoor Stephanus Teeuwen in 1864 goed doorbakken stenen leverde , f 10,50 à
f ll ,- per duizend stuks. Men leverde drie kwaliteiten baksteen , te
weten gebrande , d.w.z. goed doorbakken steen ; daarnaast basterdsteen - dit zijn miskleurige stenen , die te hard of ongelijkmatig gebrand waren - met een prijs van f 5 ,- per duizend stuks en ten slotte als
minste kwaliteit zogenaamde bleke stenen , die te zacht gebrand waren
en slechts een prijs van f 3,60 per duizend noteerden. De kennelijke
grote verschillen in kwaliteit en prijs van de baksteen zijn toe te schrijven aan het weinig nauwkeurige stookprocédé in de eenvoudige veldovens van die tijd.
Voor de eerste leveringen dakpannen door Teeuwen in 1867-1868 bedroeg de prijs voor rode handvormpannen f 15,- per duizend stuks,
respectievelijk voor het gebied van Pruissen 27 Mark voor rode en grijze en 37 mark voor gelijkkleurige blauwgesmoorde pannen geleverd
"aan de statie of in het schip". De eerste klant in Hüls bij Krefeld betaalde in klinkende munt 26 Silbergroschen voor 3.000 grijze pannen.
Aangenomen mag worden, dat met name in de beginperiode, de verkoopprijzen voor de verschillende fabrikaten handvormpannen in dezelfde orde lagen. Bij een jaarproduktie in 1870 van 7 ,5 miljoen stuks
voor alle Tegelse pannenbakkers te zamen en een naar schatting gemiddelde opbrengstprijs van 15 gulden per duizend stuks , alle kleuren
en kwaliteiten door elkaar, bedroeg de totale jaaromzet derhalve circa
f 112.000,-.
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- Assortimentsopbouw en diversificatie
Het assortiment keramische produkten was in de beginperiode zeer
beperkt en eenvoudig. De baksteen werd vervaardigd in één formaat
en de kleur der stenen was in verband met het ijzeroxydegehalte van de
klei rood tot rood-bruin bakkend. Het model van de eenvoudige handgevormde dakpannen was voor alle fabrikaten hetzelfde . Zij waren
voor de niet-vakman alleen te onderscheiden aan het merkteken dat
soms aan de achterzijde der pan of bovenop het nokje , waarmee de
pan op het dak bovenop de panlatten hing, met een stempeltje of een
scherp klein mesje was aangebracht. Zo voerde bijvoorbeeld de pannenbakker Kamp zijn naam voluit in het midden op de achterzijde der
pan gestempeld , Gebr. Teeuwen signeerde met ingesneden "'G.T. "
bovenop de nok en de firma Canoy voerde voor haar produkten het
merk " C en Cie .. ,, de afkorting van Canoy en Compagnie.
Wat kleur betreft waren dakpannen leverbaar in een rode kleur en in
een grijze tot donkerblauwe kleur. De laatst genoemde kleur werd verkregen door de oven te stoken in een reducerende atmosfeer door de
afsluiting van zuurstof uit de lucht en met toevoeging van veel koolstof
veroorzakende takkebossen in het vuur van de oven. Het opbrengen
van een laag engobe of glazuur om een groter scala van kleuren te verkrijgen werd nog niet toegepast. Behoudens het gebruik van een flauw
afgeronde zeer eenvoudige pan voor de afdekking van de nok van het
dak , een zogenaamde vorstpan , werden geen hulpstukken geproduceerd voor een perfecte afwerking van het dak. De overige afwerking ,
bijvoorbeeld van de zijkanten van het dak , geschiedde met houten
planken, windbraken genaamd.
Een voor de toekomst van de keramische nijverheid veel belangrijker
ontwikkeling was een aanzet tot diversificatie van het produktieprogramma.
Wij zagen reeds eerder dat na 1850 de produktie van het grove Tegelse
pottenbakkers aardewerk snel achteruit ging door concurrentie van
het fijnere en laaggeprijsde Maastrichtse aardewerk van Petrus Regout. Een laatste poging die de firma Canoy tussen 1870 en 1875 zou
ondernemen om nog een deel van de markt te behouden door de produktie van een nieuw type serviesgoed , het zogenaamde Tegels
Blauw. kenbaar aan een uienmotief, liep op een mislukking uit. De
bedoeling was het Delftsblauw aardewerk te imiteren. Voor de ver-
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vaardiging van dit aardewerk , gemerkt " C en Cie. " , had de firma enkele vakkundige lieden ingehuurd uit het gebied van de porseleinfabrieken in het Pruisische Saksen. Het plan mislukte echter omdat na
herhaalde fabricagepogingen bleek dat de beschikbare Tegelse klei
voor de produktie van juist dat produkt niet geschikt was; bovendien
waren de ingehuurde Saksers, die met achterlating van hun familie ,
alleen en betrekkelijk eenzaam in Kaldenkirchen onderdak hadden
verkregen, veelal aan het begin van de werkweek door drankmisbruik
in een zo deplorabele en gedemotiveerde toestand, dat verdere samenwerking niet zinvol was. Enige exemplaren van het 'Tegelsch blauw',
die zich bevinden in de verzameling van het Tegelsch Pottenbakkersmuseum, zijn de schaarse en stille getuigen van een mislukt ondernemersinitiatief.
Veel meer succes bracht de start van de produktie van aarden buizen.
Sinds 1866 werden te Tegelen zogenaamde Engelse aarden buizen gefabriceerd door de fabrikanten Jac. Gitmans, Theodoor Gitmans en
Stephanus Engels 72 • Deze buizen werden gebruikt voor water- en afvoerleidingen en voor schoorsteenkanalen. Het belangrijkste afzetgebied vormde aanvankelijk de Belgische markt. Deze ontwikkeling, in
zekere zin de compensatie voor de weggevallen pottenbakkersnijverheid , vormde zoals nog zal blijken , de voorloper van de gresbuizenindustrie , die later in het oude industriegebied een belangrijke tak van
keramische nijverheid zou worden, nagenoeg de enige in Nederland.
De aarden buizen werden in de beginperiode op dezelfde wijze op
draaischijven vervaardigd als normaliter bij de pottenbakkerij het geval was .

I.C.3 . Produktie en techniek
- De kleidelving
De voor de produktie van de pottenbakkersbedrijven en de startende
pannesjops benodigde volumina klei waren in de beginperiode tot omstreeks 1870 nog relatief klein. In het algemeen was van een regelmatige groeve geen sprake. De oude Tegelse potten- en pannenbakkers
haalden hun klei uit kleine 'putjes' . De putjes van iedere kleidelver afzonderlijk lagen dicht bij elkaar , geconcentreerd in het gebied Klein
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Hetgen te Tegelen, niet ver verwijderd van de heuvelrand en van de
plaats waar de Romeinen reeds voor de produktie van hun 'tegulae'
ook de grondstof vandaan haalden. De in dat gebied slechts dunne bovenlaag van zand, die de kleilaag bedekte, werd eenvoudig met een
schop terzijde geworpen om vervolgens de benodigde klei uit de bodem te halen . Dit delvingsprocédé verliep in het algemeen goed, afgezien van het feit , dat men soms plotseling hals over kop uit de put
moest zien te komen in verband met stijgend grondwater. Was een
putje eenmaal leeg gedolven, dan begon men naast het oude weer met
een nieuwe put. Het is duidelijk dat met deze methode slechts weinig
kubieke meters klei aan de oppervlakte kwamen. Maar het benodigde
volume was ook nog klein en de voorraden klei waren meer dan genoeg om niet erg zorgvuldig en doelmatig te werk te moeten gaan .
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw, na 1885 zouden de putten worden vervangen door grotere en diepere gaten waarin door middel van twee of drie houten platvormige etages of door getrapt afgegraven kleilagen , 'Schavotten' genaamd , de klei in twee of drie etappes naar boven werd 'gegooid ' en vervolgens met paard en kar afgevoerd. Later, toen de mechanisatie haar intrede had gedaan en grotere
volumina grondstoffen benodigd waren, werd bij de kleidelving meer
systematisch en efficiënt te werk gegaan met behulp van machines.
Baggermachines, eerst alleen benut voor de verwijdering van de uit
zand bestaande bovenlagen en enige jaren later ook voor de daaronder
liggende kleilagen, groeven systematisch meter voor meter grote terreinen af. De dikte van de zandlagen varieerde van 6 tot 12 meter; de
kleilaag was 0,5 tot 4 meter dik. Het regenwater zakte door de zand en
grindlagen naar beneden tot op de moeilijk doordringbare kleilaag ,
waar het water op bronniveau bleef staan . Daarom was het voor doelmatige groeve-exploitatie en instandhouding van de grote diepe kleiput met schuin aflopende hellingen , noodzakelijk dag en nacht de watermassa's weg te pompen in de richting van de Maas. Het behoeft
geen betoog dat deze nieuwe delvingstechniek grote investeringen vereiste en alleen bij grootschalige exploitatie rendabel kon zijn , ook al
vond deze geheel als oppervlaktedelving in dagbouw plaats, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kleigroeven in het Duitse Westerwald waar
voor duurdere soorten klei zelfs 'Untertage-bau' plaatsvindt.
Afhankelijk van benodigde volumes , transport, kwaliteit en prijs van
het te vervaardigen eindprodukt blijft de kleidelving , economisch ge-
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zien , steeds een vraagstuk van optimale afweging van opbrengst en
kosten en van een zorgvuldige kostprijscalculatie. Hetzelfde geldt
trouwens voor het transportvraagstuk van de kleigroeven naar de fabrieken. Daarbij deed zich een ontwikkeling voor van eenvoudig vervoer met paard en kar naar een transportsysteem met complete smalspoornetten met kipwagens en diesellocomotieven .

- De produktiemethodiek en de inrichting der produktie-installaties
In een keramisch produktieproces zijn in wezen, systematisch voorgesteld, de volgende deelbewerkingen te onderscheiden :
- de kleiwinning
- de kleiopslag, o.a. ter bevordering van de homogeniteit
- de voorbewerking van de klei , t.w . doseren , reinigen , mengen , en
eventueel voorzien van toeslagstoffen en van water in verband met
de gewenste plasticiteit
- de vormgeving van het produkt
- het drogen van het produkt
- het eventueel voorzien van kleuren met behulp van engobes en glazuren
- het bakken van het produkt
- en vervolgens het sorteren van het gebakken eindprodukt.
Historisch is het meest opvallende , dat het gehele produktieprocédé in
al zijn deelbewerkingen vanaf het begin in de laatste millenia voor
Christus tot in de tweede helft van de vorige eeuw een volkomen handmatig karakter droeg en nagenoeg ongewijzigd bleef. De twee enige
hulpmiddelen , die tot op dat moment bij de fabricage van keramische
produkten werden gebezigd, waren de draaischijf en mallen en stempels . De draaischijf is uitgevonden omstreeks 3500 voor Chr . in Mesopotamië73 ; mallen en stempels worden vanaf de derde eeuw voor Chr.
als hulpmiddel bij de fabricage gehanteerd . Baksteen en plavuizen
werden aanvankelijk geheel met de hand gevormd en later stuk voor
stuk in met ijzeren stroken versterkte houten of in gietijzeren steenvormen, waarin de klei met de hand geslagen werd . Dakpannen, handpannen of handvormpannen genaamd , werden gevormd of gestreken
in een houten mal. Deze houten mal was voorzien van een beweegbare
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bodem waarover een klomp klei glad werd uitgesmeerd , vandaar de
benaming 'strijken' . De aldus verkregen klei plaat werd met een pedaal
uit de vorm gelicht en op een gebogen houten mal gelegd en aangedrukt , zodat de kleiplaat de vorm van de welving van de mal aannam.
Aan de boven-achterzijde van de pan duwde de vormer uit klei een
nokje , waarmee de pan op het dak op de panlat komt te hangen. Een
strijker en een dakpanvormer, die te zamen een ploeg vormden , produceerden op deze wijze per dag samen ca. 700 à 900 handvormpannen. Zij werkten daarbij van 5 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds . Een
seizoenproduktie in handarbeid van 200.000 stuks per ploeg gold als
een zeer goede prestatie. De eerste machinale vormgeving werd pas
bekend in 1856 door de uitvinding van de z.g. strengpers door de Duitser Carl Schlickeysen 74 .
De gevormde pannen werden vervolgens op houten rekjes te drogen
gelegd in houten stellages in de open lucht. Tijdens en ten gevolge van
het drogen in de buitenlucht verliezen de pannen ongeveer 10% van
hun gewicht. Het is duidelijk dat nachtvorst in het winterhalfjaar een
ramp was voor de pannenbakker en de produktie onmogelijk maakte .
Vandaar dat de pannenbakkerij lange tijd een seizoensbedrijf is geweest, waar alleen in het jaargetijde ongeveer van Pasen tot Allerheiligen werd geproduceerd. Na het drogen werden de pannen in de oven
gestapeld om gebakken te worden.
Evenals voor het vormen heeft ook voor het bakken van het keramisch
produkt een langzame en late ontwikkeling plaatsgevonden . Heel lang
is het oudste systeem van bakken geweest het stoken van het produkt
in een open vuur, zoals thans in Afrika en Zuid-Amerika nog wel gebeurt. Daarna is - althans voor grofkeramische produkten - tot het
midden van de vorige eeuw gewerkt met eenvoudige veldovens, gevormd door opstapeling van het te bakken produkt zelf met uitsparing
van kanaaltjes en openingen voor dosering van lucht en de brandstof
hout. Pas in 1830 werd de eerste permanente oven gebouwd, de zogenaamde Kasseier vlamoven. Dit type oven , uitgevonden en geconstrueerd door de mijningenieur Henschel te Kassei, werd ook later nog
veelvuldig gebruikt. De Kasseier oven was voorzien van een brandmuur en werd periodiek gestookt. Het voordeel van deze oven was ,
dat de vuurhaard buiten de inzetruimte van het produkt lag , zodat alleen de vlammen van bovenaf door de gestapelde produkten sloegen .
Een veldoven , zoals die voor baksteen veel werd gebruikt , was voor
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het stoken van dakpannen veel minder bruikbaar, omdat daarin niet of
veel moeilijker de voor dakpannen gewenste hoge temperatuur kon
worden bereikt. Deze hogere temperatuur is noodzakelijk omdat dan
pas de klei wordt omgezet in een steenachtige massa, waarbij klei- en
kiezelaarde smelten en ten slotte (bij 850 à 900 graden Celsius) het
laatste chemisch gebonden water verdwijnt en een nieuwe eindtoestand van de dakpanscherf definitief intreedt. Afhankelijk van het gehalte ijzeroxyde en de toegelaten zuurstof uit de lucht krijgt de pan uiteindelijk een rode scherf, respectievelijk bij smoren een blauw leisteenkleurig ui ter lijk.
Naast de periodiek gestookte Kasseier-ovens deed pas in 1858 de eerste continu-brandende oven zijn intrede , de ringoven. Het was een uitvinding van Baurat Friedrich Hoffman uit Berlijn en Baurat Licht uit
Danzig.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat tot het einde van de vorige
eeuw de ontwikkeling der produktie-installaties in een steenbakkerij
of pannesjop slechts geringe investeringen vergde. De schaarse oude
afbeeldingen laten de simpele produktie van baksteen in veldovens en
van handpannen zien in de open lucht: een kleimolen aangedreven
door paardekracht voor het malen en mengen van de grondstof, een
aantal steenvormen waarin de klei met de hand geslagen wordt, houten vormen waarin dakpannen met de hand gestreken worden en daarnaast hoogstens een aantal drooghutten voor het drogen van het gevormde produkt. De start van zo ' n bedrijf met slechts enkele medewerkers , misschien vijf à tien personen , vroeg in het begin geen al te
omvangrijke financieringscapaciteit. Een Kasseier oven kostte compleet ongeveer f 2.500 ,- 7'. Deze factor was voor de wijze waarop de
bedrijfstak economisch gezien tot ontwikkeling zou komen , van wezenlijke betekenis.

- Levering van goederen en diensten door derden
De inkoop van alle voor de produktie benodigde grond- en hulpstoffen
werd aanvankelijk door de ondernemer zelf verzorgd . Overleg over en
aanschaf van een voorraad schanzen of takkebossen als brandstof voor
de ovens was een regelmatig terugkerende belangrijke bezigheid . In
het Venloosch Weekblad werden geregeld grote partijen eiken en el-
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sen schanzen-takkebossen aangeboden als brandhout voor het stoken
van de pannenovens. De prijzen varieerden naargelang de grootte van
de takkebossen tussen f 3,85 Yi en f 6,- per 100 stuks 76 . Uit de in het
Weekblad verstrekte informatie blijkt dat toendertijd de pannesjops
een belangrijk economisch nijverheidsgebeuren waren. Een gunstige
omstandigheid uit een oogpunt van brandstofvoorziening voor de keramische nijverheid was het feit, dat de provincie, met name wat
Noord-Limburg betreft, in de loop van de vorige eeuw in steeds grotere omvang werd bebost. Rond 1800 had Limburg nog woeste gronden
ter grootte van ca. 70.000 hectare; daarentegen beliep de beboste oppervlakte in 1833 slechts ongeveer 17.000 hectare maar deze nam toe
tot 24.000 hectare in 1870 en vervolgens tot ca. 38.000 hectare in
190077 .
Hout , sinds mensenheugenis als brandstof in gebruik , is ook voor de
Tegelse pottenbakkerijen en dakpannenfabrieken tot ver in de vorige
eeuw de brandstof bij uitstek geweest voor het stoken van de ovens. Zij
verbruikten gezamenlijk, buiten de steenkolen, jaarlijks voor 60 tot
70.000 gulden aan brandhout78 . De mogelijkheid om steenkool te gebruiken was zeker niet onbekend. De Chinezen gebruikten immers
reeds heel vroeg steenkool voor de verhitting van hun porseleinovens.
In Noordwest-Europa was steenkool , afkomstig uit het land van Rode ,
het dal van de Worm en het Luikse bekken reeds in de late middeleeuwen bekend. De keramische bedrijven in deze regio waren echter
in de tweede helft van de vorige eeuw aangewezen op leveranciers uit
het Pruisische Roergebied omdat de Nederlandse steenkolenmijnen
pas vanaf 1893 steenkool aan de industrie konden leveren , toen - afgezien van de Domaniale mijn te Kerkrade - de Oranje-Nassaumijnen
als eerste in produktie kwamen.
De belangrijkste van derden te betrekken hulpstof was glazuuraarde ,
in Tegelen 'loot' genaamd, een relatief dure hulpstof. Het betrof in
hoofdzaak looderts afkomstig uit 'de Pruisische Eiffelt' en alquifoux of
bruinsteen. Door de produkten met een combinatie van beide stoffen
als vloeibare pap te overgieten of 'te looten' verkregen deze door het
bakproces een zwarte of bruin-glinsterende kleur. Het 'looten' was
meestal het werk van de baas van de fabriek persoonlijk ; het was een
belangrijk werk , niet alleen omdat het echt vakmanschap vereiste ,
maar ook vanwege de dure hulpstof, waarmee zuinig en doelmatig
moest worden omgesprongen. De samenstelling en menging van gla45

zuren en kleurencombinaties in bepaalde verhoudingen geschiedde
geheel empirisch en was een kwestie van langdurige ervaring. Van systematische research was in die tijd nog geen sprake.
Het belang van de keramische bedrijven als afnemers voor de leveranciers blijkt onder andere uit inkoopfacturen van de IJzerfabriek van
Tegelen, het bedrijf van de heren Kamp en Soeten, die naast landbouwgereedschappen en scheepsbenodigdheden voor de Maasscheepvaart regelmatig in grote hoeveelheden gietijzeren roosterstaven leverden voor de ovens der keramische bedrijven . Afgezien van deze
roosterstaven was althans aanvankelijk, de toelevering van machines
en onderdelen tamelijk beperkt , omdat er zoals we reeds zagen van
machinale fabricage, interne transportmiddelen en de daarvoor benodigde aandrijfkracht nauwelijks sprake was . Het stoomtijdperk begon
trouwens in Limburg betrekkelijk laat. De eerste stoommachine werd
in 1826 door de firma Cockerill uit Luik geplaatst bij de Domaniale
Mijn te Kerkrade , in 1833 volgde de papierfabriek van Burghoff te
Roermond en daarna in 1834 de kristalslijperij van P . Regout te Maastricht79. Daarna namen de stoommachines wat sneller in aantal toe ; in
1853 waren er in geheel Limburg 35 stoommachines in bedrijf met een
gezamenlijk vermogen van 575 pk en in 1860 43 met een totaal vermogen van 775 pk . De plaatsing van de eerste stoommachine bij een
keramisch bedrijf zou echter nog even op zich laten wachten.

- De produktiecapaciteit
Een globale benadering van de totale in de jaren 1863-1870 beschikbare produktiecapaciteit noemden wij in het voorafgaande reeds . Illu-

Produktiecapaciteit van gebroeders Teeuwen 1868-1870.

Aantal werklieden
Aantal beschikbare ovens
Aantal gestookte ovens
Jaarproduktie in stuks
Bron: P.A.T.80 .
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stratief voor een afzonderlijk bedrijf zijn de bijgaande cijfers , afkomstig uit produktieoverzichten van Stephanus Teeuwen. Zij geven tevens een beeld van de situatie in het algemeen.
Uit deze cijfers kunnen we enkele kengetallen en nadere bijzonderheden voor de produktiejaren 1869 en 1870 leren: de gemiddelde
oveninhoud bedroeg respectievelijk 4825 en 4848 stuks dakpannen.
De grootte van de ovens van Stefanus Teeuwen moet dan ook , wat afmetingen en inhoud betreft , iets boven het gemiddelde zijn geweest.
Normaal gesproken werd elke oven een keer per week gestookt en dan
nog alleen in het zomerseizoen, gedurende circa dertig weken per jaar,
afhankelijk van de weersomstandigheden. De duur van het produktieseizoen bedroeg in 1869 en 1870 in feite respectievelijk 38 en 28 weken
en kon derhalve in de praktijk uiteenlopen.
Bij een totale jaarproduktie in 1870 te Tegelen van 7.000.000 à
7.500.000 stuks beschikte Stephanus Teeuwen met zijn bedrijf dus
over 7,1 à 7 ,6% van de in totaal aanwezige produktiecapaciteit.
De gemiddelde produktie per vormer beliep in 1869 185 . 775 stuks en
in 1870 177.750 stuks ofwel gemiddeld circa 180.000 stuks per produktieseizoen.
De naast de vormers - de echte 'pannenkletsers' -werkzame personen
verzorgden de kleibereiding , het transport en bijbehorende werkzaamheden. Gedurende het winterhalfjaar ging de gehele bezetting
naar de klei berg om grondstof te delven .
Terwijl er in de dakpannen nijverheid in Tegelen rond 1870 een duidelijk
opgaande lijn zat , was er bij de pottenbakkers tegelijkertijd sprake van
een haast volledige neergang van bedrijvigheid en een verloop in de produktie van het volksaardewerk. Van vijftien pottenbakkerijen in 1850
restte nog slechts vijf bedrijven rond 1870. In de pannensjoppen bleef de
volksaardewerkkunst in zoverre nog bestaan , dat de stokers bij de ovens
keramische werkstukjes vervaardigden. Zij maakten deze artikelen in
drie soorten, te weten aardewerk in 3-kleuren klei - een combinatie van
rood -, wit- en geelbakkende klei- , daarnaast het zogenaamde zwartgoed en ten slotte als derde de zogenaamde geëngobeerde waar.
Hun produkt werd veelal verfraaid met doorschijnende loodglazuren
en motiefversieringen die door middel van een koehoren - deze werkwijze heette 'ringeloren· - op het sieraardewerk werden aangebracht.
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Dit materiaal was en is nu nog keramisch-technisch gesproken . bijzonder boeiend en interessant ; commercieel was de betekenis daarvan
niet groot.

I.C.4. Financiën en economie
Het zal na de bespreking in het voorgaande van de commerciële en
produktietechnische aspecten in de beleidsvorming van de startende
ondernemers in de keramische nijverheid. duidelijk zijn dat de financiering en economische bedrijfsvoering in de beginfase van hun onderneming niet de meest urgente aandacht vroegen . Zij hadden het gehele
bedrijfsgebeuren, klein en overzichtelijk als het was, zelf in de hand.
Aan de kapitaalvoorziening ter financiering van machines en apparatuur werden- ervan uitgaande dat voldoende grondstof verkrijgbaar
was bij derden zonder zelf eigenaar van kleiterreinen te zijn- nauwelijks eisen van enige betekenis gesteld . Van enige mechanisatie en een
aanvankelijk eenvoudige vorm van massaproduktie was pas sprake in
het laatste kwart van de 19e eeuw. Het gevolg hiervan was dat bij wijze
van spreken iedereen , die over een zeer bescheiden startkapitaal beschikte, een keramisch bedrijfje kon beginnen. Hoe dit verschijnsel de
ontwikkelingsgang in de bedrijfstak in bepaalde perioden heeft beïnvloed, zal later nog ter sprake komen.
De financiering van een pannesjop vergde weliswaar wat meer investering dan een veldoven voor bakstenen in verband met de vaste ovens ,
een molengebouw voor het malen van de klei en enige overdekte
droogloodsjes, maar toch was er relatief weinig kapitaal benodigd.
Concrete gegevens daarover uit het midden van de vorige eeuw zijn
nauwelijks beschikbaar. Niettemin kan een overzicht van een nog aanwezige inventarislijst uit 1868of1869 enig inzicht geven , hoe en voor
welke bedragen de middelen voor een keramisch bedrijf in die tijd waren vastgelegd.
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Activa van het bedrijf van Stephanus en Paulus Teeuwen in 1868/1869.

Omschrijving

Waarde
2.300 gulden

- 2 tichelovens
- inventaris bestaande uit:
1 paard
3 karren
paardentuig
tichelgereedschappen
24 stuks ijzeren ovenstaven
1 kipkar
losse smids- en andere
gereedschappen , tezamen
- voorraad gereed produkt:
dakpannen en plavuizen
- voorraad grondstof en potaarde
- brandstoffen, schanzen en kolen
- vorderingen

740 gulden
800 gulden
300 gulden
l l.569 gulden

Totaal der activa
Te verminderen met 'Te betalen '

17 .809 gulden
3.400 gulden

Kapitaal per saldo

14.409 gulden

2.100 gulden

Bron: P.A.T.81•

Uit deze cijfers kunnen we vaststellen dat binnen het bedrijf de via investeringen daadwerkelijk in vast actief vastgelegde middelen relatief
gering waren. Het is bovendien bekend dat, zoals ook elders veelal geschiedde , niet alle beschikbare middelen voor het eigen bedrijf of in
dezelfde branche van handel of nijverheid werden belegd . In 1865 en
volgende jaren werden regelmatig gelden op hypotheek uitgegeven.
Wat daar verder ook van zij , we mogen stellen dat de keramische bedrijven in de beginperiode gefinancierd werden door een bescheiden
doch gezonde interne financiering , zonder dat sprake was van uitgifte
van aandelen , laat staan van het aangaan van leningen en financiering
met vreemd vermogen . Groei van bestaande kleinere ondernemingen
op eigen kracht is natuurlijk mede bevorderd door het lage peil van
vermogens- en successierechten en van belasting op de hogere inkomsten in die tijd 82 .
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I.C.5. Personele en sociale aspecten
Wanneer we heden ten dage spreken over personele en sociale aspecten
in het bedrijfsleven en de plaats die de werkende mens en de factor arbeid daarin inneemt, is dit een veelomvattend scala. Zonder volledig te
willen zijn, heeft 'Personele Zaken' thans onder meer te maken met lonen , secundaire arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten en C.A.0.'s ,
sociale verzekeringen en pensioenregelingen , emolumenten in de
ruimste zin van het woord , veiligheids- en milieuwetgeving, communicatie- en overlegorganen , medezeggingschap, organisatieschema 's en
automatiseringsaspecten enz. Van dit alles was in de vorige eeuw, bij
de opkomst van nijverheid en industrie geen sprake.
We kunnen ons hier voor de periode tot omstreeks 1870 beperken tot
bespreking van lonen en arbeidsinkomsten c.q. de arbeidskosten in de
nijverheid in het algemeen en tot die van de keramische bedrijven in
het bijzonder.
Een berekening van de gemiddelde zomerdaglonen voor volwassen arbeiders in de ambachtelijke, nijverheids- en agrarische sector in 1819
(in centen) laat voor gemeenten met minder dan 5.000 inwoners in de
Provincie Limburg voor de agrarische sector een gemiddeld dagloon
van 47 ,8 cent zien en voor de ambachtelijke en agrarische sector te zamen een gemiddeld dagloon van 53,5 cent. De gemiddelde zomerdaglonen in de agrarische sector in 1819 gesplitst voor Noord- , Midden- en Zuid-Limburg bedroegen respectievelijk 48, 47 en 51 cent. Het
zomerdagloon van een landarbeider in de Peelstreek bedroeg 34 cent.
De laagste ambachtslonen in de zomer werden in de omgeving van Sittard uitgekeerd. Daar verdiende een timmerman c.q. metselaar 47
cent per dag 83 .
Er waren verschillen in beloning tussen groter en kleine gemeenten en
ook tussen stad en platteland. Tegenover dit laatste stonden echter
ook verschillen in de kosten van levensonderhoud. Rond 1820 waren
de lonen in de nijverheid in Limburg relatief laag; zij lagen beneden
het rijksgemiddelde van geheel Nederland dat 50 à 65 cent per dag bedroeg84. De plaatselijke loonverschillen in Limburg waren in het algemeen zeer gering. De arbeidsmarktsituatie werd gekenmerkt door een
groot aanbod van arbeidskrachten en weinig vraag naar vakmanschap
en geschoolde arbeid.
Rond 1850 lag het gemiddelde dagloon van een volwassen werkman in
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Nederland op 90 cent à één gulden ; het loon in de Twentse textielindustrie bedroeg in dezelfde tijd per week drie gulden voor een ongeschoolde werkman , vijf gulden voor zeer geoefende en ijverige lieden
en zes gulden voor een opzichter85 . Uitgaande van een werkweek van
5\!i of 6 dagen per week betekent dit een dagloon voor de drie genoemde groepen , van resp. ca. 50 à 55 , 80 à 90 en 100 à 110 centen per dag.
In 1860, toen het gemiddelde jaarinkomen per beroepsbeoefenaar 800
gulden bedroeg en voor een zelfstandige het gemiddelde jaarinkomen
- inclusief inkomsten uit vermogen - 2.500 à 3.000 gulden beliep, was
het jaarloon voor de arbeidende klasse gestegen tot ca . f 400. Dit laatste betekent, uitgaande van 275 à 300 werkdagen per jaar, een dagloon
van 135 à 145 centen per dag.
Loongegevens over de keramische nijverheid in Tegelen en omgeving
uit de jaren zestig van de vorige eeuw zijn slechts beperkt aanwezig.
Omstreeks 1866 bedroeg het werkloon voor volwassen arbeiders vier
gulden per week, hetgeen neerkomt op 66 cent per dag. Jongens onder
zestien jaar verdienden de helft , namelijk twee gulden per week of 33
cent per dag. In Belfeld en Reuver was het weekloon f 3,60 of 60 cent
per dag , terwijl in Venlo lonen werden uitbetaald van 60 en 65 cent en
in een enkel geval van 90 cent per dag86 .
Een andere indicatie van het loonpeil geeft het volgende gegeven:
In het jaar 1867 maakten de twee oudste medewerkers van Stephanus
Teeuwen tezamen 269.710 bakstenen. Zij ontvingen daarvoor aan arbeidsloon f l ,76 gulden per duizend 87 • De totaal ontvangen loonsom
bedroeg derhalve f 474,69 off 237 ,35 per persoon . Indien we het produktieseizoen omrekenen en stellen op ca. 300 werkdagen per jaar,
zou dit betekenen dat het dagloon in dat jaar ca. f 0,80 per dag bedroeg. Rekening houdend met de juist genoemde gegevens en met globale schattingen en marges, bestaat de indruk dat het arbeidsloon in de
Tegelse keramische nijverheid gelijk of iets hoger was dan in de omgeving.
Een vergelijking van het loonniveau met bijvoorbeeld de in de baksteenindustrie aan de grote rivieren betaalde lonen is slechts beperkt
mogelijk. Allereerst werden de lonen aldaar na 1850 gekenmerkt door
een grote differentiatie , terwijl bovendien het soort werkzaamheden
veelal uiteenlopend van aard was. Tussen 1857 en 1870 bedroeg het
loon voor een steenbaas vijf à zes gulden per week of 83 cent tot een
gulden per dag en voor een kleigraver , een kruier en een dagloner res-
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pectievelijk 78,77 en 50 à 60 per dag 88 .
Door de kleinschaligheid van de bedrijven en het geringe aantal medewerkers werden de arbeidsverhoudingen veelal gekenmerkt door een
vrij persoonlijke relatie tussen de mensen onderling. In sommige gevallen waren medewerkers zelfs inwonend gehuisvest bij de werkgever
en was er sprake van patriarchale verhoudingen. Overigens was het
personeel niet steeds in vaste dienst. Dit blijkt onder andere uit advertenties in het Venloosch Weekblad , waarin handvormers en ovenstokers "die zich wilden belasten met de fabricatie , daar waar men hen
zou ontbieden " , hun diensten aanboden.

!. D. Conclusies
In de periode 1815-1817 kwam het 'Oude industriegebied van NoordLimburg', omvattende de gemeenten Venlo-Tegelen-Belfeld en Beesel-Reuver, bij het Koninkrijk der Nederlanden , waar rond 1850 de
overgang begint van een agrarische naar een industriële structuur. Als
oudste tak van nijverheid ontstond in de genoemde regio een keramische nijverheid , bestaande uit een aantal pottenbakkers- en pannenbakkersbedrijven , welke aanvankelijk nagenoeg uitsluitend geconcentreerd waren in de gemeente Tegelen. De keuze van deze plaats van
vestiging was gebaseerd op de in de bodem aanwezige klei-afzettingen ,
stammende uit een interglaciale periode in de prehistorie.
De aanwezigheid van deze grondstof had voorheen reeds in de Romeinse tijd geleid tot de vervaardiging van keramische produkten, zowel van gebruiksgoederen van aardewerk als van bouwprodukten.
Omstreeks 1850 waren in Tegelen 22 keramische bedrijven gevestigd.
Zij boden werkgelegenheid aan meer dan 200 personen , hetgeen betekende dat bijna 15 % van de bevolking in de keramische nijverhe id
werkzaam was. De pottenbakkers bereikten het hoogtepunt van hun
bloei rond 1830 en beleefden daarna een sterke teruggang. Tegelijkertijd en later groeiden de dakpannenbedrijven uit tot de belangrijkste
tak van nijverheid en de grootste bron van werkgelegenheid voor een
groeiende bevolking.
Deze ontwikkeling werd bevorderd doordat de overheid en de gemeenschap de particuliere initiatieven van ondernemende lieden ter
plaatse , die van oorsprong boeren en landeigenaren waren en daar52

naast soms nog een ambacht als nevenbedrijf uitoefenden, stimuleerden; tevens werd gezorgd voor een verbetering van de infrastructuur,
o.a. door de aanleg van transport- en verbindingswegen.
Het oudste dakpannen bedrijf in Tegelen was de 'Pannesjop' van Willem Houba en Matthijs Kamp dat werd opgericht in 1773. Tot de oudste keramische bedrijven , die tevens in de twintigste eeuw uitgroeiden
tot industriële ondernemingen, behoren de bedrijven van de voormalige pottenbakker Peter Koersges (of Kurstjens) en de bedrijven van Jacob Laumans, Paulus Teeuwen en Hubertus Thissen.
In de beginperiode was binnen de algehele bedrijfsvoering het beleid
ten aanzien van grondaankopen in verband met de grondstofvoorziening en de wijze waarop de marktopbouw en de commercie werd aangepakt het belangrijkst. De belangrijkste afzetmarkt lag aanvankelijk
in de opkomende industriegebieden in het Duitse Roergebied en in het
gebied van Luik.
De keramisch-technische ontwikkeling verliep slechts zeer geleidelijk
mede door de variatie in en de plasticiteit van de klei en de daaruit
voortvloeiende moeilijke beheersbaarheid van het produktieproces.
De produktietechniek bleef dan ook nog gedurende langere tijd vrij
eenvoudig en het produktieproces is zeer lang handwerk gebleven.
Daardoor was het investeringsvolume aanvankelijk relatief gering en
kon bij de start van een onderneming worden volstaan met een bescheiden startkapitaal, omdat voor investeringen weinig financieringscapaciteit werd gevergd.
De zorg voor de financiën en voor een bedrijfseconomisch doelmatige
dagelijkse bedrijfsgang vroeg in de beginperiode niet de meest bijzondere aandacht van de pannenbakker. Het bedrijf was eenvoudig,
kleinschalig en overzichtelijk van aard , de ondernemer maakte het gehele bedrijfsgebeuren dagelijks zelf mee.
De arbeidssituatie werd gekenmerkt door een persoonlijke relatie tussen de mensen onderling, soms in een patriarchale verhouding.
Sociaal-maatschappelijk gezien vormde de opkomst van de keramische nijverheid een welkome bron van werkgelegenheid dichtbij huis
tegen tenminste die beloning, welke in die tijd in de regio gebruikelijk
was.
Hoewel de aanloop van de bedrijfstak in de beginperiode vrij eenvoudig en bescheiden is en van weinig betekenis lijkt, werd hiermede in de
regio , het oude industriegebied van Noord-Limburg , de basis gelegd
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voor de omvangrijkste industrie van grofkeramische bouwprodukten
in Nederland. Ruim honderd jaar later zou de jaarproduktie immers
omvatten meer dan 40 miljoen stuks dakpannen, 100.000 ton gresbuizen, 40 miljoen stenen , 800.000 vierkante meter grofkeramische tegels
en plavuizen en 45.000 ton overig bouwkeramisch materiaal , tezamen
een produktie van meer dan 300.000 ton met een omzetwaarde van 60
miljoen gulden.
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Hoofdstuk II.
Tegelen als trekker van de keramische nijverheid,

1870-1890

JI.A. Sociaal-economische achtergronden en infrastructuur
11.A.l. De toename van de bouwnijverheid
In het laatste kwart van de vorige eeuw kwam de bouwnijverheid en
het bouwvolume tot grote bloei. Voor de producenten van keramische
bouwmaterialen was deze ontwikkeling van grote betekenis. Zij vormde immers de voorwaarde voor de afzetmogelijkheden van hun produkten en daarmede voor de expansie van hun bedrijven en van de gehele bedrijfstak.
De toename van het bouwvolume werd in onderlinge wisselwerking
veroorzaakt door een drietal factoren, te weten de groei van de nijverheid door de start van de eerste industrialisatieperiode in Nederland,
een sterke toename van de bevolking, en in samenhang met deze beide
factoren als derde factor een toename van de overheidsinvesteringen.
De groei van de nijverheid blijkt o.a. uit het feit dat in het tijdvak 18591889 het aantal in de nijverheid werkzame personen in Nederland toenam met 156.000 personen of gemiddeld met ongeveer 5.000 man per
jaar 1•
De sterke bevolkingstoename in het algemeen en met name ook de
snelle groei der stadsbevolking in Nederland en Duitsland leidden tot
een grote vraag naar woonruimte en uitbreiding van de woningbouw ,
vooral in de grote steden . Zo nam de gemiddelde woningbouwproduktie per jaar in Nederland, die voor 1870 minder dan 9.000 woningen
bedroeg, in de perioden 1870-1880 en 1880-1890 toe tot gemiddeld
11.600 respectievelijk 12.500 woningen per jaar, hetgeen een stijging
van resp. 29% en 39% betekent.
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Il.A.2. Infrastructurele ontwikkelingen
Naast de geschetste ontwikkeling van de bouwnijverheid en het daaruit voortvloeiende markt- en afzetperspectief voor de keramische bedrijven droeg een voortgaande verzorging en uitbouw van de infrastructuur in de regio en met name de daarmee samenhangende meer
doelmatige transportverbindingen het hare bij tot verdere groei der
keramische bedrijfstak. In dit verband waren in de periode na 1870 een
aantal factoren van betekenis .
Het goederentransport per spoor ontwikkelde zich in het binnenland
stormachtig. In 1870 vervoerden de spoorwegmaatschappijen
1.800.000 ton; en in de daarop volgende decennia liep dit tonnage snel
op. Het beliep bijvoorbeeld in 1895 reeds 9.400.000 ton, een stijging
van 442% t.o.v. 1870; in 1913 was het totale tonnage opgelopen tot
20.200.000 ton 2 , een toename van bijna 115% t.o.v. 1895 . Een zeer
groot deel van de door de kleiwarenfabrieken in de regio vervaardigde
bouwmaterialen werden per spoor naar de afnemers en bouwwerken
vervoerd. Th. Thurlings stelt terecht dat zonder de spoorwegaanleg de
kleiwarenindustrie in Noord-Limburg nooit tot ontwikkeling zou zijn
gekomen 3 . Voor de zware bouwprodukten was transport over land bij het ontbreken van railvervoer en voordat het vrachtvervoer gemotoriseerd was - alleen over korte afstand mogelijk.
Een additionele belangrijke verbetering van het vervoer per spoor verkregen de keramische bedrijven door twee nieuwe spoorwegverbindingen, een in noordoostelijke richting voor de Duitse markt en een
noordwaarts naar de regio's Nijmegen-Arnhem en Twente en naar
Noord-Nederland. In 1874 realiseerde de 'Cöln-Mindener-Eisenbahngesellschaft' de spoorwegverbinding Venlo-Straelen-Geldern-Wesel ,
waardoor Venlo een schakel vormde in de internationale spoorverbinding Hamburg-Parijs en daardoor was aangesloten op het grote Europees spoorwegennet 4 . Tien jaar later , in 1884 , kwam de spoorlijn Venlo-Nijmegen gereed en daarmee was de noord-zuidverbinding een feit.
Van meer kleinschalige en regionale aard, maar daarom niet van minder betekenis voor de mobiliteit binnen de regio was de totstandkoming in 1888 van een paardentramverbinding Venlo-Tegelen-Steyl ,
een exploitatie van de heren Jonkergouw en Keuller , welke in 1910
zou worden opgevolgd door een modernere motortractie , een autobusdienst van de Maasbuurt Spoorweg Maatschappij.
56

Il.A.3.

De Kamer van Koophandel en de keramische bedrijvigheid
in Tegelen

Een goede schets van de algemene gang van zaken in de keramische
bedrijfstak en een indruk van haar ontwikkeling valt af te leiden uit de
Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel te Tegelen tussen 1888
en 18985 . In samenhang met de snelle groei als industriedorp werd in
1888 in de gemeente Tegelen een aparte Kamer van Koophandel gevestigd.
In het jaar van oprichting van deze Kamer waren - op een totaal aantal
inwoners in Tegelen van 3.242 personen - niet minder dan 401 personen (meer dan 12%) van de plaatselijke bevolking werkzaam in de industrie. De kleiwarenfabrieken leverden het merendeel van het totale
aantal industriële arbeidsplaatsen. Hierin vonden 332 personen werk
en wel 191 in de dakpannenbedrijven , 83 in de steenbakkerijen , 14 bij
de vervaardiging van aardewerk , 22 in de buizenfabricage en eveneens
22 in de pottenbakkerijen . Van de overigen waren 33 personen werkzaam in de plaatselijke ijzergieterijen en machinefabrieken en vonden
36 een bestaan in de fabricage van sigaren en de tabaksverwerking6 .
Het eerste ' Verslag omtrent de toestand van handel , nijverheid en het
fabriekswezen in de Gemeente Tegelen ' door de Kamer van Koophandel aldaar over het jaar 1888 memoreerde dat " door de belangrijke Industrie , die in de Gemeente Tegelen heerscht , de Industrieelen , Handelaren en Neringdoenden in onze Gemeente , behoefte gevoelden
aan eene Kamer van Koophandel en Fabrieken , en werd vergunning
tot oprichting gevraagd aan den Gemeenteraad. Dank zij hunne goede
medewerking, werd bij Koninklijk Besluit d.d. 23 augustus 1888, deze
Kamer gevestigd". De Kamer bestond uit de heren Q . Laumans, voorzitter, Bernard Canoy, vice-voorzitter en de leden P. Thissen , Eug.
Bruis en Alph. Kreykamp , terwijl als secretaris de heer Aug. Houben
fungeerde. De vier eerstgenoemden waren allen eigenaar van een keramisch bedrijf; de heer Kreykamp was in de tabaksindustrie en
-groothandel werkzaam.
Bij de bestuurswisseling der Kamer door het ontslag van de heer Q.
Laumans en het overlijden van de heer B .J. Canoy in 1895 , werden zij
opgevolgd door de heren Van Basten-Batenburg als voorzitter en P.
Teeuwen Sr. , die beiden eveneens nauw bij de keramische industrie
waren betrokken .
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Met voldoening meldde de Kamer van Koophandel in haar verslag
over het jaar 1888, dat de fabrieken van gewone pannen, '' het hoofdbestaan onzer Gemeente ", volop werk hadden. De bouw lust was bevredigend en de voorraden werden voor de hand opgeruimd ; de meeste pannen werden in Duitsland en België verkocht.
Ook in volgende jaren verliep de ontwikkeling gunstig. In 1889 waren
in Tegelen 39 bedrijven in de klei-industrie in produktie . Volgens het
jaarverslag van de Kamer van Koophandel bedroeg hun totale bezetting 447 personen. De gemeente Tegelen vermeldt daarentegen in
haar jaaroverzicht op hetzelfde tijdstip een aantal van 371 personen.
Mogelijk is het verschil te wijten aan de hantering van verschillende
peildata; aan het al dan niet meerekenen van de bedrijfshoofden bij de
in een bedrijf werkzame mensen of aan een gedeeltelijke dubbeltelling
in verband met produktdiversificatie en de geleidelijke overgang van
handmatige naar machinale fabricage.
Gezien de in de gemeenteverslagen doorlopende reeks van cijfers over
de personele bezetting tussen 1876 en 1905 lijken deze cijfers juist.
Hoe dan ook , de fabrikanten waren tevreden want de bouwlust was
zeer levendig.
In 1890 hadden de 41 in dat jaar in bedrijf zijnde fabrieken eveneens
druk werk. Ook de in Tegelen woonachtige metselaars en timmerlieden hadden veel werk door de verbouwing en uitbreiding van de kleiwarenfabrieken .
De Kamer van Koophandel had het druk met de behartiging van de
industriebelangen en ondernam belangrijke démarches. Ter bevordering van het inzicht in de afzetontwikkeling diende zij in 1889 een verzoek in bij het Departement van Financiën om de in de overheidsstatistieken vermeldde cijfers van in- , uit- en doorvoer van de rubriek ' Aardewerk ' nader uit te splitsen. Hierdoor werd afzonderlijk zichtbaar
gemaakt het handelscijfer van porselein, fijn aardewerk , pottenbakkerswerk, riool- of potbuizen , gebakken stenen en huis- of dakpannen. De statistiek van het Tegelse grenskantoor liet dan ook, vanaf
1891 een nader gespecificeerd uitvoercijfer zien van het totaal ad
21.044.000 kg. Van dit totaal had 20.500 ton of 97% betrekking op de
keramische nijverheid en haar produkten. Dit cijfer betrof de export
van 6.000 ton gebakken stenen , 5.000 ton dakpannen , 500 ton potten58

bakkerswerken 9.000 ton potaarde. De laatst genoemde post betreft
vervoer van Tegelse klei naar de intussen aan de overzijde van de grens
in Kaldenkirchen gestichte dochterondernemingen.
Ten behoeve van de recentelijk met een bedrijf in Belfeld gestarte pannenfabrikanten diende de Kamer een request in voor de verkrijging
van een los- en laadstation te Belfeld. Daarnaast werd in een missive
aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gepleit
voor een verlaging van het transporttarief van gresbuizen en gelijkstelling daarvan met het tarief van dakpannen en bakstenen. Namens de
Tegelse pannenfabrikanten werd herhaaldelijk aan de Staatsspoorwegen verzocht om "geregelden en spoedigen toevoer van aangevraagde
wagons". De pannenfabrikanten klaagden namelijk voortdurend dat
zij te lang op spoorwagons moesten wachten, " niettegenstaande den
spoed, welken de zendingen eischten, daar de in aanbouw zijnde huizen nog onder dak moesten worden gebracht".
Uit alles blijkt dat het vanaf ongeveer 1875 in Tegelen gonsde van industriële activiteit. De kleiwarenbedrijven voerden daarbij de boventoon.
Zij boden in 1890 werk aan 401 personen. In het daarop volgend decennium zou dit aantal oplopen tot een totale bezetting in de keramische nijverheid te Tegelen van 492 personen in 1896, respectievelijk
625 personen in 1898. In 1900 waren 735 personen in die bedrijfstak
werkzaam 7 • De tweede plaats werd in datzelfde jaar ingenomen door
de op gang komende ijzergieterijen en machinefabrieken met een bezetting van 200 man. De op dat moment veruit grootste onder hen was
de IJzerfabriek van Tegelen , voorheen Dentjes & Co " bestaande
sinds 1854, met een bezetting van ruim 70 man.
De plaatselijke bevolking geloofde in de betekenis van de industrie.
Het beeld van de kleiwarenfabrieken was positief en de bedrijfstak was
regelmatig in de publiciteit. Persartikelen in het Venloosch Weekblad
van 1890 betoogden dat de Tegelse klei of potaarde voor de Tegelse
ingezetenen een goudmijn was . " Alfred Russel en Canoy-Herfkens
maken machinale profielstenen; Bernard C. Canoy is uniek in stenen
buizen , die nergens anders in Nederland vervaardigd worden ; Teeu-
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wen en Laumans maken al 10 jaar Franse dakpannen met grote aftrek;
Alfred Russel maakt in zijn stoomfabriek machinale vloerstenen en
plavuizen" 8 . Aldus luidden de commentaren en berichten in de regionale pers.

11.A.4. Afgeleide werkgelegenheid en sociaal-maatschappelijke verbeteringen in het algemeen
De snelle ontwikkeling en bloei van de kleiwarenfabrieken in de gemeente Tegelen bracht een tweetal gunstige neveneffecten met zich ,
namelijk de met deze bloei gepaard gaande afgeleidde werkgelegenheid en daarnaast de sociaal-maatschappelijke verbetering van leef- en
werkomgeving in het algemeen.
Behalve het reeds genoemde extra werk voor metselaars en timmerlieden dat de bouw en uitbreiding van de keramische bedrijven met zich
bracht, ontstonden nieuwe mogelijkheden in de transportsector en
voor de metaalnijverheid als toeleverancier. In 1888 hadden , buiten de
arbeiders in de keramische fabrieken , 35 voerlieden met 50 paarden
zowel in de zomer- als in de winterperiode, geregeld werk met de afvoer van de bouwprodukten. Hun aantal nam in 1889 nog met vijf
vrachtrijders toe tot 40 man. Daarnaast bezorgde de in volume steeds
grotere aanvoer van klei vanuit de kleigroeven naar de fabrieken vanaf
1890 de voerlui met name gedurende de wintermaanden steeds meer
werk.
De geleidelijke overschakeling van een aantal dakpannenfabrieken
aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens op stoomkracht en
een gemechaniseerde produktietechniek hadden tot gevolg de oprichting van nieuwe machinefabrieken of de aanpassing van het produktieprogramma van de reeds bestaande in de regio , o.a. in Tegelen, Swalmen en de Duitse plaatsen Dülken en Boishe im. Zij begonnen met de
fabricage en constructie van dakpannenpersen en installaties voor intern transport.
De reeds eerder genoemde IJzerfabriek van Tegelen telde kort na de
oprichting in 185516 medewerkers. Veertig jaar later, in 1895, had dit
bedrijf drie afdelingen , een grofsmederij , een ijzergieterij e n een meniefabriek , terwijl de bezetting was gegroeid tot ca . 70 man. Vanaf
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1882 had de fabriek de produktie van leemmolens, walswerken en vormen voor de klei-industrie in haar programma opgenomen. Ook in latere jaren bleef dit bedrijf - onder de naam IJzerfabriek van Tegelen ,
Dentjens, Hekkens & Cie. en weer later onder de naam Industria -een
toeleverancier voor de kleiwarenfabrieken in de regio , evenals trouwens de uit dit bedrijf voortgekomen nieuwe ijzergieterijen en machinefabrieken van o.a. Hekkens, H .H. Mulder, Thijssen en Doesborgh.
Wat de algemeen sociaal-maatschappelijke aspecten betreft, moet
worden opgemerkt, dat met de komst van werkgelegenheid in de industrie in of dichtbij de eigen woonplaats, geleidelijk een einde kwam
aan de trek naar Duitsland met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen . Ten gevolge van de internationale concurrentie op de landbouwmarkt in de tweede helft van de vorige eeuw en de daarmee gepaard gaande crisis, was er in de jaren zeventig een trek naar Duitsland
ontstaan. Talloze mensen wonend in het Nederlandse grensgebied,
gingen als seizoenarbeider werken in de opkomende industrie in het
Ruhrgebied en vonden op die wijze een welkome aanvullende bestaansmogelijkheid. Maatschappelijk en sociaal bezien was deze toestand verre van ideaal , want velen van hen werkten als dagloner of
kwamen slechts een maal per week of zeer onregelmatig naar huis , respectievelijk trokken zij met hun hele gezin in het voorjaar na afloop
van de winterperiode naar Duitsland om dan pas omstreeks september
weer terug te keren. Door de groei van de industrie in de eigen geboortestreek trad in deze sociaal ongewenste situatie geleidelijk verbetering in. Het gemeentebestuur van Tegelen liet zich in haar jaarverslag
meermalen positief uit over de sociale gunstige ontwikkelingen als gevolg van de groeiende nijverheid ter plaatse.
Zo werd in het verslag over 1867 met een zekere voldoening opgemerkt dat " er in de gemeente geen volstrekt behoeftigen meer zijn ,
aangezien de verschillende fabrieken en inrigtingen aan deze werk verschaffen " 9 .
Naast de verkrijging van een vaste werkkring ter plaatse in de gemeente Tegelen zelf kan in dit verband nog worden opgemerkt dat meer dan
honderd personen afkomstig uit Tegelen en omgeving dagelijks heen
en weer gingen naar hun werk in de keramische dakpannen- en buizenfabrieken vlak over de grens in het naburige Kaldenkirchen. Deze fabrieken waren - zoals nog nader ter sprake komt - opgericht als neven61

bedrijven van de Tegelse kleiwarenfabrieken. Nagenoeg hun hele bezetting bestond , althans tot aan de Eerste Wereldoorlog in 1914, uit
Nederlandse mensen afkomstig uit Tegelen , Belfeld en Reuver 10 •

II .A.5 . Positie en betekenis van de Tegelse nijverheid en industrie
omstreeks 1890 in het algemeen en die van de kleiwarenbedrijven in het bijzonder
De boven staande schets geeft een globaal inzicht in de betekenis die
de keramische bedrijfstak had in het industriedorp Tegelen in de jaren
rond 1890. Zij vormde aldaar veruit de belangrijkste bron van nijverheid , die werkgelegenheid bood aan ten minste vierhonderd man, op
de tweede en derde plaats gevolgd door de ijzer- en tabaksindustrie,
waarin respectievelijk een dertigtal tot veertigtal mensen werk vond.
Een meer gedetailleerde omschrijving van de keramische bedrijven ,
ontleend aan de Jaarverslagen van de Tegelse Kamer van Koophandel
over de jaren 1888 t/m 1897 11 kan de positie, het type, de omvang en de
betekenis van de kleiwarenfabrieken in de gemeente Tegelen omstreeks 1890 verduidelijken. Het beeld over 1889 ziet er als volgt uit:

Samenstelling van de keramische nijverheid in Tegelen in 1889.
met een persone le bezetting van
3 stoomsteenfabrieken
1 stoombuizenfabriek
1 stoom platte pannenfabriek
25 gewone pannenfabrie ken
5 gewone steenfabrieken
4 gewone buizen- en pottenfabrieken

20
200

39 fabri eken

447 personen

160 personen
13

40
14

Bron: Jaarverslag Tegelse Kamer van Koophandel 1889.

De gemiddelde bezetting per bedrijf was derhalve ongeveer elf personen.
Ter vergelijking zij opgemerkt dat het totaal van alle industriële bedrijven in Tegelen te zamen op hetzelfde tijdstip 59 bedroeg met een
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personele bezetting van 570 personen. Dit betekende dat ca. 66% van
de fabrieken en ca. 78% van de in de industrie werkzame personen
betrokken was bij de keramische nijverheid .

Produktiepakket van de Tegelse keramische nijverheid in 1889 .
- Dakpannen

9.500.000 stuks

- Bakstee n (stoomsteenfabriek)
- Profiel- , verblendstenen en plavuize n
- Baksteen uit veldovens

6.670.000
700.000
2.500.000

Totaal stenen

9.870.000 st uk s

- Bui zen

160.000 stuks

- Gebouwde schoorstenen: 16 stuks met ee n totale hoogte van 297 mete r.
Bron: Jaarverslag Tegelse Kamer van Koophandel 1889.

De gemiddelde jaarproduktie per dakpannenfabriek beliep ca.
365.000 stuks . Het aantal in 1890 per spoor van af station Tegelen verzonden wagonladingen bedroeg 1.090 stuks.
Een nadere bestudering van deze cijfers leidt tot de volgende conclusies .
In hoofdstuk 1 zagen we dat in 1870 in Tegelen 16 dakpannen fabrieken
in bedrijf waren met een gezamenlijke jaarproduktie van 7 à 7 ,5 miljoen stuks of gemiddeld per bedrijf 450.000 stuks handvormpannen
per jaar. Omstreeks 1890 was het aantal pannenfabrieken gestegen tot
26 met een totale produktie van 9.500.000 stuks, of gemiddeld 365.000
stuks per bedrijf per jaar.
Bij een vergelijking van de cijfers uit de twee genoemde jaren moeten
enkele factoren in aanmerking worden genomen , omdat anders een
onjuist beeld zou kunnen ontstaan. Allereerst is het nodig bij de beoordeling van de gemiddelde produktieomvang per bedrijf per jaar rekening te houden met de invloed van de wisseling in tijdstip van het
begin en het einde van het stookseizoen in voor- en najaar , afhankelijk
van de weersomstandigheden.
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Bovendien werden om uiteenlopende redenen sommige kleine bedrijven tijdelijk stilgelegd. Wanneer we de mogelijke invloed van het seizoen en de tijdelijke stillegging in aanmerking nemen, kunnen we ,
voor een reeks van jaren , aannemen dat de gemiddelde produktiecapaciteit circa 400.000 stuks per jaar beliep.
Bij de beoordeling van de toename van de jaarproduktie dakpannen
met , in absolute cijfers , slechts 2 à 2 ,5 miljoen stuks , moet worden gewezen op het feit dat in de periode 1870-1890 nog een drietal belangrijke ontwikkelingen plaatsvond. Het betreft de geleidelijke overgang
in de fabricage van handvormpannen naar machinale pannen , de daarmee gedeeltelijk samenhangende overschakeling naar de produktie
van dakpannen in een groter formaat , en op de derde plaats de verplaatsing en vestiging door enkele Tegelse fabrieken van produktiecapaciteit naar de overzijde van de Duitse grens in verband met het besluit van de Pruisische overheid tot heffing van invoerrechten op uit
Nederland geïmporteerde dakpannen.
Het laatsgenoemde aspect moet als een belangrijke factor in aanmerking worden genomen. Een aantal Tegelse bedrijven, met name die
bedrijven die intussen tot de machinale produktie waren overgegaan,
waren sinds ca. 1885 voor uitbreiding van hun capaciteit , in verband
met de heffing van invoerrechten op dakpannen door de Duitse overheid, uitgeweken naar de andere zijde van de grens. Zij hadden nevenbedrijven opgericht in de naburige Duitse gemeenten Kaldenkirchen
en Bracht. De Tegelse Kamer van Koophandel betreurde in haar jaarverslag over 1893 het feit dat "vier grote pannenfabrieken ten gevolge
van de invoerrechten over de grens zijn verplaatst, zeer ten nadeele
der gemeente-inkomsten en niet het minste der werklieden" 12 . Ook in
het jaarverslag over 1897 stelde zij vast dat de dakpannenfabricage "de
hoofdprodukten in onze Gemeente toch door de hooge invoerrechten
zeer worden gedrukt, waardoor wederom verschillende groote fabrieken naar Duitsland zijn verplaatst" 13 • Naast deze verschuiving van produktiecapaciteit naar de overzijde der grens dichterbij de belangrijke
Duitse afzetmarkt, moet bij de beoordeling van het totale aantal jaarlijks geproduceerde dakpannen rekening worden gehouden met de
overgang naar machinale produktie en de daardoor mogelijk gemaakte fabricage van dakpannen in een groter formaat. Hierdoor nam immers, ook bij een in stuks gelijkblijvende produktie, het aantal vierkante meters te verkopen dakbedekkingsoppervlak met een flink per-
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Een dakpannenfabriek en een Kasseier-oven te Tegelen omstreeks 1900.
(Archief P .A.T.)
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centage toe. Toepassing van een model dakpannen van groter formaat
betekende een daling van het aantal per vierkante meter benodigde
dakpannen van 20 à 22 naar 15 à 16 stuks. Wanneer we de juist genoemde factoren mede in onze beoordeling betrekken , komen we tot
de conclusie dat de produktie van keramische dakpannen van Tegelse
origine per saldo tussen 1870 en 1890 aanzienlijk toenam.
Afgezien van de stijging van de dakpannenproduktie en het belangrijke feit dat een begin was gemaakt met de overschakeling op machinale vervaardiging van dakpannen in plaats van de handvormpannenfabricage , waren enkele nieuwe initiatieven op het vlak van uitbreiding van het keramische produktenpakket en het assortiment van
grote betekenis. Allereerst zien we naast de traditionele veldovensteenfabricage, op grotere schaal en op moderner leest geschoeid , de
produktie van profiel- en sierstenen op gang komen. Daarnaast werd
begonnen met de produktie van radiaalstenen voor schoorsteenbouw
en in samenhang daarmee met de bouw en levering van fabrieksschoorstenen. Ook met de fabricage van plavuizen en vloertegels werd
een begin gemaakt.
Van verstrekkende betekenis voor de groei van de keramische industrie in Tegelen - en later in de regio - was de start van een geheel nieuwe produktielijn, te weten de fabricage van gresbuizen voor afvoer- en
rioleringsdoeleinden. Naarmate de bevolkingsdichtheid in Nederland ,
evenals trouwens in de overige Westeuropese landen groter werd , nam
ter bevordering van de volksgezondheid de behoefte aan adequate rioleringssystemen toe. Grote duurzaamheid en bestendigheid tegen chemische en agressieve afvalstoffen waren vereist.
Vóór 1880 waren voor afvoerleidingen alleen beschikbaar gewone met
loodglazuur verglaasde buizen , gestookt op de betrekkelijk lage temperatuur van ongeveer 800 graden Celsius. Ondanks zorgvuldige fabricage waren deze buizen kwalitatief niet toereikend, gezien de zware
eisen waaraan het produkt moest voldoen. De buizen werden gefabriceerd in een drietal fabrieken te Utrecht en in twee fabrieken te Deventer14. Bovendien werd in de behoefte van de Nederlandse markt,
met name voor de uitvoering van grote openbare werken in gemeenten, voorzien door een regelmatige import van Engelse aarden buizen,
ook wel 'kannenbuizen ' genaamd. De op een veel hogere temperatuur
gestookte zoutverglaasde gresbuizen waren kwalitatief veel bete r en
konden zowel mechanisch als chemisch voldoen aan de gestelde eisen.
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Het is de verdienste geweest van Bernard Jos. Canoy te Tegelen , dat
de sterke gresbuis een plaats kreeg op de Nederlandse markt . In zijn
bedrijf, de eerste gresbuizenfabriek in Nederland , werden in 1883 met
medewerking van zijn fabrieksbaas Frans van der Hagen de eerste
zoutverglaasde gresbuizen gestookt. In Duitsland werden de eerste
gresbuizen in 1885 geproduceerd.
In 1883 is in Tegelen de basis gelegd voor de gresbuizenindustrie in
Nederland , welke in de jaren na 1890 geheel geconcentreerd zou worden in het oude industriegebied van Noord-Limburg.

Jl. B. De ondernemers en hun bedrijven

Aan de geschetste groei en expansie van de 'keramische bedrijfstak in
wording' in haar totaliteit namen de afzonderlijke bedrijven ieder op
eigen wijze deel.

- J. Kurstjens , Tegelen

Jan Willem Kurstjens , de zoon van Peter Kurstjens , geboren in 1813 en
landbouwer en bakker van beroep , heeft het pottenbakkersbedrijf van
zijn vader niet meer uitgeoefend. Hij richtte omstreeks 1870 in de nabijheid van het spoorwegstation te Tegelen een pannesjop op langs de
linkerzijde van de Stationsstraat. In deze dakpannenfabriek waren in
1873 vier ovens in bedrijf; er werkten tien arbeiders. Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig , hetgeen onder meer blijkt uit het aankopen van gronden door Jan Willem Kurstjens bij een notariële akte van
notaris De Lom de Bergh van 23 april 1878 15 .
Na het overlijden van Jan Willem Kurstjens in 1882 kwam zijn pannesjop in handen van een van zijn zonen , Joseph Hubertus Kurstjens
(1860-1939) . Deze zette het bedrijf voort tot 1919, toen hij een andere
en betere vestigingsplaats voor zijn bedrijf koos door aankoop en overname van twee reeds bestaande dakpannen bedrijven in 'Het Broek' te
Tegelen.
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- Gebr. Laumans , Tegelen
Het oorspronkelijke bedrijf 'de pannesjop van Laumans' , was gelegen
aan de Industriestraat, vroeger Krekelsberg geheten . Jacobs zoon
Joannis Quirinus Hubertus (Quir.) Laumans (1827-1900) zette het bedrijf voortvarend voort . In notariële akten van notaris De Lom de
Bergh uit de jaren 1876-1878 treedt Quirinus Laumans , koopman te
Tegelen , regelmatig op als koper van grond. Op 23 april 1878 kocht hij ,
naar alle waarschijnlijkheid met het oog op in de bodem aanwezige
klei, een perceel grond ter grootte van 1hectare, 18 are en 65 centiare
te Belfeld 16 •
Na 1880 schakelde het bedrijf over op de produktie van machinaal vervaardigde pannen naast de handvonnpannen .
J.Q.H. Laumans was door zijn huwelijk in 1860 met Maria Petronella
Teeuwen een zwager van de gebroeders Stephanus en Paulus Teeuwen. Door scheiding en deling ging het enkele jaren tevoren in 1885
door de gebroeders Teeuwen in Kaldenkirchen gevestigde dakpannenbedrijf over in handen van hun zwager J.Q.H. Laumans. Deze
kreeg op 29 maart 1890 vergunning om het bedrijf, dat zoals de oude
bouwtekening laat zien " früher der Firma Teeuwen zugehörig war" ,
met twee ovens uit te breiden.
Vanaf dat moment had Laumans die enige tijd tevoren in verband met
de heffing van invoerrecht op dakpannen een bedrijf te Bracht had gevestigd , ook een eigen vestiging te Kaldenkirchen.
De gebroeders Teeuwen begonnen, zoals we nog zullen zien , terstond
opnieuw met de bouw van een eigen bedrijf in Kaldenk.irchen op een
belendend perceel. Uit de overgangstijd dateren de dakpannen , die
terwille van hun beider afnemers , waren gemerkt met het handelsmerk T & L respectievelijk L & T, Tee uwen en Laumans of Laumans
en Teeuwen.

- Gebr. Teeuwen , Tegelen
Dank zij bewaard gebleven archieven is over het bedrijf van de gebroeders Teeuwen wat uitvoeriger informatie beschikbaar. Een eerste indruk van de ontwikkeling van de zaken van de gebroeders Stephanus
(1821-1898) en Paulus Teeuwen (1836-1918) na 1870 bieden de aan
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hen afgegeven patenten voor de uitoefening van hun bedrijf en beroep
over de periode 1867-1892.
Het produktiejaar 1892-1893 was het laatste jaar waarover een Patent
werd afgegeven. Na 1892-1893 werd namelijk de Patentbelasting, die
geheven werd op de uitoefening van nering of bedrijf, vervangen door
een belasting op de inkomsten; daarnaast werd enige tijd later een vermogensbelasting ingevoerd 17 • In 1867 begon naast de steenfabricage
de produktie van dakpannen . Uit de tussen 1867 en 1892 afgegeven
Patenten ingevolge het bepaalde bij de wetten op het Patentregt blijkt
een geleidelijke ontwikkeling van het bedrijf te Tegelen. In 1868/69
werkte de " dakpannenfabriekant" met vijf werklieden. In 1891/92 waren in de dakpannen fabriek van de Gebroeders Teeuwen dertig werklieden werkzaam , en daarnaast nog acht man in de steenbakkerij rn Begonnen met een leerling-medewerker in 1867 waren in 1892, dus 25
jaar later, 38 man bij het bedrijf betrokken. In feite was de groei in die
periode groter, omdat in 1885 in Kaldenkirchen een tweede produktiebedrijf voor dakpannen was opgericht. Bovendien voerde met name
Paulus Teeuwen Pzn ., de jongste van de twee gebroeders, die vijftien
jaar jonger was dan zijn broer Stephanus, naast de baksteen- en dakpannenproduktie, ter completering van het assortiment nog een ijzerwinkel waar dakdekkersmateriaal en voor de bouw benodigde ijzerwaren werden verhandeld 19 • Naast zijn werkzaamheden als dakpannenfabrikant was hij rond 1890 ook adviseur van en financieel geïnteresseerd in de lJzerfabriek van Tegelen , Dentjens & Cie. , waar enige
jaren later een van zijn zoons Ing. Caspar Teeuwen als werktuigbouwkundige werkzaam was 20 .
In de steenbakkerij der gebroeders Teeuwen in het Maasveld werden
verbeteringen doorgevoerd. Deze leidden tot een in vergelijking met
de veldovens, meer bestendige en permanente opzet, waartoe regelmatig een nieuwe vergunning noodzakelijk was. In februari 1874 kreeg
Stephanus Teeuwen van de minister van Binnenlandse Zaken wederom vergunning tot het oprichten van brikkenovens op de rechter
Maasoever te Tegelen. Aan deze vergunning waren stringente voorwaarden verbonden. Zo moesten de ovens minstens negentig meter uit
de oeverrand worden geplaatst. De specie benodigd voor het bakken
der brikken mocht worden uitgegraven tot gemiddeld een diepte van
één meter onder het bestaand terrein, en de brikkenovens en het daarop aanwezige verblijf van de brikkenbakkers moesten jaarlijks worden
verwijderd, indien het algemeen belang zulks vereiste 21•
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- H. Thissen , Tegelen
De fabriek van de firma H . Thissen is vanaf de oprichting regelmatig
voortgezet. Het bedrijf was , zoals we reeds zagen, begonnen met een
veldoven in het Maasveld aan de Engerbeek tussen Tegelen en Steyl
tegenover de veldoven van Paulus Teeuwen. Tussen 1875 en 1882
werd daar door Hubert Thissen nog geticheld. Naast de steenfabricage
in de veldoven werden vanaf 1875 dakpannen vervaardigd in een aan
de Bongerdstraat te Tegelen gevestigde fabriek. De pannenfabrikant
Peter Thissen staat vermeld in verkoopakten van notaris De Lom de
Bergh d.d. 14 mei 1891 toen hij gronden aankocht voor zijn bedrijf2 2 .

- Bernard J. Canoy , Tegelen
Het bedrijf van Bernard Canoy produceerde rond 1880 profiel- en gevelstenen, ijzeraarden en daarna gresbuizen , en gedurende een korte
periode , met medewerking van uit de Duitse stad Meissen overgekomen arbeiders , wit-blauw geglazuurd aardewerk, dat veel gelijkenis
vertoonde met Delfts blauw en origineel Saksisch aardewerk. De
steenfabriek is in 1885 overgenome n door Alfred RusseJ; de produktie
van Tegels Blauw is mislukt. De (gres-) buizenfabriek is later opgegaan in de Nederlandse Gresbuizen Industrie (N. G .I.) te Belfeld , die
nog ter sprake komt.

- Canoy-Herfkens , Venlo/Tegelen
Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 30 maart 1883,
werd aan de heer C.A. Canoy te Venlo vergunning verleend om te Tegelen door den berm van den Rijksweg Maastricht-Nijmegen drie inritten aan te leggen ter verkrijging van toegang naar den te bouwen
grote ringoven " 23 . De ringoven was reeds in aanbouw en gelegen op
twee percelen tussen de Rijksweg en de rivier de Maas op ongeveer
dertig meter afstand van de weg . Hiermee was de basis gelegd voor de
latere Naamloze Vennootschap 'Canoy-Herfkens Steenfabrieken ' te
Venlo . Op 25 november 1885 waren de firmanten van de firma CanoyHerfkens en Cie. Karel Hubert Canoy en Gerard Johan H erfkens , bei70

den steenfabrikanten te Venlo, en August Franciscus Smulders , ijzerfabrikant te Utrecht. Zij kregen van Auguste de Lom de Berg, grondeigenaar te Venlo , vergunning tot het regelmatig uitdelven van tigchelleem uit percelen grond gelegen te Tegelen in Onder-Maasveld ter
grootte van ongeveer zes hectare . De belangrijkste voorwaarde was
dat de grond na uitdelving van de leem minstens vijfentwintig centimeter boven den gewonen waterspiegel van de Wilderbeek gehouden
moest worden. Bovendien mocht de leem niet ter plaatse waar hij ontgraven was, tot stenen worden verwerkt , noch gedroogd noch gebakken worden , maar deze moest worden uitgevaren , om daarna verwerkt en tot stenen gebakken te worden in de stadwaarts gelegen
steenfabriek 24 •

- Alfred Russel , Tegelen
De oprichting van het bedrijf van Alfred Russel is van geheel andere
aard. De oorspronkelijk in 1880 gestichte fabriek van de firma B.J. Canoy & Co. kwam om uit een onverdeeldheid te geraken , in 1885 te
koop. Op dat moment was deze stoomfabriek van machinale profielen gevelstenen en van ijzeraarden geheel verglaasde buizen en hulpstukken nog in volle werking. De steenfabriek werd gekocht door Alfred Russel die voor de aankoop van het bedrijf van zijn vader
f 8.000,- leende25 . In januari 1886 adverteerde de stoomkleiwarenfabriek van profiel- en façadestenen , radiale stenen voor ronde schoorstenen enz. in de regionale pers alsvolgt:
' 'Ten gevolge van het liquideren der profielstenen fabriek firma B .J.
Canoy & Co. alhier hebben wij de eer hierdoor te berichten , alsdat
deze fabriek op dezelfde voet door ons zal worden voortgezet, onder
de firma Canoy & Russel te Tegelen . Wij bevelen ons beleefdelijkst in
ieders gunst. B.J. Canoy. Alfred Russel. Tegelen, Januari 1886. In de
Fabriek wordt zoowel des winters als des Zomers gewerkt en afgeleverd " 26 .
Alfred Frans Marie Russel werd te Geleen geboren op 1maart1864 als
zoon van de notaris Frans Karel Joseph Russel. Hij wilde aanvankelijk
architect worden na praktijkervaring en stage gedaan te hebben bij architect Kayser te Venlo , die tevens stadsarchitect van de gemeente
was. Als bouwkundige in opleiding heeft Alfred Russel onder andere
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Bij de eenmansbedrijven ontstaat een specialisatie op het keramisch
beroep in plaats van het zich bezig houden met meerdere beroepen
naast elkaar, zoals voorheen wel het geval was. Tegelijkertijd ontstond
er een onderscheid tussen hoofdarbeid en handenarbeid. De ondernemer-kleiwarenfabrikant werkte zelf niet meer mee in de produktie.
Hij verzorgde de algehele dagelijkse leiding van het bedrijf dat in verband met de nog ongecompliceerde bedrijfsgangen een nog kleinschalige arbeids- en produktiesituatie , waarbij betrekkelijk weinig mensen
betrokken waren, overzichtelijk was.
De jongere bij het bedrijf betrokken familieleden van de tweede of
derde generatie regelden rond de eeuwwisseling alle zaken in hun bedrijven zelf. Zij vervulden alle mediale functies zoals verkoop , correspondentie en expeditie . De bedrijfsleiding en produktieplanning werden door hen zelf verzorgd evenals de noodzakelijke administratie , de
loonbetalingen en het beheer van de financiën . Om deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten , hadden velen van hen na hun scholierentijd een vervolgopleiding genoten aan een handelsschool. Met
name de handelsschool van het Bisschoppelijk College te Roermond ,
waar veel uit Tegelen afkomstige jongelui hun verdere opleiding genoten, heeft in die periode een belangrijke rol gespeeld. Deze schoolopleiding was breed en degelijk van opzet. Daarvoor moest in 1887 een
bedrag van 184 gulden per jaar worden betaald 30 .
Een concreet voorbeeld kan de hiervoor geschetste situatie nader illustreren. Bij Gebr. Teeuwen werd vanaf 1880 de handelscorrespondentie in haar geheel verzorgd door de toen negentienjarige Paul Teeuwen
Stzn ., die zijn handelsschoolopleiding had voltooid. De dakpannenfabriek en de klanten waren hem op dat moment veelal reeds bekend.
omdat hij gedurende de schoolvakanties dikwijls paard en wagen had
bestuurd bij de aflevering van dakpannen bij klanten in de omliggende
plaatsen. Vanaf 1888 nam hij zelf ook de verzorging van de administratie voor zijn rekening 31 . Omstreeks 1900 werden alle commerciële
en administratieve werkzaamheden en de bedrijfsleiding uitgeoefend
door de vier zonen van de twee gebroeders Teeuwen , te weten Paul
Stzn. , Joseph , Paul Pzn. , en Hubert Teeuwen 32 .
In het bedrijf van Gebr. Laumans was de organisatorische opzet en de
verdeling van werkzaamheden op gelijke wijze geregeld 33 .
Een van de belangrijkste zaken , waarmee de leiding van de kerami-
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sche bedrijven zich steeds bezig hield, was de grondstofvoorziening.
Men was zich er van bewust, dat in dezen besturen inderdaad een
kwestie van vooruitzien was . Ten aanzien van de kleivoorziening was
reeds rond de eeuwwisseling een lange-termijnplan noodzakelijk. De
bedrijven die de noodzaak hiervan niet tijdig onderkenden of niet bij
machte waren tijdig adequate voorzieningen te treffen , waren spoedig
genoodzaakt de produktie te staken . Tussen degenen, die wel het belang van een afdoende en onafhankelijke grondstofpositie onderkenden , ontstond een soms fel gevecht om de grondstof. Voor de verkrijging daarvan zijn een vijftal regelingen te onderkennen. We zien achter- en door elkaar:
- gemeenschappelijke kleigroeven in gemeentegronden
- aankoop van klei terreinen
- pacht van kleihoudende gronden
- langjarige delvingscontracten
- gezamenlijke kleigroeve-exploitatie.
Sinds 1882 tot circa 1908 groeven de Tegelse pannenbakkers de voor
hun pannesjops benodigde klei in hoofdzaak collectief uit gronden die
eigendom waren van de gemeente Tegelen.
Voor een geordend verloop werd daartoe op 14 november 1885 door
de Raad van Tegelen een verordening voor het gebruik van de gemeentepotaarde vastgesteld 34 .
Het betrof met name het op bijgaande kadasterkaart uit 1961 onder
nummer 2278 aangegeven grote perceel gelegen ten noorden van de
weg van Tegelen naar Kaldenkirchen, dat aan de westkant werd omgrensd door het gebied Klein Hetgen en aan de oostkant door het gebied Ullersheide. Hier dolven een twintigtal pannenbakkers naast elkaar klei , ieder uit zijn eigen putje in een stuk grond van uiteenlopende
breedte. Het betrof in volgorde van noord naar zuid de bedrijven Russel , Canoy, Kurstjens , Hovens , Teeuwen , Thissen , Feyen-Relouw,
Poeth, Koppers en Driessen, Denessen en H. Hekkens, Aarts en G .
Hekkens, Bruis, Simons, Benders, Cremers , Laumans en Dings35 .
Het tiental aan de oostzijde belendende percelen, gelegen aan de westzijde van het zogeheten Sagerstraatje (de huidige weg van de Onderste
Molen naar de grensovergang Tegelen-Kaldenkirchen Heidenend) tot
aan de hoek van de Ullersheideweg, was in dezelfde tijd door aankoop
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In 1892 kocht Canoy-Herfkens voor de prijs van f 9.500,- 2 ha grond
van de regenten van het R.K. Armbestuur te Venlo. Het verkreeg
daarnaast van hen het recht om uit andere percelen ter grootte van 1,6
ha leem te ontgraven tegen betaling van 28 cent per gedolven kubieke
meter onder de gebruikelijke voorwaarden van nivellering en het weer
in orde brengen der terreinen na de ontdelving. Zodoende beschikte
de firma op dat moment in totaal over ten minste 15 ha leemgronden.
Ten behoeve van de kleivoorziening van haar steenfabriek te Blerick
sloot Gebr. Teeuwen op 22 april 1897 ten overstaan van notaris
J.M.H. Roersch te Venlo een overeenkomst van leemdelving voor de
tijdsduur van 18 jaar met het bestuur van de Roomsch-Katholieke Burgelijke Godshuizen van Venlo voor de aankoop van lee m uit een aantal percelen aan de Maasoever te Blerick ter grootte van ruim 2 ha. Zij
betaalden hiervoor f 2.000,- ineens met de verplichting na verloop
van zeven jaar jaarlijks f 100,- bij te betalen. D aarnaast werd een
groot aantal leemhoudende percelen langs de Maas in het Meuleveld
aangekocht. Deze aankopen leidden tot speculatie waardoor de aankoop steeds duurder werd. Daardoor kocht Tee uwen , teneinde speculatie tegen te gaan in 1907 enkele grote goed leemhoudende percelen
dicht aan de Maas in de gemeente Kessel van waaruit de leem per schip
naar de fabriek te Blerick werd aangevoerd . Voor dit transport was
een eigen kleine rederij met twee schepen opgericht. Enige jaren later,
in 1912, was de speculatiegolf uitgewoed en konden leemhoudende
gronden in de nabijheid der fabriek worden bijgekocht, toereikend
voor vijftig jaar. De transportschepen werden verkocht en de rederij
opgeheven.

II .C.2. Verkoop en markt
- Marktopbouw in binnenland en voor export
De kleiwarenfabrikanten produceerden vanaf de zeventiger jaren van
de vorige eeuw hun bouwmaterialen voor een snel expanderende
markt. In de stedelijke en industriële agglomeraties in Duitsland en
België nam de bevolking snel toe en daarmee ook de woningbouw. In
Duitsland steeg de bevolking van circa 41 miljoen personen in 1871
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naar bijna 65 miljoen in 1910, een toename van 58,5% . De bevolking
in Nederland vermeerderde van 3.580.000 in 1869 tot 5.858.000 in
1909, een toename van bijna 64%.
In 1876 maakte het gemeentebestuur van Tegelen in zijn jaarverslag
gewag van het feit " dat dakpannen het voornaamste uitvoerartikel van
de plaatselijke nijverheid was en daarnaast grof ijzerwerk" 42 .
De stijgende bevolkingsgroei maakte een adequate toename van afvoer- en rioleringssystemen noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid, waardoor een afzetmarkt werd ontsloten voor gresbuizen.
In 1890 constateerde het gemeentebestuur van Tegelen dan ook "dat
naast dakpannen ook de verkoop over de grens van buizen en van profielstenen in betekenis toenam" 43 •
Met de toenemende bouwactiviteit steeg het aantal afnemers en breidde het afzetgebied zich uit. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand
van oude kopieverkoopboeken van Gebr. Teeuwen44 • In 1869 zijn een
aantal afnemers in de Noordlimburgse regio en twee Belgische en twee
Duitse afnemers aanwijsbaar. In 1870 waren er zes Nederlandse afnemers in Noord-Brabant en ten minste zestien in Duitsland. In 1882 was
er een twintigtal nieuwe afnemers in Zuid- en Midden-Nederland en
o.a. in de provincies Utrecht en Groningen. In 1887 constateren we
een aanzienlijke uitbreiding van de afnemerskring op de Duitse markt
via de eigen vestiging in Kaldenkirchen. De Duitse regionale pers in
Kaldenkirchen had melding gemaakt van "das Entstehen der Firma
Gebr. Teeuwen, die sich als altgewohnte erfahrene Holländische Ziegelbäcker in Kaldenkirchen angesiedelt haben''. Bovendien werden
soms ter bevordering van de afzet ver van huis agentuurovereenkomsten afgesloten met het recht van alleenverkoop. Zo sloot Teeuwen op
26 april 1894 een contract voor vier jaar met de Firma Grebe und Hafer
te Kassei voor de alleenverkoop van muldenpannen voor de provincies
Hessen-Nassau en Hannover, het Regierungsbezirk Minden, de vorstendommen Waldeck , Lippe Detmold en Lippe Schaumburg, het
Hertogdom Braunschweig, Provincie en Koninkrijk Saksen , de Thüringse Staten en de Vrije Steden Bremen , Hamburg en Lübeck , het
Hertogdom Lauenburg en Schleswig-Holstein. Tege nover het recht
van alleenverkoop had de afnemer zich verplicht jaarlijks minstens 100
volle wagons à 10 ton af te nemen , waarvoor gemiddeld 8 à 9 wagons
per maand beschikbaar moesten worden gesteld. Het aantal stuks mul81

denpannen (dekkend 14,5 stuks per m 2) bedroeg per wagon 3.900
stuks; bij Boulet- of kruispannen (dekkend 21 stuks per m 2) was dit
aantal 5.900 stuks per wagon.
Los van eventuele agenten of groothandelaren was het voor de fabrikante n vanaf het begin noodzakelijk de markt rechtstreeks te bewerken en met name de architecten , de overheid en de gemeenten op hun
produkten te attenderen. Dit gebeurde door rechtstreekse projectbewerking .

Enke le grootafnemers van Gebr. Teeuwen , 1870-1912".
- 1870-1880: Het stationsgebouw van de Köln-Mindener Spoorwegmaatschappij
te Venlo (243.525 stenen): het nieuwe gebouw van de Sociëteit Casino te Venlo (300.000 stenen): gebouwe n voor het Departement
van Koloniën ( 173.600 stuks zwartvergl aasde dakpannen)
De drukkerij van H . Bontamps. voorzitter van de Kamer van Koop- 1875:
handel te Venlo : bankgebouw e n kantore n van Goossens te Ve nlo:
het klooster ' De Nieuwe Munt· te Tegelen
Het stationsgebouw van de Staatsspoorwegmaatschappij te Roer- 1881 :
mond. (een der eerste leveringen van machinaal vervaardigde dakpannen)
Uitbreiding klooster 'De Oude Munt' te Tegelen (127.800 bakste- 1886:
nen) : de pastorie van de St. Martinuskerk te Tegelen (47.100 bakstenen)
De gloeilampenfabriek van Laurent Goossens te Venlo: de IJzergie- 1890:
terij van Dentjens e n Hekke ns te Tege len : gro te leve ringen voor de
Nederlandse Spoorwegen
Woningen. schuren en bedrijfsgebouwen van 'The Griendtsveen
- 1894:
Moss Litter Co. · te Rotterdam voor ha ar turfontginningen en veenkoloniën in de Peel tussen Horst en Deurne
Gebouwen voor de steenkolenmijnen in het Roergebied , waaronder
- 1909:
de schachten bouw van de mijn Graf Bischmark en de Gelsenkirchener Bergwerke
De gebo uwen van de Landsdrukkerij te 's-Gravenhage
- 1910:
De kazernegebouwen van de Frederik-Hendrikkazerne te Bleri ck
- 1912:

Van groot commercieel belang was de afgifte door de fabrikanten van
een garantieverklaring voor de bestendigheid van de dakpannen tegen
het risico van stukvriezen. Aanleiding was de invoering van machinaal
vervaardigde dakpannen, welke aanvankelijk bij de afnemers op grote
bezwaren stuitten.
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Afgezien van esthetische bezwaren tegen het dakpanmodel twijfelde
men aan de kwaliteit en houdbaarheid. In tegenstelling tot de oude
handvormpannen in hun eenvoudige niet geprofileerde enigszins gebogen vorm waren de machinale pannen voorzien van strookvormige
langs- en dwarssluitingen en profielen. De oudste modellen zijn van
Franse oorsprong, zoals de ' Altkircher pan' , uitgevonden door de
Gebr. Gilardoni te Altkirchen in de Elzas. Daarnaast kwamen pannen
van de type's Boulet , Douai en Marseille , waarvan de latere Duitse
'Muldenpan' een verbeterde variant was. Dit model muldenpan werd
op de Nederlandse markt in 1895 voor de eerste keer verkocht.
De nieuwe vormgeving der machinaal vervaardigde pannen bood vele
voordelen. De afsluiting van het dakschild werd er door verbeterd. Er
ontstond een be tere bescherming tegen stof- en geluidsoverlast. De
zolderruimte onder de dakkap verkreeg een grotere bruikbaarheid.
Het afsmeren van het dak en het isoleren met behulp van stropoppen
als onderlaag, zoals bij handpannentoepassing gebruikelijk was , werd
vervangen door beschoten kapconstructies. Ondanks deze voordelen
bleef de weerstand tegen machinaal vervaardigde pannen aanvankelijk groot. Het garantiebewijs was een middel om deze weerstand geleidelijk te doen afnemen. Vanaf 1884 verstrekten de fabrikanten
schriftelijke garantieverklaringen voor ten minste vijf jaar. Bijgaande
afbeelding van een monsterkaart uit 1885 laat de garantietoezegging
zien 46 .
Voor de expeditie der bestelde produkten per spoor werden vanaf
1885 aan het station te Tegelen 10-tons wagons op afroep beschikbaar
gesteld. Daarnaast werden regelmatig grote partijen dakpannen verladen in de haven te Venlo en aan de loswal te Steyl o.a. in de stoomboten van de firma P .J. Berger te Venlo of in schepen van particuliere
Hollandse schippers. Afnemers uit de naaste omgeving haalden de gekochte materialen in kleine partijen rechtstreeks af aan de fabriek .

- Prijsnoteringen van handvormpannen, machinale pannen , gewone
( veldoven-)baksteen en plavuizen
Gegevens over verkoopprijzen van keramische produkten in het laatste kwart van de vorige eeuw zijn schaars. De indruk bestaat dat er van
een 'gestructureerd prijsbeeld ' geen sprake was.
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Gedrukte prijslijsten waren niet voorhanden. Prijzen varieerden soms
van leverantie tot leverantie en waren mede afhankelijk van de grootte
der verkochte partij en van het seizoen of de conjuncturele si tuatie. De
hier volgende gegevens kunnen niet meer dan een globale indruk geven van de prijsnoteringen van handvormpannen , machinale pannen ,
gewone (veldoven-) baksteen en plavuizen 47 .
De prijzen van handvormpannen (Tegels model , 20 stuks per m 2) voor
de binnenlandse markt in de kleuren rood en blauw varieerden tussen
15 en 27 gulden per duizend voor eerste keus ; voor tweede keus was de
prijs ongeveer drie gulden lager. Voor de Duitse markt was de notering resp. 29 en 24 Reichsmark. Naast het 'Tegelsch model' handvormpan is vanaf 1881 tijdelijk ook het grotere 'Utrechts model' handvormpan (17 stuks per m 2) vervaardigd, waarmee beoogd werd een betere
entree op de Hollandse markt te verkrijgen .
De prijs voor de eerste machinaal vervaardigde pan , de kruispan (21
stuks per m2 ) - ook wel Franse pan of Bouletpan genoemd - bedroeg
voor de Nederlandse markt in de kleuren rood en blauw voor eerste
keus 26 à 33 gulden per duizend. Tweede keus was circa drie gulden of
tien procent lager in prijs en de korting op derde keus beliep zelfs ongeveer vijftig procent. De prijs voor eerste keus verglaasd in diverse kleuren, was daarentegen ongeveer vijftig procent hoger dan ongeglazuurd.
De notering voor de Duitse afzetmarkt beliep resp. in de kle uren rood
en blauw eerste keus R .M. 56,-; tweede keus R.M . 50,-; derde keus
R.M. 26,- en voor verglaasd eerste keus R.M . 75 ,- per duizend stuks.
Op de Belgische markt bedroeg de prijs in rood en blauw resp. voor
eerste keus Bfrs. 60,-; voor tweede keus Bfrs. 54 ,- en voor derde keus
Bfrs. 25,-. Naast hele pannen werd dit model ook in halve pannen geleverd in verband met kruisgewijze verlegging op het dak.
Voor het tweede , enkele jaren later in produktie genomen machinaal
vervaardigde model dakpan , de sluitpan (eveneens 21 stuks per m2 ) ,
ook genoemd de Tuile du Nord vanwege haar oorsprong in NoordFrankrijk, golden ongeveer dezelfde prijzen a ls voor de kruispannen.
Het grotere dakpanmodel , de muldenpan (15 stuks per m 2) uit 1895 ,
noteerde aanvankelijk ongeveer 36, 30 en 15 gulden per duizend stuks
voor rood en blauw in eerste, tweede en derde keus , en 54 gulden in
eerste keus in geglazuurde uitvoering.
Het in de beginperiode enige voor de afwerking van het dak beschik85

bare hulpstuk , de machinaal vervaardigde nok- of vorstpan noteerde
200 gulden per duizend stuks.
Alle prijzen waren franco station of haven te Venlo ; de vrachtvergoeding bij afhalen bedroeg f 0,70 per duizend; voor halve kruispannen
f 0,35 per duizend en voor vorstpannen f 25 ,- per duizend .
Betalingen konden geschieden naar wens van de afnemers in Nederlandse guldens of in Duitse Rijksmarken , waarbij de pariteit l Rijksmark= f 0,60 werd aangehouden .
Prijs van veidovenbaksteen in 1875 .
Jste keus
2de keus
3de ke us

f

13.5011000

f

7,5011000

f 10,-11000

Bron: P.A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

De prijs van plavuizen beliep tussen 1883 en 1885 , afhankelijk van de
kwaliteit, voor rood 2 à 5 cent per stuk en voor blauw 3,5 à 6 cent per
stuk.

11 .C.3. Produktie en techniek
- Kleide lving en kleitransport
Het verwijderen van zandlagen en het delven of 'steken' van de daaronder liggende kleilaag was aanvankelijk zwaar handwerk dat door de
arbeiders uit de seizoensbedrijven werd verricht gedurende de wintermaanden, als de fabricage stil lag.
Zo bestond rond 1885 de ploeg, die in winterdienst de delving van klei
in de groeve van Gebr . Teeuwen aan Heidenend verzorgde uit zestien
man, die dagelijks - behalve bij strenge vorst - met haar werk bezig
was. Onder hen waren negen kleistekers met een dagloon van 70 cent;
de overige zeven waren hulpkrachten met een dagloon van 30, 36 of 48
cent 48 . D e kl ei delving in de groeven bleef vele jaren een primitieve be-

86

A. Kleidelving met de schop via 'schavotten'.
(uit J. Stoffels, Tegelen 1976)

B . Het steken van de klei met de schop.
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C. Kleigroeven in de jare n twintig.
(Archief P .A .T .)

D. Machinale zandafgraving en kleidelving .
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zigheid. Het betekende hard werken en zwoegen, in de regio 'poejakken ' genaamd, zes dagen per week gedurende het gehele winterseizoen. Nadat de soms vele meters hoge zandlagen waren verwijderd
werd de klei in de groeven, ter plaatse 'Potberg' genaamd, met een
speciale schop gestoken . Om al te snelle slijtage van de klompen te
voorkomen door het spitten in de taaie kleimassa werd de rechterklomp onder de voetzool voorzien van een ijzeren of koperen plaat.
Aanvankelijk werd de klei , wanneer deze op grote diepte zat, etagegewijs via zogenaamde 'schavotten' met de schop van hand tot hand in
etappes naar de oppervlakte gebracht. De schets volgens afbeelding
A. 49 geeft een indruk van deze werkwijze. In een later stadium, toen
smalspoorrails beschikbaar waren, werd de met de hand gestoken klei
vanaf de verschillende lagen naar beneden gegooid in kipwagentjes.
Deze werden vervolgens over rails via een helling met paarden naar de
oppervlakte getrokken en vervolgens naar de fabrieken vervoerd. Afbeelding B toont deze werksituatie. Afbeelding C ten slotte geeft een
overzicht van de situatie in een grote kleigroeve in de eerste decennia
van deze eeuw. Voor de buitenstaander maakt een en ander een tamelijk chaotische indruk. Het zou nog tot in de jaren twintig duren , voordat werd begonnen met de machinale afgraving met behulp van baggermachines, zowel voor de verwijdering van de zandlagen als voor de
delving van de klei. Afbeelding D toont een der eerste baggermachines uit de beginperiode. Ten gevolge van deze investering kwam nagenoeg een einde aan de handarbeid , terwijl de dagproduktie aanzienlijk
kon worden opgevoerd . Een eerste aanzet tot mechanisatie van de
kleigroeven werd in 1908 gegeven door de firma Hou ben & Steegh te
Belfeld. Deze firma verkreeg vergunning tot het plaatsen van een
staande stoommachine in haar kleigroeve. Het bedrijf had deze stoommachine, inclusief de vergunning overgenomen van Ch . de Rijk te Tegelen. De machine werd gebruikt om het zand uit de groeve sneller te
verwijderen en naar boven te transporteren 50 .

- Produktiemethodiek en inrichting van de produktie-installaties
De produktietechniek en de daarbij behorende inventarissen en gereedschappen waren tot na 1870 in de keramische bedrijven eenvoudig
en tamelijk arbeidsintensief51• Dit gold zowel voor de steenbakkerijen
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als voor de dakpannenbedrijven. Mede door de afhankelijkheid van
seizoens- en weersomstandigheden waren de bedrijven kwetsbaar.
Naast de eerste machinerieën en de aanschaf van stoomwerktuigen ,
resp. stoommachines was de invoering van een nieuw type oven , de
ringoven , vanaf 1880 een belangrijke vooruitgang. De bedrijfstak als
geheel onderging sindsdien een geleidelijke structuurverandering ,
omdat een aantal kleine ondernemingen, bedacht op continuïteit ,
meer of minder omvangrijke investeringen verrichtten en overgingen
op mechanisatie en stoomkracht. Rond 1880 begon de mechanisatie in
de dakpannenindustrie in Tegelen, dat toen nog dertig keramische bedrijven telde 52 . Het jaarverslag van de gemeente had reeds in 1876 vermeld dat " in de dakpannenfabrieken een verbetering van werktuigen
was te constateren , waardoor ze sneller en spaarzamer werkten " .
In 1880 kwam de eerste nog met de hand gedreven dakpannenpers in
produktie . In 1883 was het stookproces bij enkele bedrijven gemoderniseerd. Op dat moment waren twee ringovens in bedrijf, namelijk bij
de firma Canoy-Herfkens in Tegelen en bij Gustaaf de Rijk te Steyl.
Zij beschikten tevens over een stoominrichting. In de oudste gresbuizenfabriek verscheen een machinale pers , weldra gevolgd door een
drietal andere . De echte grote mechanisatie en schaalvergroting in de
dakpannen industrie zou pas komen na 1914-1918, toen de meeste kleine fabrieken waren opgeheven 53 , maar de op gang gekomen wijzigingen in het produktieproces waren niet zonder betekenis. In het oude
procédé werd de klei met voeten getreden en daarna door een verticale
molen, voorzien van messen , gedreven, die door een paard in beweging werd gebracht. Voorts werd de klei in een dikke rol met de hand
uitgerold tot ongeveer de dikte van een pan. Vervolgens sloegen de
vormers deze kleikoek in een vorm en sneden het overtollige materiaal
af. Op de pan werd een droogvorm gelegd ; deze werd vervolgens omgekeerd en de pan werd naar een droogstelling gedragen om te drogen
in lucht en zon. Ten slotte werden de gedroogde pannen in ovens met
een overmetseld gewelf gedurende ongeveer veertig uur gebakken en
daarna in vier dagen afgekoeld.
In een geleidelijk tot stand gekomen moderner procédé werd de klei
na wekenlange opslag in kelders , bewerkt met walsmolens en via
transportbanden en kipkarren , kollergang en strengpers naar de met
gipsen vormen uitgeruste pannenpersen gebracht. Deze persen waren
eerst als sledepersen geconstrueerd en later als vijf- of zeskantige re90

volverpersen met boven- en ondervorm, die ongeveer vijftien slagen
per minuut maakten. Op de uitvinding van deze revolverpers , voorzien van een vijf- of zeszijdig ronddraaiende schijf in de vorm van een
Malthezer kruis , had Wilhelm Ludowici te Ludwigshafen 21 juli 1881
patent gekregen54 . Na het persen werden de natte dakpannen met
transporteurs op droogrekjes naar droogzolders boven de ovens gebracht. Het droogproces duurde ongeveer veertien dagen, waarna de
dakpannen in veertien dagen werden gebakken op ca. 900 graden in
Kasseier-ovens en ringovens en ten slotte afgekoeld.
Hoe eenvoudig een fabrieksinventaris omstreeks 1880 was , blijkt uit
een advertentie van de ter overname aangeboden produktie-installaties van B .J. Canoy55 . Deze bestonden uit : een wals, een aardmolen
voor stoom- of gangwerk , 3 handglazuurmolens, 2 buizenmachines
met toebehoren , een trottoirpers , een caminsteenhandvormpers, 4
pannenvormbanken , wolkbanken , zandbanken , waterpomp , ijzeren
plavuizenrol, rails en kruiplaten, trechters, 15 lange en korte kruiwagens, 1 kipwagen , lange en korte karren , stookgereedschap, ponnykar
en 2 lessenaars. De inventaris van een oud veldovensteenbedrijf was
nog beperkter. De activa van de steenovens van Gebr. Teeuwen in het
Maasveld bijvoorbeeld bestonden in ca. 1895 slechts uit 1 paard , 3 karren, 22 steenvormen , 3 kruiwagens , 1leemtafel, 1 zandbak en wasbak,
3 leembakken, 21 kruiwagenplaten, 1 ijzeren rek , 1 pomp, 6 droogschoppen (houten droogloodsen) , 1 zandschop (loodsje voor de opslag
van droge zand) en ijzeren gereedschappen 56 .
In 1880 begonnen de eerste investeringen voor een 'machinale' produktie. Gebr. Teeuwen bouwde in datjaar een fabriek annex machinekamer. In juli werd daarin de eerste machinale pers van het fabrikaat
Jaeger uit Köln-Ehrenfeld gemonteerd. Op deze pers werd de produktie gestart van machinaal vervaardigde kruispannen, systeem Boulet.
Als krachtwerktuig voor de aandrijving van deze pers werd een locomobiel geïnstalleerd 57 . Negen jaar later, op 13 juli 1889 kreeg Gebr.
Teeuwen van het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Tegelen toestemming tot " het plaatsen van een vaste stoomketel voor het in beweging brengen der machienen der fabriek " . Als waterreservoir voor de stoommachine huurde Gebr. Teeuwen voor de
tijd van twintig jaar een waterkuil van zestig m 2 van de pannenfabrikant Hendrik Hermkens achter diens fabriek op de Heide te Tegelen.
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De huurprijs bedroeg 12 gulden per jaar; het reservoir werd vanaf het
perceel Hermkens door een buis met de fabriek verbonden 58 .
Voor de verdere bespreking van de ontwikkeling van machines , ovens
en installaties is het gewenst even stil te staan bij de opkomst van
stoomwerktuigen en stoommachines als krachtbron in de keramische
fabrieken . Immers , vanaf het moment dat de machinale produktie in
de verschillende fabrieken zijn intrede deed , moest eerst worden voorzien in nieuwe krachtbronnen voor de aandrijving van de machines.
De aanloop voor het tijdperk van de stoommachine in de kleiwarenfabrieken werd tussen 1881 en 1890 genomen door een vijftal Tegelse
fabrikanten 59 . Als eerste kreeg B .J. Canoy op 15 november 1881 vergunning tot het in werking brengen van een met stoom gedreven locomobiel en vervolgens op 15 januari 1885 tot de oprichting van een
stoommachine ten dienste van zijn pannen- en buizenfabriek. In 1889
werd de buizenfabriek van een tweede stoomwerktuig voorzien en in
1890 van een nieuwe stoommachine van 35 pk. Aan de firma CanoyHerfkens werd op 27 februari 1882 vergunning verleend tot oprichting
van een verticale stoommachine in de steenfabriek, aangevuld met een
tweede stoomwerktuig in 1883. Bij Gebr. Teeuwen kwam in 1884 het
eerste stoomwerktuig waarna op 13 juli 1889 vergunning werd verkregen voor de aanschaf van een stoommachine in de stoomdakpannenfabriek. De steenfabrikant Gustaaf de Rijk verkreeg op 30 april 1887
vergunning tot oprichting van een stoommachine in zijn steenfabriek
te Steyl en installeerde in 1889 een stoomwerktuig in zijn pannenfabriek. Alfred Russel installeerde in 1889 een stoomwerktuig in zijn
verblendsteenfabriek , en in 1890 een nieuwe stoommachine van 20 pk.
De oude veldovens raakten tegen het einde van de vorige eeuw geheel
in onbruik. Het waren in wezen grote op een vierkant oppervlak op
elkaar gestapelde tassen ongebakken stenen , enkele meters hoog,
waarbij horizontaal en verticaal kanalen waren uitgespaard om het
vuur door te laten. Zij werden gestookt met hout en takke nbossen
(sjansen )60 .
De plaats van deze niet permanente ovens werd ingenomen door Kasseier-ovens en pas later - allereerst bij een aantal steenfabrieken en
daarna bij de dakpannenfabricage - door ringovens .
Kasseier-ovens waren permanente opstallen met verankerde wanden .
Zij werden door stookgaten aan de zijkanten gestookt , waarbij kolen
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en houtschanzen als brandstof dienden. Zij zijn nog discontinu. De
stookcyclus van een Kasseier-oven duurde gemiddeld een week. De
oveninhoud varieerde , afhankelijk van de grootte van de oven en van
het te stoken model , van ca. 4.000 tot 5.000 dakpannen.
Een verbeterde variant van de Kasseier-oven is de overslaande vlamoven. Ook deze oven is een periodiek gestookte oven gekenmerkt door
stookgaten aan twee zijden , waarbij de te bakken oveninhoud door
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Schets van een ringoven met rook- en warme luchtkanalen.

93

brandmuren zorgvuldig is afgeschermd. Deze ovens hebben veelal een
grotere inhoud , kunnen hogere temperaturen verdragen en hebben
een stookcyclus variërend van tien à veertien dagen .
Naast de Kasseier ovens en de overslaande vlamovens komt rond het
laatste decennium van de vorige eeuw het gebruik van ringovens in
zicht.
In 1883 had Canoy-Herfkens als eerste bij haar fabriek langs de Rijksweg tussen Venlo en Tegelen een grote ellipsvormige ringoven gebouwd. Via de Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat had het bedrijf op
30 maart van de Gouverneur des Konings vergunning gekregen om de
bermen langs de weg aan te vullen om "de noodzakelijke toegangen
tot de percelen en de te bouwen ringoven te verkrijgen " 61• De ingebruikstelling van een ringoven betekende een wezenlijke verandering
en verbetering van de produktie- en de bedrijfsgang. Het stookproces
kreeg een continu karakter en zorgde voor een aanzienlijke brandstofbesparing en een veel gelijkmatiger eindprodukt. De ringoven wordt
vanaf de bovenzijde gestookt, waarbij de steenkooltjes goed en regelmatig gedoseerd en verdeeld tussen de te bakken produkten vallen.
Bijgaande schets geeft een indruk van een ringoven in bovenaanzicht
en dwarsdoorsnede62 • Met het nieuwe systeem werd tevens een eerste
aanzet gegeven tot een volledig continu bedrijf, met name door demogelijke benutting van uitstralings- en afvalwarmte van de oven voor het
drogen van het nog natte pas geperste kleiprodukt in de boven en nabij
de oven gelegen ruimten. Hierdoor zouden de keramische bedrijven
op termijn onafhankelijk worden van seizoens- en weersomstandigheden en overgaan tot continuproduktie ook in de winterperiode .

- Levering van goederen en diensten door derden
De kleiwarenfabrieken verzorgden de aanvoer van klei grootendeels
door eigen beheer. De belangrijkste toeleveringen van derden betroffen brandstoffen , machines en hulpmaterialen.
De steenkolen voor het stoken van de ovens werden vanaf 1873 betrokken van Belgische steenkolenmijnen in Wallonie en rechtstreeks
per spoor aangeleverd. Uit het gebied rond Luik , Wandre en Herstal,
werden zij door tussenkomst van agenten-commissionairs per schip
aangevoerd. De onderlinge concurrentie tussen deze steenkolenleve-
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ranciers, voor wie de keramische bedrijven belangrijke afnemers waren, was groot. Zo probeerden F. Simons te Tegelen en Felix van Wylick te Kessel (met een kantoor zowel te Kessel als te Luik), die beiden
agenturen hadden van steenkool, cement, kalk en buitenlandse houtsoorten, in 1877 zoveel mogelijk steenkoolbestellingen te bemachtigen
door te leveren tegen 'zeer billijke' of 'beneden concurrerende prijzen' . Soms kochten enkele pannenbakkers gezamenlijk steenkolen in
om een scherpe prijs te kunnen bedingen. In 1874 lieten Teeuwen,
Ronck en Thissen voor gezamenlijke rekening zestien wagons Waalse
steenkool ineens aanvoeren, waarvan er respectievelijk zes voor de
ovens van Teeuwen, vier voor de ovens van Ronck en zes voor de
ovens van Thissen bestemd waren 63 . Over het totale jaarverbruik aan
steenkool in de bedrijfstak zijn weinig gegevens beschikbaar. Bekend
is dat in 1873 Teeuwen 370 ton steenkool inkocht, ofwel gedurende het
produktieseizoen gemiddeld een wagon van 10 ton per week. Enige
jaren later, tussen 1885 en 1900, gebruikten de pannenfabrieken in Tegelen en omgeving in hoofdzaak Duitse steenkolen. Het jaarverbruik
was op dat moment bij Teeuwen gestegen tot ca. 600 ton . De grote
leverancier van brandstof in 1886 en volgende jaren was August Vowinckel & Co. uit Düsseldorf, die in ladingen van 200 Zentner of 10
ton, alle soorten steenkolen, vetkolen, vlamkolen en magere kolen leverde vanuit het Ruhrgebied. De prijzen varieerden tussen 52 en 74
Reichsmark en als nouveauté kon naast steenkool ook gascokes uit
Krefeld worden geleverd. Een tweede belangrijke leverancier was de
firma Gebr. Engels & Cie. te Wickrath, de Generaal-Agent van de
Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbau im Wurm-Revier, het
gebied bij Aken . Deze had, gezien het belang van de keramische bedrijven als grootafnemers, een speciale prijslijst uitgegeven met prijsnoteringen voor steenkoolleveringen franco Venlo64 . In verband met
stakingen in de Westfaalse kolenmijnen waren de fabrieken in 1889 tijdelijk genoodzaakt duurdere Belgische kolen te importeren65 . Maar na
1900 werkten zij weer bijna uitsluitend met kolen afkomstig uit Duitse
mijnen , zoals Wolfsbank, Zoll-Verein , Zeche Shamrock en andere.
De prijzen varieerden van f 6,95 tot f 7 ,10 per ton 66 . De fabriek Janssen-Dings te Belfeld betrok in 1901335 ton steenkool voor f 2.345,- of
f 7 ,- per ton . Deze hoeveelheid kolen was op dat moment toereikend
om haar gehele jaarproduktie van ca. 1 miljoen stuks in Kasseier-ovens
te stoken67 • Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat naast steenko95

len nog regelmatig schansen of takkebossen van eisen- en dennenhout
werden ingekocht, met name voor het smoren van de blauwgestookte
ovens. Teeuwen gebruikte daarvoor in 1882 800 stuks schansen à 60
cent per stuk. Als hulpbrandstof, speciaal voor het aanmaken der
ovens werden regelmatig turfbriketten gebruikt, die vanuit de Peel
werden geleverd door de Griendtsveen Moslitter Company te Rotterdam .
Voor de levering van machines en machineonderdelen waren de fabrieken aanvankelijk grotendeels op Duitse leveranciers aangewezen.
Omstreeks 1880 leverde de firma Kamp & Soeten te Tegelen naast ijzeren roosterstaven onder meer steen vormmachines voor steenbakkerijen68. Vanaf 1882 begon dit bedrijf zich onder leiding van de uit Holland afkomstige Ir. 0. Assmann toe te leggen op de vervaardiging van
machines voor de klei-industrie 69 . Niettemin was en bleef het grootste
deel van de leveranciers voorlopig nog van Duitse afkomst. De jonge
Tegelse metaalindustrie en de ijzergieterijen waren met hun fabricageprogramma nog niet ver genoeg gevorderd. Gebr. Tee uwen telde onder haar leveranciers voor machines en onderdelen, voor locomobielen , spoorwegmaterieel en kipwagens , pannen- en buizenpersen op
dat moment nog negen Duitse machinebouwers 70 • In dit verband was
het spoorwegstation te Kaldenkirchen zeer belangrijk als station voor
de verzending en ontvangst van machineonderdelen. Om de ontvangst
hiervan snel te kunnen afhandelen verkreeg Paul Tee uwen Jr. als jongeman op 31 maart 1886 van zijn vader Stephanus Teeuwen volmacht
om alle expeditiezaken op het station Kaldenkirchen te regelen. Toch
ontstond er geleidelijk aan vanuit de kleiwarenfabrieken een uitstralingseffect op de werkgelegenheid bij leveranciers in Tegelen en de regio. Een voorbeeld hiervan zijn omvangrijke machineleveranties in
1896 door de IJzerfabriek van Tegelen - inmiddels Dentjens en Co geheten - aan de fabrieken van Gebr. Teeuwen , zowel in Tegelen als in
Kaldenkirchen en Gillrath. Enige jaren later, in 1903 , werd eveneens
te Tegelen de ijzergieterij ' de Globe ' opgericht , aanvankelijk als kleine
gieterij voor de regionale klei-industrie. Meerdere nieuwe metaalfabrieken zouden dit voorbeeld volgen . Zo stichtte bijvoorbeeld in 1907
H.H. Mulder, tot dan toe medewerker in de IJzerfabriek , een eigen
machinefabriek speciaal voor de vervaardiging van klei bewerkingsmachines.
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Ook voor de levering van hulpstoffen en hulpmateriale n ware n de fabrieken voorlopig op leveranciers van elders aangewezen. Via een
viertal Nederlandse groothandelaren-importeurs werden geregeld
chemicaliën, Amerikaanse drijfriemen, olielampen , e n benzine aangeschaft. Alleen al voor de bereiding van glazuren kocht Teeuwen in
1873 958 pond looderts in.

- De produktiecapaciteit
We zagen reeds dat de produktiecapacite it van alle kleiwarenfabrieken in Tegelen te zamen omstree ks 1890 was opgelope n tot 9.500.000
dakpannen, 9.870.000 stenen en 160.000 buizen. Er werden per jaar
zestien schoorstenen gebouwd.
Een nader inzicht in de verde ling en spreiding van de produktiecapaci-

Tabel I. Aantal ovens in de Tegelse pannenbakkerijen in 1883 .
-

Janssen Christiaan
Hermkens Adriaan
Benders Peter
Koppers Theodoor
Cremers Louis
Teeuwen Ge br.
Laumans Gebr.
Simons Frans
Bruis Eugène
Thissen. Faassen en Cie
Dings Willem
Aa rts Antoon
Franssen Joseph
Kurstjens Wed. W.
Denessen Gerardus
Driessen Stephanus
Huis Peter
Feyen Hendrik
Hermans Antoon
Canoy Karel
Wassen Frans
Gitmans Alphons (pottenfabr. )
Janssen Andreas (pottenfabr. )

l pannenoven
1
"

2 pannenovens
1 pannenoven
2 pannenovens
8
6
3
4
5
2
2
4
4

2
2
1 pannenoven
2 pannenovens
2
9
2
l oven
l

Bron: G .A.T., Kohieren van het octrooi op de potaarde , dienstjaar 1883, nr. 225.
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teit over de afzonderlijke bedrijven geeft, althans wat de dakpannenfabricage en de nog overgebleven pottenbakkers betreft, het overzicht
in tabel 1 waaruit het aantal aanwezige ovens in ieder afzonderlijk bedrijf blijkt in het najaar van 1883 71 • De gemiddelde produktiecapaciteit van een dakpannenbedrijf omvatte einde 1883 ruim drie ovens.
Nadere gedetailleerde produktiegegevens van de afzonderlijke fabrieken over een reeks van opeenvolgende jaren zijn niet beschikbaar.
Alleen van Gebr. Teeuwen is de jaarlijkse produktie over een twintigtal opeenvolgende jaren bekend. Deze reeksen, welke we hier weergeven in tabel II en III , omvatten de jaren 1870-1894.

Tabel Il . Produktie van bakstenen van Gebr. Teeuwen in het bedrijf te Tegelen
1870-1894.
Jaar

Aantal ovens

Aantal stuks

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
x
x
x
x
x
x

336.400
373.523
452.821
478.698
512.344
494.740
498.773
ca. 500.000
446.578
405 .959
450.000
512.355
492.322
513.891
516.583
533.455
477.900
491 .981
447.000
460.000
496.240

1894

x

471.000

x = een exact cijfer ontbreekt, maar bet aantal ovens is waarschijnlijk
ongewijzigd t.o .v. 1884.
Bron: P.A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen .
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Tabel lil.

Produktiecapaciteit van de dakpannenfabriek van Gebr. Teeuwen te Tegele n
1870-1894 .

jaar

aantal
werkliede n

waarvan
vormers

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

8
Il
10

14
11

3
3
3
3
4
4
4
4
4
3

1881
1882
1883
1884

16
23
23
23

1885
1886
1887
1888
1889
1890

23
23

1893
1894

aantal in
bedrijf beschikba re ovens
4 a)
4
4
4
4
x

aanta l
gestookte
ovens

jaarproduktie
hand pannen
in stuks

110

533.250
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.:IJ l.710

x

x
x

8

(122+ 157)

123
231
244
279

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

8
8
8
8
8
8

(115 + 156)
(l 14+ 137)
(118+ 118)
(120+ 147)
( 123+ 144)
(123 + 146)

27 1
251
236
267
267
269

540.150
495.125
691.750
642.850
734.500
691.700
515.660
506.700
417.900
+ 50.000
500.000
453.650
422 .600
496.500
+ 500.000
1.062.600
ca. 1.000.000
ca. 1.000 .000
ca. l.000.000
ca. 1.000.000
ca. J.000.000

x
x

x

x

8
8

(112+231)
(107+ 196)
(handvorm +
machinale)

345
303

ca. 1.100.000
ca. l .200.000 j)

JO
15
15

13
13

13

x
x
3

106
134 c)
107
157
142
133 cl)
99
LOS

x
x
x
x
x
x
x

b)

e)
f)

g)

h)

a) Ca. 30 we ken produktie.
b) Waarvan 21.950 in langer model= eerste assortimentsuitbreiding.
c) 4 ovens aanwezig: dus werd iedere oven IJ4/4 =ca . 33 keer per jaar gestookt of lx
per week gedurende het produktieseizoen.
d) In 1878 zijn tevens voor de eerste keer vorstpannen gestookt.
e) Deze 50.000 stuks zijn de eerste machinaal vervaard igde pannen.
f) Waarvan ongeveer 50% machinale pannen: deze cijfers zijn niet meer gehee l
vergelijkbaar m et voorgaande jaren , omdat het formaat van de machinepannen groter
is .
g) Gestookt werden 496.500 handpanne n en 500.000 machinale pannen en 32.600
plavuizen, totaal ca. l miljoen stuks .
h) Medio 1886 was tevens de productie van machinale pannen gestart in de fabriek van
Gebr. Tee uwen te Kalde nkirche n . waar in hetzelfde jaar 69 ovens machinale pannen
werden gestoo kt: dit aanta l liep in 1888 o p tot 135 ovens.
j) De totale Nederlandse produ ktie van Gebr. Teeuwen beliep ook in 1895 en 1896 en
de eerst volgende jaren daarna ruim 1 miljoen dakpannen (groot e n klein formaat te
zamen) en ongeveer een ha lf miljoe n stenen.
Bron: P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.
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- Research en ontwikkeling
Op het eerste gezicht lijkt voor het hier besproken tijdsbestek het gebruik van de termen research en ontwikkeling in de keramische nijverheid overdreven, gezien de betrekkelijk eenvoudige stand van de keramische techniek en van het produktieproces. Wanneer we echter bedoelen : het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van een
bestaand produktieproces, apparaat of eindprodukt, ligt er in elk tijdsbestek voor iedere ondernemer een taak.
Onderzoek ten behoeve van verbetering van kwaliteit en assortiment
en van technische optimalisering naar de keramische mogejjjkheden
van dat moment werd door de kleifabrikanten uitgevoerd. De hierna
volgende beschrijving illustreert dit aan de hand van enkele in het archiefmateriaal aangetroffen voorbeelden . Zoals gebruikelijk leidden
ook hier proefnemingen en onderzoek niet steeds tot de gewenste positieve resultaten; een groot deel van het onderzoek was bovendien
empirisch van aard. In 1871 , vier jaar na de start van haar dakpannenproduktie, begon Gebr. Teeuwen met de fabricage van geglazuurde
dakpannen naast de ongeglazuurde rode en blauwgesmoorde handpannen 72 . Dit duidt op een vroegtijdige assortimentsopbouw. Bovendien getuigt dit van keramische kundigheid. Het was geen eenvoudige
zaak op dat moment bij de beschikbaarheid van uitsluitend simpele
Kasseier-ovens , het stookproces zodanig in de hand te houden dat met
gunstig resultaat verglaasde pannen konden worden gestookt.
De gehele bedrijfstak was in de weer om een lichte en tevens dichte
dakbedekking te verkrijgen zonder het dak te moeten aansmeren, zoals bij handpannen dikwijls het geval was. Er werd gewerkt aan de ontwikkeling van vele modellen dakpannen met groeven en in e lkaar grijpende sponningen. De eerste vinding van pannen met sluiting , in
Duitsland Falzpannen genaamd, was , omstreeks 1841 gedaan door de
gebroeders Gillardoni in Elzas-Lotharingen . Zij behaalden met hun
ontwerp een eerste prijs op de Internationale Tentoonstelling te Parijs
in 1855 .
Tussen 1891 en 1894 kwamen de dakpannenbedrijven met een zestal
nieuwe modellen op de markt , alle op enigerlei wijze voorzien van sluitingen . Het waren een grote machinale holle pan , de muldenpan met 2
kop- en 2 zijsluitingen in groot formaat dekkend met slechts 15 stuks
per m 2 , een nieuw model - Küpersteger-pan genaamd - met 17 stuks
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per m 2 , het Franse model Tuile du Nord - ook wel Douai of Ie Forestpan genaamd - en twee speciale modellen kruispannen voor torens en
villabouw .
Naast verbetering in de vormgeving der gewone pannen was sinds 1884
ter uitvoering van een perfect en sierlijk dak het assortiment hulpstukken uitgebreid met halfronde vorstpannen , eindvorstpannen, windbraken en een hele serie vorstpannen met fraaie krulversieringen.
II.C.4. Financiën en economie
- Liquiditeit en beschikbare geldmiddelen als financieringsbron; de
rol van de Venlose bankiershuizen
Het bankbedrijf in Nederland bestond tot 1870 uit handelsfirma's voor
bankzaken en kassiers voor geldbeheer. Zij beperkten zich veelal tot
belening van gelden en discontering van effecten en handelspapieren.
Na 1870 ontstond het moderne bankbedrijf dat zich echter voorlopig
richtte op Indische Cultuurmaatschappijen, olieondernemingen en internationale transportmaatschappijen 73 . Pas na 1900 zouden de handelsbanken zich gaan toeleggen op dienstverlening aan de Nederlandse industrie.
In Noord-Limburg zijn in de vorige eeuw in samenhang met de Maashandel van Luik naar Dordrecht en de transitohandel vanuit Venlo
naar het Pruisische achterland tal van particuliere handelsbanken ontstaan, zoals Goossens Bank , Bergers Bank, de Venloosche Handelsbank en de Geldersche Crediet-Vereeniging74 •
Zij hielden zich bezig met het innen van wissels, het beheer van contante gelden en de uitvoering van betalingsopdrachten. Met de kapitaalverschaffing aan de keramische bedrijven hadden zij geen enkele
bemoeienis.
Voor de financiering van hun bedrijf beschikten de ondernemers naast de grond waarvan zij , dikwijls van boerenafkomst, eigenaar waren-, grotendeels zelf over liquiditeiten en spaargelden.
Betalingen voor leveranties van de keramische bedrijven aan hun Belgische afnemers werden reeds in 1871 gedaan met behulp van wissels ,
die werden verdisconteerd. Zo ontving Gebr . Teeuwen in datjaar haar
gelden van de Société des Ha uts Fourneaux de Schlessin près Liège via
het bankiershuis Tart & Co. te Luik en via de Venlose bankier Louis
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Wolters . Uit het verloop van het rekening-courantoverzicht van Gebr.
Teeuwen bij deze bankier over 1877 blijkt dat de inkomsten grotendeels bestonden uit wissels en contante gelden , terwijl de uitgaven betalingen betroffen aan Duitse leveranciers van gereedschappen en materiaal en uit opnamen in contanten bijvoorbeeld voor de uitbetaling
van arbeidslonen 75 .
Enige indruk over de grootte van het banktegoed van een keramisch
bedrijf bij haar bankier geeft het volgende overzicht:

Tabel IV.

Banktegoed van Gebr. Teeuwen in guldens per 1januari, 1877-1900.
Bankiershuizen

Jaar
Wolters
Venlo

Venloosche P.J . Berger
Handelsbank Venlo

Barmer Bank
Verein
MönchenGladbach

Totaal
Saldo

1877
1878

20.867 ,03
18.784,38

20.867 ,03
18.748,38

1880

11.569.30

11.569,30

1882

10.687,- a)

10.687,-

1885
1886
1887
1889
1890
1891
1892
1893
1895
1896
1897
1899
1900

2.673 ,01
l.861 ,59
8.673 ,27

1.900,93
3.307 ,64
?
c)

4.573,94 b)
5.169 ,23 b)
8.673,27

14.330,82
l.529 ,11.932 ,26
2.277 ,92
8.954,43
2.448 ,70
16.426 ,12 d)
?
4.633 ,74 e)
?
3.213 ,54
5.870 ,97

4.400,96
3.250 ,82

15.859 ,82
14.210,18
11.403 ,13
16.426,12
4.633 ,74
8.013 ,40

7.614 ,50
f) 17.135 , 19
4.300 ,08
23.835 ,40
16.897,08

a) Per J augustus 1882 was bankier Wolters ten gevolge van malve rsati es failliet.
Gebr. Teeuwen opende per deze datum een bankrekening bij bankier P.J . Berger
te Venlo. Kennelijk werd het faillissement reeds verwacht , want bij de betalingsrappels d .d. l januari 1882 schreef Stephanus Teeuwe n eigenhandig voor zijn "fa-
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briek van dakpannen en metselsteenen " aan zijn klanten: "Zoudt gij wel de goedheid willen he bben mij het bedrag der openstaande rekening per post, dus in contanten, in te zenden wijl mijn bankiershuis Wolters failliet is".
b) In 1885 en 1886 werden het gebouw en de inrichting van de fabriek van Gebr.
Teeuwen te Kaldenkirchen intern gefinancierd.
c) In 1887 werden ontvangen wissels ter incassering aangeboden aan bankier Henri
Goossens te Venlo.
d) Over het tegoed werd 3,5% rente vergoed.
e) De officiële naam van de Venloosche Handelsbank was in 1893 "Venloosche
Handelsbank KOHL, VAN DE LOO & CIE".
f) Vanaf 1895 hield Gebr. Teeuwen in verband met de vestiging in Kaldenkirchen
en terwille van haar Duitse afnemers ook een rekening bij een bank in Duitsland ,
namelijk bij de BARMER BANKVEREIN. filiaal Mönchen-Gladbach. Per 1 januari 1896 was het saldotegoed M. 13.355,66 off 8.013,40.
Bron: P .A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

- Vastgelegde middelen en exploitatiecijfers
Wat was de feitelijke omvang van de investeringen , en hoe zag het
beeld eruit van de omzet, de kosten en het resultaat? 76 .
Inventaris van de steenbakkerij Gebr. Teeuwen ca. 1870.
een bruin paard
ee n lange kar nr. l
een lange kar nr. 3
een kleine slagkar
22 steenvormen
3 kruiwagens
21 krui-ijzerplaten
l leemtafel
1 zandbak en wasbak
3 leemhakken
l ijzeren hoort (rek)
1 pomp
6 droogschoppen
l zandschop
l blaasbalg
1 aambeeld
l schroefstuk
gereedschappen en ijzer

240
90
110
25
22
12
20
1,50
1,50
2

Totaal

619

gulden

3
6
30
10
10

20

6
10
gulden

Bron: P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen, inventarislijst.
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De investeringssom in een eenvoudige steenbakkerij van rond 1870
was dus van geringe omvang. Het administratieboek van JanssenDings77 over de periode 1892-1902 bevestigt de indruk dat in een handpannenbedrijf uit die tijd nauwelijks sprake was van vaste activa en de
daarbij behorende onderhoudskosten of afschrijvingen.
De investering in een pannesjop met een gemiddelde omvang e n een
produktiecapaciteit van 2 ovens vergde rond 1900 inclusief de opbouw
der ovens waarin ca. 20.000 stenen werden verwerkt en inclusief de
overkapping met gemiddeld 20 houten dakspanten à 13 gulden per
spant compleet een bedrag van 3.000 tot 3.500 gulden78 •
Wat de exploitatie betreft geven de volgende cijfers een indruk van het
verloop. Helaas hebben we ook hier slechts uit archiefmateriaal van
enkele bedrijven kunnen putten.

Omzet van Gebr. Teeuwen te Tegelen, 1874-1888.
Jaar

Dakpannen

1874
1875
1881
1888

f
f
f
f

17.500,16.250,18.700,25.181,79

Bakstenen

Totaal

ca. f 7.000,ca. f 6.000,ca . f 6.000,f 6.171 ,47

ca. f 25 .000,ca. f 22.000,ca. f 24. 700,f 31.353,26

Bron: P .A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

In 1888 omvatte de omzet voor de eerste maal ook machinaal vervaardigde dakpannen ; het totale omzetcijfer van dat jaar is exclusief de omzet van de fabrie k te Kaldenkirchen.
Tegenover de hier vermeldde omzetcijfers kunnen we ten aanzie n van
de kosten en de same nste lling van de kostprijs he t volgende o pmerken:
In 1874 was de kostprijs per duizend stenen f 7 ,27. Dit bedrag was samengesteld uit f 3,77 maakloon en f 3,50 kosten van brandstof en
vrachtkosten. Het betreft een technisch zeer eenvoudig bedrijf, uitsluitend handwerkfabricage met veldovens .
Het exploi tatie- e n uitgavenpatroon van 1882 toont nog hetzelfde eenvoudige beeld: de contante uitgaven hebben volgens het kasboek be104

trekking op uitbetaalde daglonen , betaalde patentkosten , aankoop
van hout , het lossen van kolen , en aan vrachtrijders betaalde vrachtkosten voor franco afleveringen.
Tegenover de omzet van Gebr. Teeuwen in 1888 ad f 31.353,26 staat
aan gemaakte kosten een bedrag van f 25.484,84. Van dit bedrag had
f 9.865,32 betrekking op de kosten van brandstoffen ; voor het overige
betrof het arbeidslonen en de kosten van 165 karren aangevoerde klei
of potaarde. De produktie in dat jaar omvatte, zoals we reeds eerder
zagen 447.000 bakstenen en ca. 1.000.000 pannen . Wanneer we voor
de bakstenen een kostprijs van ca. f 8,- à f 9,- per duizend stuks aanhouden ofwel ca. f 4.000,- totaal , beliepen de totale kosten van de
dakpannenfabricage ca . f 21.484,84 ofwel ca. f 21,- per duizend
stuks. Hierbij zij opgemerkt dat op dat moment reeds meer dan de
helft der produktie machinaal werd vervaardigd.
Samenvattend kunnen we, wat betreft de financiële en bedrijfseconomische aspecten in de bedrijfsvoering, concluderen dat tot rond 1890
het investeringsvolume in de kleiwarenbedrijven bescheiden van omvang was. De ondernemers-oprichters zorgden zelf grotendeels voor
de financiering daarvan uit spaargelden.
Het exploitatie- en kostprijspatroon in omzet en produktie vertoonde
nog een eenvoudig en doorzichtig beeld.

II.C.5. Personele e n sociale aspecten
We kunnen uit de cijfers van tabel V op pagina 106 constateren, dat in
vijftien jaar het totaal aantal medewerkers verdubbelde. De toename
in personeel was het sterkst bij de steenfabrieken , waar de bezetting
ongeveer verdrievoudigde. De uitbreiding bij enkele grote dakpanne nfabrieken vond in later jaren voor een deel buiten Tegelen plaats.
De fabricage van buizen wordt vanaf 1889 separaat vermeld 79 .
Het aantal jeugdige personen schommelde op jaarbasis tussen twintig
en dertig procent van de totale bezetting en was het grootst bij de
steenfabrieken en de aardewerkbedrijven.
De aanwezigheid van vrouwelijke medewerksters houdt verband me t
de kleinschaligheid van een aantal pannesjops , waarin familieleden en
huisgenoten mee werkten in het bedrijf.
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Tabel V.

Personele bezetting van de keramische bedrijven in Tegelen 1876-1890.
Totale personele
bezetting

Waarvan jonger dan 16 jaar
absoluut
en in %

Jaar

Soort bedrijf

1876

dakpannen
potten

178
22

45
5

25 ,3
22,7

totaal

200

50

25 ,0

dakpannen
stenen
potten
fijn aardewerk

150
36
13
17

30
6
3
6

20,0
16,6
23 ,0
35 ,0

totaal

216

45

20,8

dakpannen
stenen
fijn aardewerk

176
58
21

39
19
7

22,2
32,7
33 ,3

totaal

255

65

25 ,5

dakpannen
stenen
aardewerk

178
65
18

38
16
6

21 ,3
24,6
33,3

totaal

261

60

22 ,9

dakpannen
stenen
aardewerk
potten enz. (buizen?)

173
65
15
31

33
16
4
7

19,0
24,6
26,7
22 ,6

totaal

284

60

21 ,1

dakpannen
stenen
aardewerk
buizen
potten

191
83
14
22
22

35
16
3
5
2

18,3
19,3
21 ,4
22 ,7
9,1

totaal

332

61

18,4

dakpannen
stenen
aardewerk
buizen
potte n

215
106
16
22
12

55*
33
4
6
2

25 ,6
31 ,3
25 ,0
27,0
16,7

totaal

371

1881

1883

1885

1887

1888

1889

106

100

26,9

1890

dakpannen
stenen
buizen
potten

231
111
27
15

totaal

401

67**
37
7
3
118

29,0
33,3
25 ,9
20,0
29,4

*waarvan 15 meisjes jonger dan 16 jaar

** waarvan 30 meisjes jonger dan 16 jaar
Bron: G.A.T. , Gemeentelijke jaarverslagen 1876-1890.

- Dag- en weeklonen en salaris
Wat de ontwikkeling van arbeidslonen resp . salarissen van de in de keramische nijverheid werkzame mensen betreft, kunnen we het volgende constateren. Volgens het verslag van het gemeentebestuur van Tegelen bedroeg het dagloon in de kleiwarenbedrijven in 1876 f l ,- per
dag off 6,-per week. In de locale ijzerindustrie en bij de ijzermeniefabriek waren de lonen hoger, namelijk resp. f l ,20 en f l ,25 per dag of
f 7 ,- en f 7 ,50 per week80 .
Het lijkt aannemelijk dat de lonen in de kleiwarenbedrijven op het
voor de branche in de streek algemeen geldende niveau lagen , aangezien in het naburige Venlo losse steenovenarbeiders in 1871 f 5,- per
week verdienden en in 1881 f 7 ,-81 • Het weekloon voor personen jonger dan zestien jaar bedroeg aldaar in het laatste jaar drie gulden.
De daglonen beliepen omstreeks 1880-1886 60 à 70 cent tot een gulden
per dag. Voor het stoken van een pannenoven werd vijf gulden betaald. Jongens, die als hulpje bij de veldovens fungeerden , ontvingen 6
cent of een grosch per uur.
Waarschijnlijk mede onder invloed van de beginnende mechanisatie
e n de eerste machinale produktie kwam er een zekere differentiatie
naar functie in de arbeiderslonen tot stand. Zo varieerden in 1888 de
daglonen bij Gebr. Teeuwen, afhankelijk van functie en seizoen, als
volgt 82 :
f l ,20/1 ,00 / 0,95 / 0,85 / 0 ,80 / 0,70 / 0,60 / 0,54 / 0,48 / 0,41 / 0,36
m.a.w . tussen 36 cent en 120 cent per dag. Ruim tien jaar later, in 1899
was de loontabel als volgt opgebouwd:
f 2,00/1 ,80/1 ,60/1,50/1,20 / 0 ,80 / 0,70 / 0,60 / 0,50 / 0,40 dus het
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dagloon bedroeg in datjaar minimaal 40 cent en maximaal twee gulden
per dag.
Het officiële loon was in 1899 gestegen tot f 1,30 à f 1,50 per dag of
f 9,- tot f 12,- per week 83 .
De vergoeding die jongere familieleden-bedrijfsgenoten in de jaren
tachtig ontvingen, lag rond vijfhonderd gulden per jaar.

- Werktijden
De werkdag in de nijverheid en industrie in Nederland was tot in 1914
in het algemeen lang. Veelal werd bij neringdoenden en in kleine ambachtsbedrijven langer gewerkt dan in de grote fabrieken , waar de
werkdag was beperkt tot 12 uur. Bij de meeste bedrijven werd in 1907
nog langer dan 11 uur per dag gewerkt 84 • Bij de kleiwarenfabrieken
was de duur van de arbeidstijd soortgelijk . In 1892 liep de werkdag bij
Canoy-Herfkens van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds met een onderbreking van twee maal een half uur en een middagpauze van een
uur, hetgeen dus neerkomt op een arbeidstijd van 12 uur per dag. Er
werd gewerkt gedurende zes dagen per week , terwijl het werk op zaterdagmiddag om 6 uur werd beëindigd. Andere bedrijven kenden
omstreeks 1900 een werktijd van 11 uur per dag , maar in de drie zomermaanden werd twaalf uur per dag gewerkt. Bij de komst van het
Arbeidsreglement in 1909 werd een werktijd van 6 uur 's morgens tot
half acht 's avonds vastgesteld voor de periode april tot en met september, verminderd met twee onderbrekingen van een half uur en een uur
middagpauze, hetgeen dus neerkomt op een werkdag van 1112 uur.
Van oktober tot en met maart begon het werk "zodra het licht was en
eindigde als het donker werd " . Voor jeugdige personen mocht de
werktijd maximaal 11 uur per dag bedragen.

- Overige arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
Andere regelingen of arbeidsvoorwaarden , buiten het directe arbeidsloon, waren tussen 1870 en 1890 onbekend. Pas sinds 1874 was bij de
invoering van het Kinderwetje van Houten een arbeidsverbod voor
kinderen onder de twaalf jaar ingevoerd. Bij de arbeidswet Ruys de
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Beerenbrouck van 1889 werd de toegestane arbeidsduur voor jeugdigen van 12 tot 15 jaar beperkt tot maximaal 11 uur per dag met verbod
op zondags- en nachtarbeid. Vanaf 1911 zou ook voor 12-jarigen fabrieksarbeid niet meer zijn toegestaan ,terwijl jeugdigen van 13 tot 16
jaar voortaan maximaal 58 uur per week mochten werken en ten hoogste 10 uur in plaats van 11 uur per dag .
Ter bevordering van de arbeidsomstandigheden in het algemeen kwamen in 1895 de Veiligheidswet en de Hinderwet tot stand.
D e eerste vorm van sociale verzekering deed in Nederland pas haar
intrede in 1901 door de invoering van de Ongevallenwet85 .
Als voorloper van de ziekenfondsen waren in de negentiende eeuw de
zogenaamde ziekenbussen of ziekenkassen ontstaan, waaruit ziekengeld kon worden uitgekeerd en de kosten van medische hulp en uitkeringen bij overlijden konden worden verricht. Ook het gemeentebestuur van Tegelen maakte in haar jaarverslag gewag van " het bestaan
van ziekenbussen voor de behoeftigen" 86 •
De drie Tegelse schutterijen St. Antonius uit 1835, St. Martinus uit
1867 en St. Sebastianus uit 1872 boden dan ook op basis van vrijwillige
deelname uit de 'Ziekenbussen der Dorpsschutterijen' tegen betaling
van een contributie van 6 cent per week maximaal voor de duur van
een jaar een verzekering tegen dokterskosten , een uitkering bij ziekte
van 40 tot 60 cent per dag en een begrafenisuitkering van 18 gulden 87 .

- Het oordeel van de locale overheid over plaatselijke werkgelegenheid en levensstandaard
De plaatselijke werkgelegenheid in de industrie en de levensstandaard
van de inwoners werden in het algemeen door de locale overheid gunstig beoordeeld. Dit blijkt uit commentaren van gemeentewege luidend : "de behoeftige klasse in onze gemeente is ten gevolge van de
alhier bloeiende industrie zeer gering in aantal".
In een beschouwing over het Armwezen in de gemeente Tegelen rond
de eeuwwisseling wordt opgemerkt, " dat alhier weinige behoeftigen
gevonden worden , wijl de verdiensten hoog te noemen zijn; de algemene toestand is verbeterd door het bijbouwen en de uitbre iding van
verschillende fabrieken en den goeden en geregelde afzet der produkten" .
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Enige jaren later constateert het gemeentebestuur dat "arbeidsgezinnen afkomstig uit andere gemeenten zich vestigen, wijl in deze gemeente door het verder bijbouwen en uitbreiden van fabrieken de verdiensten goed en geregeld zijn" 88 .

ll. D. Conclusies
In het laatste kwart van de vorige eeuw ontstond in verband met de
opkomende industrialisatie en bevolkingsgroei een sprongsgewijze
toename van de bouwnijverheid en daardoor steeg de vraag naar
bouwprodukten.
Het transport van deze produkten over grotere afstand naar nieuwe
afzetgebieden in het Duitse Roergebied en het Luikse industriebekken werd mogelijk gemaakt dank zij een verbetering van de infrastructuur, met name door het spoorwegvervoer.
De gemeente Tegelen maakte in de jaren tachtig van de vorige eeuw
een snelle groei door als industriedorp. ln 1888- het jaar waarin tevens
in verband met de ontwikkeling van de nijverheid binnen de gemeente
een aparte Kamer van Koophandel werd gevestigd - waren 401 personen ofwel meer dan twaalf procent van de plaatselijke bevolking werkzaam in de industrie. De kleiwarenfabrieken namen een dominerende
plaats in. Zij boden namelijk werk aan 332 personen of bijna 83% van
de in totaal in de industrie werkzame mensen. Zij produceerden als
bouwmateriaal dakpannen , profiel- en sierstenen en afvoerbuizen en
daarnaast nog aardewerk .
Vanaf 1890 waren meer dan 400 personen te Tegelen werkzaam in de
keramische nijverheid, op dat moment verdeeld over 39 bedrijven.
Daarnaast hadden enkele ondernemers nevenvestigingen gesticht in
het naburige Duitse grensgebied in verband met heffing van invoerrechten op dakpannen door de Pruisische overheid .
Naast de bedrijven van oudere datum van Kurstjens, Laumans, Gebr.
Teeuwen en Thissen verrezen vóór 1890 in Tegelen nog een vijfentwintigtal nieuwe 'pannesjops' . Bovendien werden in dezelfde tijd door
Canoy-Herfkens & Cie. en door Alfred Russel fabrieken van profielen sierstenen opgericht, terwijl Bernard Canoy als eerste in Nederland
de produktie van gresbuizen ter hand nam.
De bedrijfsvoering we rd aanvankelijk bij de meeste bedrijven ver110

zorgd door familieleden/mede-eigenaren ; op een later tijdstip vervulden de jongere bij het bedrijf betrokken familieleden van de tweede of
derde generatie alle mediale functies zoals verkoop, correspondentie ,
expeditie, bedrijfsleiding, administratie en het beheer der financiën.
Nadat aanvankelijk grotendeels collectief klei gedolven werd uit gemeentegronden , werden op een later tijdstip door de ondernemingen
afzonderlijk vele grondtransacties doorgevoerd of meerderjarige kleidelvingscontracten afgesloten in verband met de grondstofvoorziening
op lange termijn .
De fabrikanten zelf bleven rechtstreeks en actief betrokken bij de verkoop van hun produkten en de benadering van de bouwmarkt.
De eerste mechanisatie had betrekking op het grondstoffentransport.
Een uitgebreid net smalspoorverbindingen tussen de kleigroeven en
de fabrieken werd aangelegd, voor een groot deel voor gezamenlijk
gebruik. Na 1880 verschenen de eerste machinale persen en klei bewerkingsmachines.
Tussen 1881 en 1890 werden in een vijftal Tegelse fabrieken de eerste
twaalf stoommachines geïnstalleerd. De plaats van de oude veldovens
werd overgenomen door de Kasseier-ovens, weldra opgevolgd door
overslaande vlamovens en ringovens .
In 1890 was de produktie van alle kleiwarenfabrieken in Tegelen te zamen opgelopen tot bijna tien miljoen dakpannen en ongeveer tien miljoen stenen in diverse uitvoeringen terwijl ook de gresbuizenproduktie
geleidelijk in omvang toenam.
De financiering van de in volume nog betrekkelijk bescheiden investeringen geschiedde grotendeels door de ondernemers zelf uit spaargelden.
Tussen 1875 en 1890 verdubbelde het aantal medewerkers in de keramische bedrijven. Binnen de totale bezetting in 1890 van meer dan
vierhonderd personen was twintig à dertig procent jonger dan zestien
jaar. Het aantal arbeidsplaatsen in de Tegelse klei-industrie zou vervolgens snel oplopen tot 492 personen in 1896, en 625 personen in
1898; in 1900 waren reeds 735 personen te T~gelen in die bedrijfstak
werkzaam.
Het oordeel van de zijde van het gemeentebestuur over de invloed van
de industriële ontwikkeling op de werkgelegenheid in de gemeente en
op de daarmee samenhangende levensstandaard luidde blijkens haar
jaarverslag, naar de maatstaven van die tijd, zeer positief.
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Hoofdstuk 111.
Expansie en innovatie van de keramische industrie
en diffusie naar de regio, 1890-1914

JII.A. Sociaal-economische achtergronden en infrastructuur
111.A. l. Grote toename van woning- en utiliteitsbouw
De toename van de groei van nijverheid en industrie, van het aantal in
de nijverheid werkzame personen, en van de woningbouwproduktie
zetten zich rond de eeuwwisseling in versterkte mate voort.
Tegenover een gemiddelde toename van het aantal in de nijverheid
werkzame personen in voorgaande decennia van ongeveer 5.000 man
per jaar bedroeg de dienoverkomstige stijging tussen 1889 en 1909 in
totaal 234.000 personen of gemiddeld 12.000 man per jaar, een ruime
verdubbeling'.
De woningbouwproduktie, die in de jaren tachtig nog gemiddeld
12.500 woningen per jaar bedroeg, was tussen 1900 en 1910 reeds gestegen tot 27.600 stuks en tussen 1910 en 1914 zelfs tot 29.200 stuks,
een toename ten opzichte van 1890 op jaarbasis van maar liefst 120%,
resp . 134%.
Naast de grote toename van het aantal bedrijfsgebouwen voor de nieuwe industrieën en het verhoogde jaarlijkse woningbouwvolume steeg
de vraag naar bouwwerken en utiliteitsbouw door de toename van
overheidsinvesteringen voor spoorwegaanleg, kanalenbouwen rivierverbetering. Ook de bouw van scholen en ziekenhuizen en de uitvoering van openbare werken door de lagere overheid droegen bij tot een
verhoging van de bouwactiviteit2 .
Het gevolg van de toege nome n vraag naar woningen en gebouwen
voor overheid en bedrijfsleven was een sprongsgewijze stijging van de
bouwnijverheid , welke geïllustreerd wordt door het feit , dat het deel
van de beroepsbevolking, dat werkzaam was in de bouw zich uitbreidde van circa 112.700 mensen in 1889 naar circa 153.000 in 1909, een
toename van bijna 36 procent in een tijdsbestek van twintig jaar3 .
Uitbreiding van de bouwnijverheid betekende uiteraard stijging van
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de vraag naar bouwprodukten en vergroting van de afzetmogelijkheden, ook voor de steen- en dakpannenbakkers.

111.A.2. Infrastructurele ontwikkelingen
Voor het transport van hun produkten bleven de keramische bedrijven
vooralsnog op railvervoer aangewezen. Binnen de regio zorgde de
stoomtramverbinding Venlo-Maasbree-Helden vanaf 25 maart 1912
voor ontsluiting van het verkeer in westelijke richting. De tramlijn
Venlo-Gennep-Nijmegen, die werd geëxploiteerd door de te Gennep
gevestigde N.V. Maasbuurtspoorwegmaatschappij, was van Venlo uit
noordwaarts ook voor het vrachtverkeer van betekenis.
Voor de langere afstand kon ,h et vervoer in latere jaren goedkoper en
efficiënter worden , toen vele keramische bedrijven van eigen spooraansluiting werden voorzien. Het goede voorbeeld hiertoe werd reeds
in 1901 gegeven in Kaldenkirchen, toen door de Duitse Continental
Eisenbahngesellschaft te Berlijn speciaal voor de dakpannenfabrieken
een aparte spooraansluiting werd aangelegd, de 'Klein Bahn' genaamd , die alle bedrijven in de gemeenten Bracht, Brüggen en Kaldenkirchen direct verbond met het stationsemplacement te Kaldenkirchen4.
Voor de vergroting van het afzetgebied der keramische bedrijven op
de Duitse markt en voor de opbouw van een exportmarkt is de aanleg
van deze Kleinbahn Bracht-Brüggen in combinatie met de aanleg van
een spoorlijn Kaldenkirchen-Viersen-Kempen van wezenlijk belang
geweest. Vóór die tijd moesten de materialen met paard en kar zeven
kilometer verder in Boisheim worden aangeleverd .
Het transport te water vertoonde rond de eeuwwisseling in ons land
een grote toename en steeg van 8.100.000 ton in 1895 naar 15.400.000
ton in 1905 , een stijging van 90% . Dit was echter voor de keramische
fabrieken veel minder belangrijk dan het railvervoer. Het onbetrouwbare karakter van de Maas als transportwaterweg maakte deze rivier
tot aan de voltooiing van de kanalisatie omstreeks 1930 minder geschikt voor regelmatig transport met zwaar beladen schepen met grote
diepgang.
Het gemeentebestuur van Belfeld had reeds in 1888 met teleurstelling
geconstateerd dat "van de wekelijkse stoombootdienst Venlo-Roer113

Overzicht van keramische bedrijven in Tegelen .
(Uit Ös Tegele 1982)
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mond van P .J. Berger te Venlo weiniggebruik kon worden gemaakt en
dat het gehele verkeer van personen en van goederen uitsluitend per
staatsspoorweg kon plaatsvinden" 5 . Meerdere malen werd gepleit
voor een betere bevaarbaarmaking van de Maas in het belang van de
industrie in Noord-Limburg. In 1890 had de Tegelse Kamer van Koophandel geklaagd over twee ondiepten in de Maas tussen Steyl en Venlo , zodat bij lagere waterstand de schepen, die geladen werden aan de
eigen los- en laadplaatsen van de steenfabriek van Canoy-Herfkens en
van Junckers & De Rijk , niet vol beladen konden worden , zodat bijlading in Venlo noodwkelijk was.
De gemeente Tegelen stelde in 1903 dat "een bloeiende scheepvaart in
het belang van de industrie zou zijn doch in feite ten gevolge van de
ondiepe Maasbodem van geen betekenis was" 6 . Op 17 december 1908
diende, mede door de daarvoor gevoerde propaganda van de toen bestaande Maasvereniging, de heer jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een motie in omtrent de bevaarbaarmaking van de Maas. In de pers werd gesteld " dat de bevaarbaarmaking der Maas niet alleen in verband moest worden gebracht
met de ontginning der steenkolenvelden in Zuid-Limburg maar wellicht nog van veel meer belang was voor de uitgebreidde pannen- en
steenfabrieken in het Noorden van Limburg te Tegelen , Reuver, Swalmen enz. dan voor de steenkolenmijnen . In elk geval was men van oordeel dat de bevaarbaarheid van de Maas boven Venlo met het oog op
de ontwikkeling van landbouw, handel e n nijverheid , voor het algemeen belang steeds dringender noodzakelijk we rd en wel voor de economische kracht van geheel Limburg" 7 •
Uit de ondernomen démarches e n de aandacht die de pers besteedde
aan de belangen van de Noordlimburgse nijverheid aan het begin van
deze eeuw, blijkt welke betekenis deze in dat stadium had gekregen
voor de welvaart en werkgelegenheid in de regio.

III.A .3. Uitbreiding en tevens concentratie binne n de Tegelse keramische bedrijvigheid
Na 1890 zien we in de Tegelse kleiwarenfabrieken de eerste tendenzen
in de richting van schaalvergroting en concentratie8 (zie tabel bove naan pagina 116).
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Personele bezetting in de Tegelse nijverheid in 1900.
Aantal en soort
fabrieken

Personele
bezetting

waarvan
mannen/jongens <16j/vrouwen/meisjes<16j

28 pannenfabrieken
3 steenfabrieken
2 buizenfabrieke n

500
170
65

300
100
50

160
70
15

10

30

33 kleiwarenfabr.
1 ijzerfabriek
1 ijzergieterij
x tabak + sigaren

735
140
60
40

450
120
50
30

245
20
10
10

10

30

35

975

650

285

10

30

Bron : G .A.T" Jaarverslag der gemeente Tegelen over 1900.

In totaal waren derhalve in de Tegelse industriële nijverheid in 1900 975
personen werkzaam waarvan 735 of± 75,4 procent in de klei-industrie.
Het totaal aantal inwoners bedroeg in 1900 5.135 personen. Dit betekent dat in totaal ± 19 procent van het aantal inwoners werkzaam was
in de industrie en ± 14,3 procent in de keramische bedrijven .
In vergelijking met de situatie omstreeks 1890, toen er 39 keramische
bedrijven waren met volgens het verslag der gemeente een totale bezetting van 371 personen, zien we in 1900 ee n daling van het aantal
kleiwarenbedrijven tot 33 fabrieken , terwijl daarentegen de totale bezetting was gestegen tot 735 personen.
Ja arproduktie van de Tegelse ke ramische fabrieken in 19009 •
7 .000.000 handpannen
1.500.000 machinepannen
1. 200. 000 veldstenen
1.850. 000 sier- en profielstenen
en ca . 9.000.000 bakstenen.
Bron: G.A.T. , Jaarverslag der ge mee nte Tege len over 1900 en jaarverslag Kamer
van Koophandel Tegele n.

De 28 pannenfabrieken beschikten gezamenlijk over 103 ovens 10 . Zij
Jagen evenals de overige keramische bedrijven als een lappendeken
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over het dorp verspreid. Bijgaande kaart, opgemaakt in 1979, door
W.A. Denessen, de laatste fabrikant, die tot in de jaren dertig te Tegelen handvormpannen produceerde, geeft de situatie weer van omstreeks 1900 11 . De door de samensteller aangegeven benamingen en
locale aanduidingen zijn, waar mogelijk, nader gecompleteerd met gegevens uit die tijd en bijzonderheden uit beschikbaar archiefmateriaal12, met het volgende resultaat:

Tabel VI.

Oprichtingsdata van keramische bedrijven in Tegelen.

Pannenfabrieken:
l. De Gebroeders Hendrik en Frans Janssen, bijgenaamd den Tejje, /opgericht 2
december 1876 /Dakpannen , 2 ovens/ Kaldenkerkerweg , bij de afslag naar
UIJingsheide, tegenover Wambach.
2. Bernard Canoy I Aardenbuizen- en gresbuizenfabriek I Kaldenkerkerweg.
3. Alfred Russel / Sierstenenfabriek / Kaldenkerkerweg.
4. Peter Johan en H. Hermkens /opgericht 21 juli 1879 /Dakpannen , 2 ovens/
Kaldenkerkerweg-hoek Trappistenweg. langs de beek.
5. Peter Benders , bijgenaamd den Bout/ opgericht 13 april 1892 /Dakpannen , 2
ovens/ hoek Kaldenkerkerweg-Heideweg.
6. Louis Cremers, bijgenaamd de Krauw/ opgericht 4 februari 1877 /Dakpannen , 2 ovens/ hoek Kaldenkerkerweg- H eideweg.
7. Johannes Koppers , bijgenaamd de Witte / opgericht 28 september 1904 /Dakpannen , 2 ovens / tusse n Brachterweg en Kaldenkerkerweg.
8. Theodorus Koppe rs , bijgenaamd de Spitse / opgericht 22 november 1875 /
Dakpannen, 2 ovens/ tussen Brachterweg en Kaldenkerkerweg.
9. De Gebr. Stephanus en Paulus Teeuwen / Machinepannenfabriek, 18 ovens/
hoek Kaldenkerkerweg-Egypteweg.
10. Adriaan (Janus) van Eyk (gepacht van Karel de Rijk)/ Dakpannen, 2 ovens/
hoek Kalden kerkerweg-Nassaustraat.
11. Frans Simons (later Henri Simons, daarna Kurstjens) /ve rgroot 20 april 1904 /
Machinepannenfabriek , 7 ovens/ tussen Nassaustraat en Smallenbroekweg, in
het Grootbroek. langs de spoorlijn.
12. Eugène Bruis (later Kurstjens) /opgericht 12 juli 1875 / Dakpa nne n, 5 ovens/
tussen Nassaustraat en Smallenbroekweg, in het Grootbroek , langs de spoorlijn Venlo-Roermond.
13. Willem en Hendrik Kamp (later verpacht aa n Jan van Dijk), de oudste ''Pannesjop" van Tegelen/ Dakpanne n , 3 ovens I aa n de Koekoek , de huidige Koekoekstraat.
14. Willem Dings (later Leo Geraeds, gepacht van Berger uit Venlo)/ opgericht 2
november 1875 /Dakpannen , 5 ovens/ In het Tegels Broek bij de Hulsterhof,
nabij de hoek Geldersebaan en Vindelsweg.
15 . Firma H. Thissen (Peter Thissen e n H erman Hou ba) / opgericht 22 nove mber
1875 /Dakpannen, 5 ovens I Bongerdstraat, nabij de Molenpas.
16. Gebr. Laumans /Dakpanne n, 6 ovens/ hoek Industriestraat-Ke rkstraat , nabij
de spoorwegovergang.
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17. Gradus De nessen (voorheen Andreas Denessen , later G. De nessen en Pe ter
Frenken) /opgericht 28 september 1904 /Dakpannen , 2 ovens/ Industriestraat ,
aan 't Brökske , op de Krekelsberg.
18. De G ebr. Theodoor en Michael (Gielke) Aarts. voorheen Antoon Aarts /
Dakpannen , 3 ovens/ Aan de Spoorstraat tusse n I ndustriestraat en Betouwstraat.
19. Wille m Dings (bijgenaamd de Kniepert) , voorheen Nico laas Dings e n Steven
Dings-Houba /Dakpannen. 2 ovens/ Spoorstraat.
20. Hovens, voorheen Joseph Franssen /opgericht 11 december 1895 / Dakpannen , 5 ovens/ Stationstraat.
21. Jan Willem Kurstjens / Dakpannen, 6 ovens/ Stationstraat , nabij het spoorwegstation .
22. Wed. Driessen , voorheen Stephanus Driessen /opgericht 28september1904 /
Dakpannen. 2 ovens/ Kruisstraat.
23 . Piet Huys /opgericht 28 september 1904 / D akpannen. loven / tussen Roermondseweg en Riethstraat.
24. Gerard Hekke ns, voorheen Hermans en He kkens /opge richt 6 november 1876
/Dakpannen. 2 ovens/ hoek Be rgstraat-Erke nkamp, in de Be rg.
25. Re louw en Feyen (bijgenaamd Klaoske Re louw) / opgericht 23 oktober 1876 /
Dakpannen. 2 ovens/ hoek Steylerstraat-Erkenkamp.
26. Hendrik Hekkens-Botskes (bijgenaamd de Slieën) / opgericht 21 november
1889 / Dakpannen. 2 ovens / Erkenkamp. in de Be rg.
27 . Canoy. voorheen Karel Canoy e n Hou ben. later Hou ben & Steegh /opgericht
8 februari 1879 / Dakpannen, 11 ovens/ hoe k Arnoldus Janssenstraat-Zusterstraat. Steyl.
28. Hendrik Poeth , voorheen Stephanus Wassen , later Gerard Impe lmans en
He ndr. Poeth /opgericht 28 september 1904 / Dakpannen , 2 ovens / hoe k Arnoldus Janssenstraat-Parkstraat , Steyl.
Potrenbakkerijen:
1. Wed . A lphons G itmans, bijgenaamd de Buus / gelegen op de hoek Grootestraat-Engerstraat /Hier waren vóór 1896 naast de pottenfabriek tegelijkertijd
nog een pannesjop e n een bierbrouwerij gevestigd ./ opgericht 13 juli 1889.
2. Hubert Paar/ gelegen aan de Hoogstraat / Hij was oorspronkelijk afkomstig uit
Ottersum en dreef van 1885 (tot ca. 1935) een pottenbakkerij te Tegelen.
3. Th. Hammans, gelegen in de Middelt.

Veldovens:

1. Thissen /gelegen in he t Maasveld aa n de Engerbeek (veldsteenove n tot minstens 19 juli 1905).
2. Stephanus en Paulus Teeuwen /gelege n in de 'Paulussenwiercr in het Maasvelcl
langs de Engerbeek (steenbakkerij of tiche lary to t omstreeks 24 juli 1895).
3. Chris Hovens /gelege n tusse n Paralle lweg en Industriestraat aan de Krekelsberg, nabij de spoorbaan.
4. Pate rs van het missiehuis te Steyl / gelegen nabij de Doolhofstraat. aa n de Haandert (stee nbakkerij 5 me i 1888, opge richt door Arnoldus Jansse n e n superior
Herman Wegener) .
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Handpannenfabricage in 1910.
(A rchief P.A .T.)

Ringovens:

1. Canoy-Herfkens /gelegen bij de Wijlderbeek aan de Rijksweg van Tegelen naar
Ve nlo.
2. Junckers, later Piet Jooste n / opgericht 4 september 1874 / gelegen bij het
' Leimsgaat' aan de Kloosterstraat te Steyl.
Bron: Archief W.A. D e nessen, Tegelen , Overzicht fabrieken 1900.

Ongeveer tien jaar later, per 1 januari 1910 waren blijkens het " Overzicht der Fabrieken in de gemeente Tegelen"J3 in werking vier steenfabrieken , alle voorzien van stoomwerktuigen t.w. N.V. Tiglia, N.V.
Canoy-Herfkens Steenfabrieke n, Alfred Russel en P. Joosten ; daarnaast waren er twee buizenfabrieken , eveneens voorzien van stoo mkracht namelijk Hub. Thissen en N.V. Gresbuizenindustrie Deventer
(v.h. B .J . Canoy) e n vier met stoomwe rktuigen toegeruste dakpannenfabrieken t.w. Hubert Thissen , Caspar (Gebr.) Laumans, Henri
Simons en Gebr. Teeuwen. Voorts produceerden nog acht bedrijven
dakpannen in handarbeid t.w . L. Cremers, J. Kappers, G. D e nessen,
J . Kurstjens (die de bedrijven van Henri Simons en van E ugène Bruis
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zou overnemen), H. Hekkens , G . Hekkens, Impelmans en Poeth en
tenslotte G. Relouw.
Op een of twee bedrijven na was deze laatste categorie handpanfabrieken enige jaren later geheel verdwenen. Samenvattend waren in 1910
in Tegelen nog achttien keramische bedrijven in produktie, vier steenfabrieken (stoom), vier dakpannenfabrieken (stoom), twee buizenfabrieken (stoom) en acht handvormpannenbedrijven. In tegenstelling
met de handpanbedrijven zouden de met stoomwerktuigen uitgeruste
fabrieken in betekenis en omvang toenemen.
Daarnaast ontstond een verdere ontplooiing en uitbreiding van de keramische industrie in het oude Noordlimburgse industriegebied door
diffusie in de regio, met name in Belfeld, Beesel-Reuver en Venlo inclusief Blerick. Deze nieuwe vestigingen werden voor een groot deel
gesticht door uit Tegelen afkomstige ondernemers.
Vanuit Tegelen gingen na 1890 familieleden, bedrijfsleiders en werkbazen van de Tegelse pannenbakkers zich zelfstandig of in dienst van
beleggers en financiers vestigen en nieuwe bedrijven stichten in Belfeld, Beesel-Reuver of elders.

III.A.4. Vestiging van keramische bedrijven in de gemeente Belfeld
De gemeente Belfeld was van oudsher een klein agrarisch dorp , dat in
1796 - in de Franse tijd - 291 inwoners telde en in 1882 nog niet meer
dan 535. In 1890 telde het dorp 605 inwoners 14 •
Tussen 1873 en 1890 is er volgens de gemeenteverslagen nog geen sprake van fabrieksnijverheid. Wel worden soms twee of drie pannenbakkerijen of een steenoven genoemd. Daarbij waren in totaal hoogstens
vier personen betrokken en wel vrouwen ouder dan zestien jaar. Van
een regulair produktiebedrijf in min of meer permanente opstallen
kon niet worden gesproken . In 1893 constateerde het gemeentebestuur voor de eerste keer dat "alhier bestaan een door een stoomwerktuig van 25 pk gedreven pannenfabriek en acht pannenbakkerijen zonder stoom''. Daarbij wordt vastgesteld dat "door de komst der pannenfabrieken de toestand der behoeftige klasse, welke voorheen zeer
ongunstig werd beoordeeld, gunstiger is geworden" 15 . Afgezien van
een eerste vermelding in het Jaarverslag van de Tegelse Kamer van
Koophandel van 1889, waarin gewag wordt gemaakt van "de onder120

steuning door deze Kamer van een request der pannenfabrikanten te
Belfeld tot het verkrijgen van een los- en ladingstation van den Staatsspoorweg aldaar" 16 , wordt voor de eerste keer meer uitvoerig over de
keramische nijverheid in Belfeld bericht in 1894. Volgens de Kamer
omvatte de totale Belfeldse nijverheid in 1894 9 pannenfabrieken met
te zamen 31 ovens en daarnaast in de nijverheidssector alleen een
stoomcichoreifabriek.
Detaillering van de keramische nijverheid in Belfeld in 1894, ontleend
aan de "lijst der personen , die op de gemeentegronden potaarde hebben gedolven" , levert het volgende beeld 17 :
Keramische bedrijven in Belfeld, 1894.
Naam van het bedrijf

Aantal ovens

J.L. Hendrikx

2

Willem van Kleef
Gebr. Janssen
Hendrik Hekkens
J .B. Benders
Fa. Janssen-Dings
Andreas Beurskens
Fa. Houben & Steegh

4

4
2
12

Totaal 8 bedrijven met

30 ovens

3
1
2

Bron : G.A.B. , Lijst der personen die in 1894 op de gemeentegronden potaa rde
hebben gedolven.

Deze acht bedrijven, waarvan er in 1894 twee onder firma hun zaken
dreven, dolven bun klei of potaarde op gemeentegronden, aan de
oostzijde van het dorp , waarvoor de meesten van hen f 10,- per oven
betaalden en alleen de Firma Hou ben & Steegh f 1,- per kubieke meter gedolven klei afrekende. De acht bedrijven betaalden gezamenlijk
in 1894 310 gulden voor de uit de gemeentegronden gedolven klei. De
gang van zaken in de Belfeldse kleiwarenbedrijven heeft zich klaarblijkelijk voorspoedig ontwikkeld, want drie jaar later in 1897 waren in de
gemeente reeds twaalf keramische pannenbedrijven in produktie met
in totaal 57 ovens, terwijl daarnaast een nieuwe stoomgresbuizenfabriek en vier steenbakkerijen in bedrijf waren gekomen.
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De lijst van personen en bedrijven die in 1897 te zamen voor een bedrag van f 565 ,56 potaarde uit de gemeentegronden dolven ten behoeve van hun dakpannenproduktie , vertoont het volgende beeld:

Keramische bedrijve n in Belfe ld , 1897.
Naam van het bedrijf

Aantal ovens
6
2
1

Hendrik Janssen
J.L. Hendrikx
He ndrik Heckens
Willem Hubert van Cleef
Gebr. Janssen (Steyl)
Hubert Naus
Jan Bernhard Benders
Joachim Beurske ns
Jan Jacobs
Peter Kurstjens
Alphons en Joseph Kurstjens
Houben & Steegh

18

Totaal 12 bedrijven met

57 ovens

5
3
2
3

2
8
3
4

Bron: G.A.B " Lijsten van afrekening der gedolven potaarde.

De ontwikkeling van de keramische bedrijven in Belfeld tussen 1899
en 1909 blijkt vervolgens uit onderstaande cijfers, samengesteld uit gegevens van het archief van de gemeente Belfeld 18:

Aantal bedrijven en ovens in de keramische nijverheid in Belfeld , 1894-1908.
Prod.
jaar

1894
1897
1899
1900
1901
1902
1903
1908
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Aantal bedrijven die
potaarde delven in
gem. gronden

9
12
10
10
11

9
10
6

Bedrag van aan de
gemeente betaa lde
vergoeding

f

310,565,56 *
877,34 **
1.347,66 **
1.639,26 **
1.180,96 **
1.463,88 **

Aantal pannenovens

31
57 ***
42 ***
42 ***
45 ***
36 ***
44 ***

*
**

***

excl. de door de firma Hou ben & Steegh betaalde klei.
incl. de door de firma Houben & Steegh betaalde klei.
het aantal beschikbare ovens is exclusief de beschikbare capaciteit van een
door de firma Houben & Steegh in 1895 in bedrijf gestelde ringoven voor aarden buizen.

Bron: G .A. B" Lijsten van afrekening der gedolven potaarde.

De plaats waar de keramische bedrijven binnen de gemeente Belfeld
gevestigd waren, blijkt uit een overzicht uit 1909:

Ligging van de keramische bedrijven te Belfeld , 1909.
Naam (Firma) eo Bedrijf

Plaats der inrichting

L. Gebr. W.H. van Cleef, pannenfabrikanten Geloo, wijk C
Niewerf, wijk C
Kret , B
3. Gebr. Jacobs , pannenfabrikanten
4. Firma Houben & Steegh , pannen- en
buizenfabrikanten
Bolenberg, B
5. Firma Janssen & Dings,
pannenfabrikanten
Heide Kerkberg , C
idem
6. Gebr. Janssen , pannenfabrikanten
7. Gebr. Naus, pannenfabrikanten
idem
idem
8. Jozef Baetsen , pannenfabrikanten
9. Johannes Schreurs, pannenfabrikanten
idem

z. Gebr. Kurstjens. pannenfabrikanten

Bron: G.A .B " Overzicht keramische bedrijven 1909.

Het onderzoek der beschikbare gegevens inclusief de daarbij aangetroffen kanttekeningen geeft aanleiding tot enkele opmerkingen.
Terwijl in 1899 - afgezien van de agrarische bedrijven - naast de kleiwarenfabrieken in de nijverheid alleen een cichoreifabriek en drie
broodbakkers werkzaam waren , leefde volgens het gemeenteverslag
in 1909 buiten de boeren , twee naaisters en een kleermaker, het gehele
dorp van de keramische nijverheid. In verband met de daar geboden
werkgelegenheid voor de inwoners van Belfeld , stelde de burgemeester met voldoening vast dat de gemeentepolitie in de bedrijven geen
processen-verbaal behoefde op te maken wegens overtreding van de
Arbeidswet,ook niet in verband met het feit dat vele jeugdige personen van 12 tot 16 jaar in de bedrijven werkzaam waren 19 . De bevolking
der gemeente was intussen aanzienlijk toegenomen van 535 inwoners
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in 1882 tot 1.000 en 1.159 personen in resp. 1901en1910.
Intussen begonnen zich rond 1910, evenals in Tegelen , in Belfeld de
gevolgen van concentratie , schaalvergroting en mechanisatie in de keramische bedrijven af te tekenen. Na 1908 zijn successievelijk nagenoeg alle kleine huisnijverheidsbedrijven verdwenen . De resterende
waren in meer of mindere mate overgegaan op machinale produktie ,
met name Gebr. W. van Cleef, de pannen- en buizenfabrikanten Houben & Steegh en de Firma Janssen-Dings. De oprichters van de twee
laatstgenoemde bedrijven, waren oorspronkelijk afkomstig uit Steyl
en Tegelen. Ook de Gebroeders Janssen , bijgenaamd de Kroetpers ,
en Jozef Baetsen waren in Tegelen woonachtig. Zij woonden aan de
Maasstraat te Steyl en de Kruisstraat te Tegelen, maar vestigden hun
pannenbedrijf in Belfeld.
Een aanduiding dat de juist genoemde bedrijven in verband met hun
groei, zich ook ten opzichte van de gemeente Belfeld in een meer onafhankelijke positie opstelden , is het feit dat na 1905 de delving van
potaarde uit gemeentegronden sterk terug liep, omdat de bedrijven
met het oog op de toekomst en de toename van de benodigde hoeveelheden klei eigen kleigroeven in exploitatie namen. Voor de gemeente
Belfeld betekende dit het wegvallen van een bron van inkomsten . Zij
had vanaf 1894 geregeld voor iedere aanwezige oven een bedrag ontvangen . Aanvankelijk was dit tien gulden per oven; vanaf 1901 vijftien
gulden per oven voor de handpanfabrieken en twintig gulden voor de
fabrieken met stoomfabricage en vanaf 1902 moest zelfs twintig gulden
per oven worden betaald . Het grootste bedrijf, de fabriek van Hou ben
& Steegh , dat voor haar aarden-buizenfabriek de klei per gedolven kubieke meter betaalde , betrok in 1900 4.638 kubieke meter uit gemeentegronden en betaalde daarvoor 4.638 gulden of een gulden per m3 .
Zowel de vrij forse stijging van de klei prijs binnen enkele jaren als de
delving van grotere hoeveelheden in eigen meer onafhankelijke regie
zijn een aanwijzing voor de groei van de keramische nijverheid in de
gemeente Belfeld in het begin van deze eeuw.
III.A.5 . Het begin van de kleiwarenfabricage in de gemeente BeeselReuver
Binnen de gemeente Beesel-Reuver heeft Beesel nog steeds een agrarisch karakter. Nijverheid en industrie waren gevestigd in het tot de
124

gemeente behorende kerkdorp Reuver. Dit kerkdorp, zelfstandig
sinds 1834 met in die tijd circa vijfhonderd inwoners, omvatte het oude
Reuverse veld en het gehucht Offenbeek. Het was gelegen langs de
oude Keulsche baan, die vanuit Brabant over Meyel en Kessel naar de
Rijn bij Keulen liep en ter hoogte van Beesel de weg van Venlo naar
Roermond kruiste. Aan de Keulsche weg te Reuver werden rond de
eeuwwisseling keramische bedrijven gevestigd.
Voorheen was van keramische nijverheid van enige betekenis in Beesel of Reuver nauwelijks sprake. Tussen 1862 en 1874 was af en toe een
pannenfabriek in bedrijf met een bezetting van drie man. In de periode
1875-1890 waren twee bedrijven in produktie. Dat waren in 1890 met
name de pannesjops van W. Thijssen met twee medewerkers en van
Leonard en Corn. Teunissen eveneens met twee personeelsleden . In
1894 werden hand pannen vervaardigd door W. Thijssen met drie medewerkers, P. Zaeyen , die het bedrijf van Leonard Teunissen had
overgenomen, met drie medewerkers , H. Wassen met twee man personeel en Arnold Niemans met drie medewerkers 20 . Als vijfde bedrijf
begon in hetzelfde jaar de uit Tegelen afkomstige P .J .H. Laumans met
zeven medewerkers eveneens met de produktie van dakpannen. Aan
hem was op 26 mei 1893 door de Gedeputeerde Staten van Limburg
"vergunning verleend tot de oprichting van een pannenfabriek, ingericht met een stoomketel van 10 pk, te Offenbeek-Beesel" 21 •
Deze fabriek was dus te Reuver het eerste op moderne leest geschoeide en op machinale produktie ingerichte keramische bedrijf.
Tien jaar later, in 1904, omvatte de keramische nijverheid in BeeselReuver de navolgende bedrijven :
- de stoomdakpannenfabriek Trienekens (voorheen het bedrijf P.
Zaeyen) met twee arbeiders en uitgerust met een 12 pk stoommachine
- dakpannenfabriek Weduwe A . Niemans met twee arbeiders
- de stoom pannenfabriek J. Laumans met vijf medewerkers en uitgerust met een stoommachine van 16 pk
- een stoomgresbuizenfabriek van L. Timmermans, afkomstig uit
Kessel , met vijf medewerkers en eveneens een stoomwerktuig van
16 pk
- en de handpannenfabriek Fr. Rutten en Cie. met een medewerker.
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Daarnaast waren er op dat moment nog een viertal brikkenbakkerijen
in de vorm van een veldovenbedrijfvan resp . H. v.d. Velden , de weduwe J. Franssen , W. Thijssen en H. Simons, ieder met een drietal medewerkers . In totaal waren derhalve in 1904 in Beesel-Reuver 35 van de
1.948 inwoners betrokken bij de keramische industrie 22 .
Deze tak van industrie zou vanaf dat tijdstip snel in omvang en betekenis toenemen. Reeds in 1905 waren 112 personen werkzaam in de keramische fabrieken t.w.:
- 29 personen in de stoompannenfabriek J . Laumans
- 45 personen in de stoompannen- en gresbuizenfabriek Teeuwen en
Timmermans (een associatie van L. Timmermans met zijn zwagers
de gebroeders P.J.W. en P.J .A. Teeuwen uit Tegelen)
- 15 personen in de stoompannenfabriek H. Trienekens
- 23 personen in de nieuwe gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen 23 .
In 1914 ten slotte was de werkgelegenheid in de kleiwarenfabrieken
gegroeid tot 133 arbeidsplaatsen, verdeeld over vier fabrieken:
39 bij Jac. Laumans , 51 bij Gebr. Teeuwen - L. Timmermans was intussen in 1906 uit de maatschap getreden-, 21 bij H. Trienekens en 22
bij Jos . J anssen-Willemsen 24 •
De ondernemers-eigenaren van deze fabrieken waren, zoals nog ter
sprake zal komen , nagenoeg allemaal uit Tegelen afkomstig. De reden
waarom deze van oorsprong Tegelse ondernemers - waartoe Jos Janssen, Jac. Laumans , de gebroeders Teeuwen, en in latere jaren ook
Feyen (die het bedrijf Trienekens overnam) behoorden - nieuwe bedrijven te Reuver stichtten, was dat zij expansie zochten en er geen
bezwaar of juist voordelen in zagen deze nieuwe fabrieken in Reuver
te vestigen. Zij kozen allen als plaats van vestiging voor hun bedrijf een
terrein in of nabij de Reu verse wijk Offenbeek gelegen aan de oostzijde van en zo dicht mogelijk nabij de spoorlijn Venlo-Roermond, waarop de bedrijven weldra een eigen aansluiting zouden kunnen krijgen
voor de afvoer van hun produkten.
In dat deel van de gemeente was in elk geval nog voldoende ruimte
voor de vestiging van een bedrijf aanwezig. Bovendien waren in Beesel-Reuver, evenals in Belfeld , voldoende arbeidskrachten beschikbaar in tegenstelling tot Tegelen , waar door de snelle groei van de industrie in de voorgaande jaren reeds sprake was van een zekere schaarste aan arbeidskrachten . Een derde overweging om vestiging of expansie van een bedrijf buiten Tegelen te doen plaatsvinden, kan zijn dat
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het gemeentebestuur van Tegelen geleidelijk meer stringente voorwaarden begon te stellen bij het afgeven van nieuwe vestigingsvergunningen . Het deed dit waarschijnlijk uit sociaal-maatschappelijke overwegingen en uit een oogpunt van milieubescherming . Daarop duidt
bijvoorbeeld het feit dat rond diezelfde tijd door burgemeester en wethouders van Tegelen reeds enige malen een vergunning voor de oprichting van een nieuwe pannenfabriek of de bouw van een veldsteenoven werd geweigerd.
De redenen hiervoor waren dat " door soortgelijke fabrieken de dichtbij gelegen woonhuizen, vooral bij het dichtmaken der ovens zodanig
in rook en damp worden gehuld , dat men noch deur noch raam kon
openen. Omdat de dampen der fabriek nadeelig zijn voor de gezondheid, is het raadzaam dergelijke fabrieken in de bebouwde kom te weren". Bovendien konden in sommige gevallen "soortgelijke ovens de
aangrenzende bouw- en akkerlanden totaal bederven en de daaropstaande veldvruchten , ja zelfs houtgewassen geheel verschroeien" 25 •
Voor hun grondstofvoorziening waren de Reuverse bedrijven aangewezen op kleiterreinen vlak over de grens in Duitsland. Hier verwierven zij concessie voor exploitatie van kleilagen in de gebieden van het
Erachter Walden het Diergartscher Wald. De hier aanwezige kleiafzettingen , daterend uit het Reuverien-tijdperk , bevinden zich , in een
dikte van ongeveer drie meter , op een diepte van circa vijf meter onder
de oppervlakte en strekken zich uit in het gebied tussen de Duitse stad
Geilenkirchen en Reuver. Zij behoren, geologisch gezien, tot dezelfde
kleilagen als die in Tegelen en Belfeld.

III .A.6 . Nieuwe steenfabrieken in Venlo en Blerick
In de stad Venlo was de keramische nijverheid tegen het einde van de
vorige eeuw slechts van bescheiden omvang.
Tussen 1851en1890 waren in Venlo op onregelmatige tijdstippen een
of twee pannenbakkerijen in bedrijf, waarin in totaal vier à zeven man
werkzaam waren en twee à drie tichelsteenfabrieken of veldsteenovens , waarbij per campagne naar behoefte en zonder vast dienstverband enkele mannen en jongens waren betrokken 26 . In 1885 waren in
de gemeente slechts een pannenbakkerij en een tichelsteenfabriek in
bedrijf naast drie boekbinderijen , drie boekdrukkerijen , zes bierbrou127

werijen , vier leerlooierijen , een cichoreifabriek , een houtzagerij , de
gasfabriek, een aantal graanmolens e n enkele andere kleine bedrijven27. Hieruit blijkt de ondergeschikte betekenis van het keramische
bedrijf in de handels- en tuinbouwstad Venlo.
Terwijl de expansie van de kleiwarenfabrieken in Tegelen en de opkomst daarvan in Belfeld en R euver geleidelijk voortging, ging na 1900
ook in de stad Venlo de fabricage van keramische produkten van start
in een drietal nieuwe steenfabrieken .
Op 17 mei 1901 besloot het gemeentebestuur van Venlo vergunning te
verlenen aan L. Coppes en Co. tot oprichting van een steenbakkerij
aan de Straelseweg nabij Besjeshof, waar een ringoven in werking
werd gesteld28 • In 1903 kwam ook de steenringoven van J. van der
Heyden nabij de weg naar Nijmegen in bedrijf. En op 15 juni 1906 besloot de gemeente vervolgens om aan Canoy-Herfkens Steenfabrieken
N.V. vergunning te verlenen om een bestaand plavuizenfabriekje aan
de Straelseweg in 't Ven in te richten als steenfabriek.
De steenfabriek, gelegen aan de Veldenseweg , vanaf 1916 Steenfabriek Venlona genaamd, werd in 1913 uitgebreid door plaatsing van
een 50 pk zuiggasmotor29 . Alle drie genoemde bedrijven lagen aan de
noordzijde van de gemeente Venlo in het gebied 'Zwarte Water' of
'Venkoelen ' genaamd en in de buurtschap Veegtes. Zij vormden een
goede completering van het aanbod van keramische produkte n in het
oude industriegebied van Noord-Limburg.
In het tegenwoordige stadsdeel Blerick aan de westzijde van de Maas,
dat vóór april 1940 bij de gemeente Maasbree behoorde, was de keramische nijverheid reeds iets eerder van wat meer bete kenis. In het
Meuleveld e n in Hout-Blerick waren in de vorige eeuw enkele veldovens in bedrijf nabij de Tangkoelen. In mei 1870 namen Clerx en Grubben een dakpannenfabriek in produktie 30 . Sinds 1897 exploiteerde
Nefkens uit Blerick in samenwerking met de gebroeders Teeuwen uit
Tegelen aan de Molenbossen te Blerick een ringoven bedrijf waar baksteen werd vervaardigd. Ofschoon dit bedrijf buiten 'het oude industriegebied' als zodanig ligt, komt het in het vervolg van onze studie nog
ter sprake als nevenvestiging van een der Tegelse kleiwarenfabrieke n.
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III.A.7 . Het uitstralingseffect op de naburige regio 's
Ter completering van het beeld en in verband met de historische samenhang geven wij hier een korte aanduiding van de keramische bedrijvigheid rond de eeuwwisseling in de aan het 'oude industriegebied'
grenzende gemeenten met name in de tot Midden-Limburg behorende
gemeente Swalmen en in de Duitse stad Kaldenkirchen en enige meer
zuidelijk daarvan gelegen gemeenten.
Wat de gemeente Swalmen betreft volstaan we hier met op te merken ,
dat de aldaar na de eeuwwisseling gevestigde keramische bedrijven
oorspronkelijk allemaal uit Tegelen afkomstig zijn. Het waren de fabrieken van Hermans, de gebroeders Benders , Schouwen berg, Noten
en Hendriks .
Zoals reeds opgemerkt was de heffing van invoerrechten door de Duitse overheid op geïmporteerde dakpannen aanleiding tot het stichten
van nieuwe vestigingen in het Duitse Grensgebied door uit Tegelen en
omgeving afkomstige kleiwarenfabrikanten . Sinds 15 juli 1879 moest
bij import van dakpannen 1 mark per 100 kg invoerrecht worden betaald , aanvankelijk alleen voor verglaasde handpannen , maar korte
tijd later eveneens voor onverglaasde en machinaal vervaardigde dakpannen . Het gevolg hiervan was dat reeds in 1885 de Tegelse bedrijven
Gebroeders Teeuwen en Laumans in Kaldenkirchen een tweede bedrijf vestigden om hun afzetmarkt te kunnen behouden. Spoedig daarna volgden meer Nederlandse ondernemers in de regio dit voorbeeld.
In 1890 stichtten de Venlonaren Van Boom en Van Gasselt een dakpannenfabriek in Kaldenkirchen vlak voorbij de grensovergang het
Schwanenhaus aan de Keulse Barrière.
In 1892 volgde de firma van M . Stikkelbrock en de uit Tegelen afkomstige P.E. Nothen terwijl in 1893 te Kaldenkirchen bedrijven werden
gesticht door Alphons Kurstjens uit Tegelen, L. de Rijk uit Steyl onder
de naam L. de Rijk u. Co. G.m .b.H. en een ringovenbedrijf van de
firma Berger uit Venlo 3 1•
Het resultaat van deze hoofdzakelijk Nederlandse initiatieven was dat
rond 1890 ook in Kaldenkirchen de keramische industrie de belangrijkste tak van nijverheid was geworden met vijf stoomdakpannenfabrieken , een buizenfabriek, een steenfabriek en twee bedrijven met
veldbrandovens 32 •
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Verder van de grens verwijderd kwamen nog meer nieuwe bedrijven
tot stand; in 1892 in Brüggen het bedrijf Coppes en Co. en in Gillrath
bij Geilenkirchen een derde vestiging van de gebroeders Teeuwen
voor dakpannen en gresbuizen. In 1897 richtte de eveneens uit Tegelen afkomstige Stephanus Laumans een nieuwe dakpannenfabriek op
in het nabijgelegen Bracht , waar in 1898 ook een bedrijf van Van Dijk
en Kroonen werd gevestigd. En in het dorp Niederkrüchten kwam in
1898 de kleiwarenfabriek J. Smeets en Co. G .m.b .H . in produktie.
Samenvattend kunnen we uit de ontwikkeling binnen de voornoemde
gemeenten concluderen dat rond de eeuwwisseling , vanuit Tegelen,
aan weerszijden van de grens keramische bedrijven ontstonden, zowel
in Belfeld en Reuver als in Kaldenkirchen , Bracht en Brüggen. Vóór
de vaststelling van de Nederlands-Duitse grens hadden kleine pannenbakkers en pottenmakers uit de dorpen aan weerszijden van de grens
hun grondstoffen geput uit de kleibanken in het gebied van Uehlingsheide en Wambach op Tegels grondgebied .
In het begin van deze eeuw waren in de keramische industrie in het
oude industriegebied circa 850 mensen werkzaam in een vijftigtal fabrieken , tezamen beschikkend over ongeveer 165 ovens voor dakpannen , gresbuizen en stenen.
Hiervan had een veertigtal fabrieken met in totaal ongeveer 130 ovens
en een bezetting van circa 550 mensen betrekking op de fabricage van
dakpannen. Ter vergelijking zij hierbij opgemerkt dat omstreeks dezelfde tijd in geheel Nederland 96 pannenfabrieken in bedrijf waren
met een personele bezetting van 1.640 arbeiders 33 .

!Il. B. De ondernemers en hun bedrijven
- Jos Kurstjens, Tegelen
Het bedrijf Kurstjens werd in 1891 op de oorspronkelijke plaats aan de
Stationstraat te Tegelen uitgebreid. Het is aannemelijk dat deze uitbreiding in goed overleg heeft plaatsgevonden tussen de nog jeugdige
Joseph Hubert Kurstjens (1860-1939) en zijn moeder , de weduwe van
Jan Willem Kurstjens . De op 7 maart 1891 door Ben W van Tegelen
verleende vergunning tot uitbreiding en vergroting der fabriek werd
namelijk geschreven op naam van de weduwe J. W. Kurstjens 34 .
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De bedrijven van Eugène Bruis en met name ook van Frans Simons,
gelegen in ' het Broek' te Tegelen , die op een later tijdstip door Jos Hubert Kurstjens zouden worden overgenomen , bleven niet achter. In
het bedrijf Bruis werd in 1891 een vijfde oven gebouwd en in de fabriek
van Frans Simons werd in het voorjaar van 1893 een stoommachine
geplaatst, terwijl daarnaast in ap1il 1904 twee pannenovens werden bijgebouwd35 .

- Gebr. Laumans, Tegelen
Twee zonen van J.Q.H. Laumans , Karel (of Caspar) en Stephanus
Laumans hebben na het overlijden van hun vader in 1900 de bedrijven
voortgezet , waarbij Stephanus zich metterwoon in Bracht vestigde 36 .
In de fabriek te Tegelen werd in februari 1900 een locomobiel geplaatst, terwijl in het voorjaar van 1904 de energievoorziening en de
aandrijfkracht der machines werd aangevuld door de installatie van
een zuiggasmotor. Tegelijkertijd werd de fabriek vergroot en vernieuwd, waarbij de pannenovens werden gerenoveerd . Tussen 1906 en
1908 werd de produktiecapaciteit vergroot door het bijbouwen van
twee ovens en fabrieksloodsen 37 •
Volgens het briefhoofd uit ca. 1910 heette Laumans Tegelen toen officieel: "Gebr. Laumans stoomdakpannenfabriek, stoomfabrieken van
mechanisch bewerkte en geperste dakpannen in alle vormen en kleuren, met bedrijven in Tegelen, Kaldenkirchen en Bracht". Deze aanduiding toont aan dat de bedrijven in de voorafgaande periode een behoorlijke ontwikkeling hadden doorgemaakt.
Van de gebroeders Laumans is bekend dat het arbeidzame mensen waren met een grote mate van zelfdiscipline en doorzettingsvermogen .
Hun opvatting was dat machinestoring en produktieonde rbreking in
hun bedrijve n terstond moesten worde n verholpen. Noodzakelijke reparaties werden zelden of nooit uitgesteld tot de volgende werkdag,
Laat staan tot aan het begin van de volgende werkweek.
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- Gebr. Teeuwen , Tegelen
Op 28 november 1894 verkregen de gebroeders Stephanus en Paulus
Teeuwen van Burgemeester en Wethouders van Tegelen een bedrijfsvergunning "om een bestendige steenbakkerij op te richten onder
voorwaarde de ovens minstens 40 meter van andere toebehorende eigenaren te plaatsen en met de verplichting voor den concessionaris om
schade, nadeel of hinder door de ovens veroorzaakt , te herstellen en te
vergoeden" 38 .
Een jaar later , in 1895, bevestigden de burgemeester van Tegelen Ch.
de Rijk en de gemeentesecretaris 1.H. Nelissen wederom de vergunning. In een vastere vorm dan vroeger bij de veldovens het geval was ,
exploiteerden de gebroeders Teeuwen op deze wijze tot rond de eeuwwisseling hun steenbakkerij in het Maasveld tussen Tegelen en Steyl
naast hun dakpannenfabriek aan de Kaldenkerkerweg.
Intussen hadden de gebroeders ook hun zaken elders uitgebreid. Zij
werden geassisteerd door Paul Joseph Willem Teeuwen (1861-1940)
als eerste uit de derde generatie . Hij was de oudste zoon van Stephanus
Teeuwen en was in 1880 in het bedrijf gekomen na eerst de handelschool aan het Bisschoppelijk College te Roermond doorlopen te hebben.
Op 26 augustus 1885 hadden de gebroeders Teeuwen een tiental percelen grond gekocht te Kaldenkirchen-Heidenend van de heren Buschler, Stickelbrock en Klinkertz voor de prijs van 4.410 R .mark . Zij
bouwden hierop een tweede dakpannenfabriek speciaal bedoeld voor
afzet op de Duitse markt. Door vererving ging dit bedrijf enige tijd later over naar hun zwager Q. Laumans en daarom werd naast deze fabriek een nieuwe gebouwd. Op de tekeningen behorende bij de hiervoor verkregen bouwvergunning van 1 februari 1890 liggen beide bedrijven aan de " Chaussée von Tegelen nach Kaldenkirchen " (de latere
Steylerstrasse) .
Behalve in Kaldenkirchen werden op een tweede plaats , meer zuidwaarts in Duitsland gronden en gebouwen gekocht voor de uitbreiding
van produktie en afzetmarkt. In 1892 kochten de gebroeders Teeuwen
een keramische fabriek in Gillrath bij Geilenkirchen , op 5 mei 1893
gevolgd door de aankoop van terreinen en opstallen van de heer Kleuters te Herzogenrath. In 1895 werd te Gillrath een tweede bestaande
fabriek gekocht, die werd uitgebreid en waarin nog in hetzelfde jaar
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Briefhoofd Gebr. Teeuwen uit 1899 met vestigingen Tegelen , Kaldenkirchen en
Gilrath.
(Archief P.A.T.)

werd begonnen met de produktie van gresbuizen voor de Duitse en
voor de Nederlandse markt. Vervolgens werd op 28 augustus 1898 via
notaris von Holtum te Geilenkirchen nog 2,4 hectare grond aangekocht van de erven Speel te Scherpenzeel. Hiermede was de vestiging
van het derde bedrijf van Gebr. Teeuwen te Gillrath-Geilenkirchen niet ver van de kleiafzettingen in het Nederlands-Duitse grensgebied
tussen Schinveld , Brunssum, Gillrath en Teveren - naast de fabrieken
te Tegelen en Kaldenkirchen voltooid.
Het hierbij afgebeelde briefhoofd uit 1899, gebruikt voor correspondentie met afnemers op de Duitse markt, toont de drie vestigingen te
Tegelen, Kaldenkirchen e n Gillrath. Op dat moment waren bij de bedrijven , naast de twee gebroeders Stephanus en Paulus Teeuwen zelf,
van ieder twee zonen werkzaam, te weten Paul Joseph Willem (18611940) en Petrus Joseph Andreas (1865-1956) , zonen van Stephanus,
resp. Paulus Stephanus (1862-1950) en Hubertus Wilhelmus (18741957), zonen van Paulus Sr. Pzn. De beiden laatsten waren gestationeerd in het bedrijf te Gillrath .
Blijkens een inschrijving in het Handelsregister trad de oudste van de
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twee gebroeders, Stephanus Teeuwen , op 22 juni 1896 uit het bedrijf.
Hij overleed bijna twee jaar later, op 6 april 1898.
De drie bedrijven zijn nog enige tijd voortgezet tussen Paulus Teeuwe n
Sr. Pzn . en zijn beide zoons, tezamen met hun neven Paul J. W. en Jos.
P.A . Teeuwen.
Op 1 december 1899 zijn de fabrieken in goed overleg tussen de twee
familietakken verdeeld . De bedrijven te Tegelen en Kaldenkirchen
kwamen , met behoud van de oude firmanaam 'Gebroeders Teeuwen',
in handen van Paul J.W. Teeuwen Stzn . en zijn broer Joseph P.A .
Teeuwen. Hun oom Paul Pzn. kreeg het bedrijf te Gillrath , dat door
hem tezamen met zijn zoons Paul St. en Hubert W. Teeuwen , werd
voortgezet onder de naam Paul Teeuwen's Söhne. Het gezamenlijk
belang dat de twee takken van de familie Teeuwen hadden in een te
Blerick gevestigde ringovensteenfabriek, bleef nog in onverdeeldheid.
De fabrieken te Tegelen en Kaldenkirchen gingen met alle goederen,
gereedschappen, lusten , lasten en voorwaarden tezamen naar de nieuwe eigenaren over voor f 63.000 ,- , waarbij de bebouwde en onbebouwde percelen in eigendom respectievelijk in Tegelen ca. 14 hectare
en in Kaldenkirchen ca. 7,7 hectare omvatten.
Om inzicht te verkrijgen in de economische betekenis van een keramisch bedrijf en het financiële belang dat daarmee gemoeid was , vermelden wij hier de cijfers van de fabriek te Tegelen , getaxeerd op
f 39.453,21, welk bedrag als volgt was gespecificeerd:

Activa van Gebr. Teeuwen te Tegelen in 1899.
Terreinen
Dive rse vastgoed
Machines
Voorraden grondstoffen en eindprodukt

f 14.500,-

Totaa l

.f 39.453 ,21

5.500,11.000,8.453,21

Bron: P.A.T" Bedrijfsa rchief Gebr. Teeuwen.

Aan het bedrijf te Gillrath was een waarde toegekend van f 88.000,voor de gebouwde en onbebouwde goederen met alle goederen, ge134

reedschappen , rechten en verplichtingen en onder verbod de zaken
verder te drijven onder de naam Gebr. Teeuwen.
De ontwikkelingen na 1900 van dit van origine dus Nederlandse bedrijf, dat overigens in 1910 ook de exploitatie van een dakpannenfabriek in het Zuidduitse Rheinzabern in Rheinland-Pfalz ter hand nam,
blijft in het vervolg van deze studie buiten beschouwing.
De twee broers Paul en Joseph Teeuwen kochte n in 1900 voor een bedrag van f l0.000 ,- van hun oom Paul Sr. Pzn. nog zes hectare grond
te Tegelen en twee hectare grond te Belfeld. Vanaf dat moment waren
zij , nadat zij ook met hun zuster en zwager de nalatenschap van hun
vader Stephanus Teeuwen hadden verdeeld , gezamenlijk de enige eigenaren van de dakpannenfabriek te Tegelen aan de Kaldenkerkerweg, inclusief alle kleigronden. In deze fabriek werden in 1906 acht
pannenovens bijgebouwd, waarvoor op 10 januari van dat jaar door
het gemeentebestuur vergunning was verleend39 .
Intussen kregen naast de dakpannenfabricage ook de produktie van
baksteen en gresbuizen de nodige aandacht. Naast de steenovens in
het Maasveld tussen Tegelen en Steyl was reeds in 1897 de steenfabricage gestart te Blerick. Daartoe hadden zes firmanten , te weten de vier
reeds genoemde here n Paul Stzn. , Joseph , Paul Pzn . e n Hubertus
Teeuwen samen met de gebroeders Leo en Henri Nefkens uit Blerick ,
gezamenlijk ruim f 36.000,- gestort. Aan de Maasoever te Blerick waren een aantal percelen grond gekocht van de R .K .-Godshuizen te
Venlo en van Jac. Geeraedts te Blerick. Het bedrijf opereerde onder
de firmanaam "Teeuwen & Nefkens, stoomfabriek te Blerick bij Venlo" , en fabriceerde gevelstenen , profielstenen en radiale stenen voor
schoorsteenbouw. In 1902 werd deze steenfabriek door Paul en Joseph
Teeuwen overgenomen. Vervolgens werd in 1906 ook het bedrijf te
Reuver, dat intussen grotendeels was verbouwd tot gresbuizenfabriek
e n tot dan toe gezamenlijk eigendom was geweest van Paul en Joseph
Teeuwen en hun zwager Louis August Timmermans , door beide eerstgenoemden verworven.
Hiermee was een afgeronde onderneming tot stand gekomen voor de
vervaardiging van grofkeramische bouwprodukten, zoals getoond
wordt in bijgaande afbeelding uit 1914.
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Omslag van de catalogus van Gebr. Teeuwen uit 1914.
(Archief P.A.T.)
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Het personeel van de steenfabriek van Gebr. Teeuwen aan de Molenbossen te
Blerick in 1910.
(Archief P.A.T.)

Het personeel van de gresbuizenfabriek van Gebr. Teeuwen te Reuver in 1910.
(Archief P.A .T. )
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- H. Thissen, Tegelen
In 1896 en in 1905 werd de bedrijfsvergunning van Peter Thissen voor
zijn steenbakkerij en veldsteenoven verlengd. De dakpannenfabriek
van de firma H. Thissen was intussen met twee ovens uitgebreid en in
dit bedrijf werd in 1900 een locomobiel geplaatst. In januari 1906 werd
dit stoomwerktuig vervangen door een complete stoommachine, terwijl op 7 juli 1906 aan de handelsvennootschap H. Thissen, pannenfabrikant te Tegelen, vergunning werd verleend tot uitbreiding van de
bestaande dakpannenfabriek met drie nieuwe pannenovens en een
grote schoorsteen, ondanks bezwaarschriften van de omringende bewoners 0. Asmann, P. Beurskens en W . Sampers40 . Mede daarom was
- zoals trouwens steeds vaker gebruikelijk werd - nadrukkelijk voorgeschreven dat de hoogte van de te bouwen schoorsteen minstens
veertig meter moest bedragen .
In 1909 werd de fabriek nog eens met twee ovens uitgebreid.

- Canoy-Herfkens, Venlo/Tegelen
Ongeveer acht jaar na de start, op 19 maart 1892, werd voor notaris
Brouwers te Venlo een handelsvennootschap aangegaan tussen A.F.
Smulders , C.H. Canoy, Gerard Johan Herfkens en Jan de Lange ,
steenfabrikant te Kralingen , onder de firma "Canoy-Herfkens en
compagnie". De vennootschap had ten doel het vervaardigen van alle
soorten kunst- en gewone stenen.
Het kapitaal der vennootschap beliep toen 54.000 gulden, in een nader
vast te stellen verhouding tussen de vennoten te verdelen. De heren
Smulders, Canoy en Herfkens brachten onroerende goederen in , bestaande uit twee huizen met bijbehorende erven e n een steenbakkerij
met ovens, loodsen, erven en terreinen met een oppervlakte van ca .
drie en een halve hectare. In 1894 werd het bedrijf reeds als stoomfabriek geëxploiteerd, vanaf 1902 onder de benaming " ringoven" steenfabriek en na 1903 als "stoomsteenfabriek" . Sinds 1908 luidde de
officiële naam " Naamloze Vennootschap 'Canoy-Herfkens' Steenfabrieken", domicilie hebbend te Venlo met vestigingen 'Aan de Drie
Kroonen' te Tegelen en in de buurtschap 't Ven', nabij het Zwarte Water of Ve nkoelen , te Venlo. Op de laatst genoe mde plaats was name-
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lijk rond de eeuwwisseling een oud plavuizenfabriekje opgekocht.
Daar werden sindsdien ook bakstenen vervaardigd door een dertigtal
arbeiders.
In vergelijking met de vier eerder geschetste bedrijven van Kurstjens ,
Laumans, Teeuwen en Thissen zien we bij de onderneming CanoyHerfkens een ontwikkeling met een geheel ander karakter. Bij de vier
eerstgenoemde is sprake van een geleidelijke groei van binnen uit van
een eenmansbedrijf of een samenwerkingsverband van enkele in het
bedrijf werkzame naaste familieleden naar een bedrijf van grotere omvang. Bij Canoy-Herfkens zien we daarentegen van het begin af een
grootschalige industriële aanpak met meerdere participanten-vennoten , waarvan sommigen in het bedrijf hun dagelijkse werkzaamheden
hadden en anderen alleen als financieel belanghebbende geldbeleggers betrokken waren .
In 1907 werden in de fabriek te Tegelen drie nieuwe steenmachines,
zogenaamde 'na-persen' geplaatst en in 1908 werden klei-opslagloodsen opgericht en nieuwe gebouwen voor de plaatsing van de stoommachine, een stoomlift, een kollergang voor de kleibewerking e n een
werkplaats-smederij 4 1•
De "Naamloze Vennootschap Canoy-Herfkens Steenfabrieken" bereikte in 1909 een produktiecapaciteit van ongeveer 9 miljoen stuks42 .
Vervolgens vond in 1911 een grote uitbreiding van de fabriek plaats
met drooginrichtingen . Tegelijkertijd werd een ringoven verbouwd en
een nieuwe machinekamer en ketelhuis geïnstalleerd. Hierin werd een
nieuwe stoommachine geplaatst van 160 pk en een stoomketel van 100
m 2 verwarmingsoppervlakte bij 8 atmosfeer overdruk43 .
Volgens een voor de Belgische afnemers uitgegeven Franstalige prijscourant van omstreeks 1914 bedroeg de jaarproduktie op dat moment
twaalf miljoen stuks stenen in een assortiment van zestien verschillende kleuren en drie formaten.

- Alfred Russel , Tegelen
In antwoord op de commerciële mogelijkheden in een nieuw nog
braakliggend segment van de bouwmaterialenmarkt ging Alfred Russel zich in zijn produktieprogramma verder specialiseren op een hoogwaardige kwaliteit profie l- e n siergevelstenen.
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De fabriek van Alfred Russel rond de eeuwwisseling.
(Archief Alfred Russel)

Dit programma omvatte verblendstenen , profielstenen en terracotta
ornamenten in talloze formaten , modellen en kleuren in onverglaasde
en in geglazuurde uitvoering. Zij werden vanaf de eeuwwisseling toegepast in tal van projecten zoals openbare gebouwen, scholen en kerken , uitgevoerd in neogotiek en in Jugendstil. De produktie van dit
type stenen in de fabriek van Alfred Russel, die in 1893 ongeveer een
miljoen stuks bedroeg , was twee jaar later in 1895 verdubbeld 44 .
Vanaf 1901 vond verdere produktie-uitbreiding plaats. In 1903 werden
vier nieuwe ovens bijgebouwd . Tussen 1904 en 1911 werden nog minstens vier ovens met bijbehorende drooginrichtingen en loodsen in gebruik genomen . Het perslokaal werd gemoderniseerd en voorzien van
een stoomlift en een smidse voor het onderhoud van de machines .
- N.V. Tiglia , Tegelen
Op 3 september 1901 werd bij akte van notaris J .S.H. Brouwers te
Venlo , opgericht de '' Naamloze Vennootschap Tiglia, stoomfabriek
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van kleiwaren", gevestigd te Tegelen. De oprichters waren45 :
- Wigbold Rutgerus Care! van Basten-Batenburg, wonende te Tegelen, zonder beroep
- Mr. Willem Jacob Hendrik Theodoor van Basten-Batenburg; rechter in de Arrondissements Rechtbank, wonende te 's-Hertogenbosch
- Gerardus Buskens, aannemer, wonende te Nijmegen
- Jacobus Antonius Godefridus Clemens Trosee, zonder beroep, wonende te Nijmegen
- Dr. Johan Willem Karel Marie van der Sijp, arts , wonende te Nijmegen
- Mejuffrouw Johanna Margaretha Loukens , zonder beroep , wonende te Nijmegen
- Mr. Johan Hendrik Antony van Basten-Batenburg, lid der Gedeputeerde Staten van Limburg, wonende op het kasteel Holtmühle te
Tegelen.
Het doel van de N .V. Tiglia was het vervaardigen van en handel drijven in verblend-, sier-, profiel- en andere stenen, plavuizen en andere
van of uit klei te vervaardigen voorwerpen.
De oprichters zijn wellicht geïnspireerd door het succes dat Alfred
Russel intussen sinds enkele jaren had.
Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting
f 75.000,- , verdeeld in 75 aandelen van duizend gulden , waarvan 45
aandelen terstond werden geplaatst en volgestort , terwijl het de bedoeling was dat de overige 30 aandelen binnen vijf jaar zouden worden
geplaatst. Alle aandelen stonden op naam en de juist genoemde oprichters hielden in volgorde respectievelijk 10, 7, 6, drie maal 5 en 7
aandelen , in totaal derhalve 45 aandelen , waarvan 24 door de heren
Van Basten-Batenburg. De laatst genoemde aandeelhouder mr.
J .H.A. van Basten-Batenburg bracht in mindering op het bedrag van
zijn aandelen twee hectaren en zevenentwintig aren grond als onroerend goed in voor vijfduizend gulden. In 1908 werd aan de doelstelling
van de vennootschap toegevoegd "het exploiteren van kleigroeven",
terwijl tegelijkertijd het kapitaal werd verhoogd tot f 250.000,- waarvan 110 aandelen à f l.000,- waren geplaatst en volgestort46 . Tot directeur der vennootschap werd benoemd W.R. Karel van Basten-Batenburg, in 1906 tevens burgemeester van Tegelen. De heer J.A .G .C.
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Trosee werd president-commissaris . De leiding van de fabricage en
produktie werd toevertrouwd aan de fabrieksbaas, de heer Rijvers , die
afkomstig was van de fabriek van Alfred Russel.
We zien bij de N .V. Tiglia in vergelijking met de 'zelfdoeners ' Kurstjens , Laumans, Gebr. Teeuwen en met enige nuance ook Alfred Russel een ontwikkeling van een geheel ander karakter. Het bedrijf was,
met alle voor- en nadelen van dien , vanaf het begin een echte naamloze vennootschap , waar de belangen werden gebundeld van grondbezitters, financiële beleggers-geldschieters en vakmensen met kennis
van de bouwwereld en het keramisch vak.
Blijkens het Register van aandeelhouders 47 was het aantal aandeelhouders van de N.V. Tiglia in 1908, grotendeels via vererving , reeds
uitgebreid tot 24 personen . Zij hielden in totaal 120 aandelen , 1tot12
per persoon . Slechts enkele houders waren rechtstreeks bij het bedrijf
betrokken in tegenstelling tot de meeste andere Tegelse kleiwarenfabrikanten. Deze waren immers binnen een kleine gesloten kring aan
hun fabriek verbonden en hadden daardoor wellicht vanaf het begin
meer gelijkgerichte belange n. We zullen bij de bespreking van de bedrijfsvoering nog zien wat de effecten van het verschil in opzet van de
ondernemingen waren.
Op 30 april 1901 verleende het college van Burgemeester en Wethouders van Tegelen aan de naamloze vennootschap "Tiglia" vergunning
" tot oprichting van een stoomfabriek voor stenen en andere kleiwaren ", te bouwen op perceel C 1519 gelegen nabij het station der Staatsspoorwegen te Tegelen". De vergunning stond op naam van W .R. C.
van Basten-Batenburg , die de vergunning had aangevraagd als directeur der vennootschap . Het project omvatte de bouw en inrichting van
ovens, droogschoppen , werkplaats, kleiput , kolenopslag , ketelhuis en
machinekamer, kortom de bouw van een complete fabriek ingericht
naar de nieuwste stand van de techniek.
Tussen 1904 en 1910 vonden regelmatig uitbreidingen plaats , getuige
een zestal daartoe verstrekte vergunningen~ 8 .

- Overige keramische bedrijven, Tegelen
Van de overige Tegelse keramische fabrieken genoemd in het overzicht van omstreeks 1900, zijn de gegevens uitermate schaars. Bij de
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meeste verliep de ontwikkeling tussen ca. 1900 en 1914 veel minder
voorspoedig.
Zij behoorden tot de grote groep bedrijven, die met de produktie van
handpannen waren begonnen , toen mede ten gevolge van een enorme
vraag naar dakpannen in Duitsland tussen 1870 en 1880 in Tegelen de
ene 'pannesjop' na de andere verrees.
Terwijl bij de grotere fabrieken vanaf 1918 de machinale massaproduktie in continu-ringovens baan brak 49 , kwamen tussen 1900 en 1914
voor en na veel kleinere bedrijven stil te liggen.
Aan de hand van verspreide gegevens 50 hebben wij getracht een beeld
te reconstrueren van wat er van deze bedrijven is geworden.
- De Gebr. H. en F. Janssen zijn met hun bedrijf de voorlopers geweest van de bedrijven Janssen-Dings te Belfeld en Janssen-Willemsen te Reuver. Zij komen bij de bespreking der kleiwarenfabrieken
te Belfeld en Reuver nog nader ter sprake.
- Van de bedrijven van P.J. en H . Hermkens, Peter Benders, Louis
Cremers, Johannes Koppers en Theodorus Koppers zijn geen gegevens beschikbaar. Zij zijn voor en na verdwenen. Van Hermkens is
bekend dat hij naast handvormpannen nog enige tijd machinale pannen heeft vervaardigd.
- Adriaan van Eyk, die zijn pannenfabriek had gepacht van Karel de
Rijk , heeft de produktie in Tegelen na enige jaren stopgezet. Charles de Rijk-Verzijl leverde zelf nog in 1876 rode en blauwe dakpannen en plavuizen51 .
- Het bedrijf van Frans en Henri Simons werd in 1918 verkocht aan
Jos. Kurstjens.
- De fabriek van Eugène Bruis is in 1909 overgegaan in handen van
Simons en via deze in 1918 eveneens bij Kurstjens terecht gekomen.
De uit Maastricht afkomstige gebroeders Bruis waren in 1880 naar
Tegelen gekomen . Door de bouw van een handpannenfabriek met
10 ovens waren zij gedurende enige tijd het grootste bedrijf ter plaatse.
- Het bedrijf van Willem en Hendrik Kamp, later gedurende enige
tijd verpacht aan Jan van Dijk, en het bedrijf van Willem Dings, later nog geëxploiteerd door Leo Geraedts, zijn eveneens verdwenen .
- De pannesjop van G. Den essen en P. Frenken heeft onder leiding
van W. Andreas Denessen tot 1931 als laatste in Tegelen holle dak143
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pannen gemaakt. Blijkens een nota van 9 februari 1898 werden in
1897 aan één afnemer 52.500 blauwe, grijze en rode dakpannen afgeleverd.
De bedrijven van Gebr. Aarts, Hovens, de Wed . Driessen , Piet
Huys, Gerard Bekkens en Hendrik Bekkens zijn allemaal vóór 1914
opgeheven . Het bedrijf van Gerard Bekkens is in latere jaren door
Hermans in de gemeente Swalmen voortgezet .
Het bedrijf van Willem Dings komt nog ter sprake, omdat Dings in
1892 betrokken was bij de oprichting van de dakpannenfabriek Janssen-Dings te Belfeld.
Ook het bedrijf Relouw en Feyen , gevestigd in den Berg tussen Tegelen en Steyl is in zoverre voortgezet dat een van de uit Tegelen
afkomstige familieleden later een dakpannen bedrijf te Reuver heeft
opgericht. G . Relouw en N . Feyen die samen de pannesjop in den
Berg bij de Erkenkamp dreven , gingen in 1906 uit elkaar, waarna
Feyen zich te Reuver vestigde.
Het bedrijf van Karel Canoy en Houben , later firma Houben en
Steegh te Steyl , fabriceerde aldaar in 1893 dakpannen , buizen en
plavuizen. De fabriek was met acht stookgaten aanvankelijk een van
de grootste bedrijven. De fabricage is in 1895 naar Belfeld verplaatst
waar de firma Houben & Steegh een nieuwe buizenfabriek stichtte52, die mede de basis heeft gevormd voor de Nederlandse Gresbuizen Industrie , de N .G.I..
Het bedrijf van Hendrik Poeth en Gerard Impelmans werd in 1904
verkocht en is daarna nog slechts korte tijd in produktie geweest.

- Janssen-Dings , Belfeld
In 1891 werd door de gebroeders Hendrik en Joseph Janssen samen
met Willem Dings , allemaal pannenbakkers uit Tegelen, te Belfeld
een dakpannenfabriek gesticht. Het bedrijf van Janssen was tot dan
toe gevestigd geweest aan de Kaldenkerkerweg te Tegelen tegenover
het landgoed Wambach en het bedrijf van Willem Dings aan de Spoorstraat te Tegelen . Zij kozen Belfeld als vestigingsplaats voor hun nieuwe fabriek vanwege de beschikbaarheid van bouwgrond en de nabijheid van kleiterreinen di e nog niet door andere kleiwarenfabrikanten
waren opgekocht.
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Op 7 oktober 1891 kocht Joseph Janssen tijdens een openbare verkoop
voor notaris Vogels te Reuver, gemeente Beesel, voor zichzelf en zijn
broer Hendrik en voor Willem Dings een perceel woeste heidegrond
aan de Kerkberg te Belfeld groot 6.770 m 2 voor de prijs van 45 gulden.
Dit was voor de drie Tegelse pannenfabrikanten de eerste handeling te
Belfeld. De vennootschap werd opgericht bij akte van notaris Bro.uwers te Venlo op 2 oktober 1892 als een vennootschap van koophandel
onder de firma Janssen-Dings, gevestigd te Belfeld53 .
H et doel van de vennootschap was het vervaardigen van en het handel
drijven in kunst- of machinale dakpannen en aanverwante artikelen.
Bij de oprichting verkregen alleen H. en J. Janssen handelingsbevoegdheid. De fabriek werd opgericht als een stoompannenfabriek54,
waarbij de concessionarissen de verplichting kregen zich te houden
aan de voorschriften van het stoomwezen, terwijl de schoorstenen van
de door hen te bouwen ovens een hoogte moesten hebben van ten minste tien meter.
Enige tijd later, doch in elk geval vóór september 1896, heeft Willem
Dings de samenwerking met de gebroeders Janssen beëindigd en een
eigen stoomdakpannenfabriek opgericht in het Belgische Turnhout
onder de naam 'Tuka'.
Ter medefinanciering van de onderneming is notaris Brouwers uit
Venlo op 5 september 1896 toegetreden als commanditaire vennoot.
Het maatschappelijk kapitaal werd gebracht op twintigduizend gulden. Hierin participeerden de gebroeders Janssen samen voor vijfduizend gulden, waar voor zij hun pannenfabriek met bijbehorend onroerend goed inbrachten , en notaris Brouwers voor vijftienduizend gulden. Een verklaring voor de toetreding van notaris Brouwers als commanditair vennoot is waarschijnlijk gelegen in het feit dat enerzijds
voor de groei van het bedrijf onvoldoende geldmiddelen aanwezig waren , terwijl zich anderzijds hier een mogelijkheid van attractieve geldbelegging voordeed. Notaris Brouwers, die ook voor vele keramische
bedrijven akten passeerde, kon beoordelen welke gunstige perspectieven zich in kleiwarenindustrie voordeden.
Door de nieuwe kapitaalsverhoudingen , waarbij het meerderheidsbelang in handen van notaris Brouwers kwam, veranderde de machtsverhouding binnen de vennootschap. Mede ten gevolge hiervan werd in
1902 de bestaande vennootschap Janssen-Dings ontbonden . Een van
de gebroeders, Joseph Janssen, stapte uit het bedrijf onder de ver145

plichting om, gerekend vanaf 1januari1903, gedurende acht jaar geen
dakpannenfabriek in Nederlands Limburg op te richten . Hij is naar
Reuver vertrokken en heeft daar in 1904 de firma Janssen-Willemsen
opgericht voor de vervaardiging van gresbuizen. Terzelfder tijd sloten
Hendrik Janssen en notaris Brouwers in 1902 een nieuwe overeenkomst, die feitelijk een voortzetting van de voormalige vennootschap
betekende. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot vijfendertigduizend gulden, waarin Hendrik Janssen voor twaalfduizend en notaris J. Brouwers voor drieëntwintigduizend gulden deelnamen. Het
feitelijke bestuur en de dagelijkse leiding van de vennootschap was in
handen van Hendrik Janssen, terwijl notaris Brouwers gerechtigd was
te allen tijde alle boeken en bescheiden in te zien 55 . In de overeenkomst werd bepaald dat bij overlijden van een vennoot geen ontbinding zou plaatsvinden. In geval van overlijden van Hendrik Janssen
zou " diens plaats worden ingenomen door een degelijk en bekwaam
pannenfabrikant" . De familie Brouwers verkreeg het recht bij overlijden van de notaris "een persoon aan te wijzen , die tegen een behoorlijk salaris in de zaak werkzaam zou kunnen zijn".
Intussen had de dakpannenfabriek Janssen-Dings zich gunstig ontwikkeld. Het aantal ovens was in 1900 reeds uitgebreid tot tien. Blijkens
een daartoe verleende vergunning was de fabriek intussen ook voorzien van droogloodsen met een machinale transporteur voor het interne transport 56 . Tussen 1904 en 1911 werden nogmaals acht nieuwe
ovens gebouwd .
In 1897 had Janssen-Dings , stoomdakpannenfabriek gespecialiseerd
in platte pannen , aan het gemeentebestuur van Belfeld vergunning gevraagd voor het afgraven van een kleigroeve aan de zogenaamde 'Vossendel' om potklei te delven voor haar pannenfabriek 57 • Hieruit blijkt
dat de fabriek toen reeds geheel was overgegaan op de fabricage van
machinaal geperste pannen , vervaardigd door met een stoommachine
aangedreven persen. Een uittreksel uit het kadaster van 15 juni 1899
laat zien dat de eigendom van de firma Janssen-Dings omvatte een
pannenfabriek met bedrijfswoning en 1,5 hectare fabrieksterrein op de
Kerkbergheide te Belfeld en 93 are terrein in de buurtschap Malbeek ,
waar klei werd gedolven 58 . De bezetting van het bedrijf beliep in 1910
42 personen .
Intussen was notaris Brouwers op 19 januari 1908 overleden. Zijn oudste zoon Frans Brouwers werd in september 1911 vennoot in het be146

drijf. De akte van benoeming was mede ondertekend door Emilie Rieter-Brouwers , Maria Brouwers, Jenny Brouwers en de Weduwe Brouwers als voogdes van haar minderjarige kinderen Victor, Paul , Virginia, Irma, Joseph, Max en Jan. De akte geeft het karakter van de
vennootschap weer: het bedrijf was een geldbelegging met een vakman uit de keramische industrie, Hendrik Janssen, als zetbaas en bestuurder.
Ongeveer tien jaar later, per 1 juli 1917, nam de familie Brouwers het
belang van Hendrik Janssen over. Deze vertrok uit het bedrijf naar de
Meierijsche Steenfabriek te Veldhoven.

- N.V. Nederlandsche Gresbuizen Industrie N.G .I " Belfeld
In 1909 leidde een fusie van de firma's Houben en Steegh te Belfeld ,
B.J. Canoy te Tegelen, en de Deventer IJzeraardenbuizen en Terracottafabriek te Deventer tot de oprichting van de N.V. Nederlandsche
Gresbuizen Industrie. Het is nuttig enige toelichting te geven over de
drie fusionerende vennootschappen en over de situatie op de Nederlandse gresbuizenmarkt tussen ongeveer 1900 en 1914.
Het oudste van de drie bedrijven, de firma B .J . Canoy & Cie. te Tegelen ,vestigde via een actief verkoopbeleid regelmatig de aandacht op
haar produkten, o.a. in de regionale pers. Zo meldde het bedrijf in
september 188059 dat " aan de fabriek in beste kwaliteit en aan zeer
voordelige prijzen regelmatig voorhanden waren haar gevel- en profiels tenen in Limburgsche en Waalvorm , trottoir- en plaveistenen, en
m achinale kraagbuizen in gewoon en Engels Model" . Wat betreft
zoutverglaasde gresbuizen was B.J. Canoy de eerste producent op de
Nederlandse markt. Vóór 1880 waren alleen de op lage temperatuur
gestookte en veel minder sterke me t loodglazuur verglaasde buizen
beschikbaar. Canoy beschikte over ronde ovens , bestand tegen hoge
temperaturen, aanvankelijk gebouwd voor de produktie van porselein
serviezen in 'Tegels blauw', een imitatie van Delfts Blauw. De fabricage hiervan liep echter op een mislukking uit. De afzet van dit serviesgoed ondervond grote concurrentie van aardewerk uit Maastrich{'°.
Er moest een alternatief worden gezocht. Na veel proefnemingen
slaagde de fabrieksbaas F. van der Hagen er in 1883 in om in deze ronde porseleinovens zoutverglaasde gresbuizen te stoken. Daarmee was
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de eerste Nederlandse gresbuizenfabriek een feit. Op 19 augustus 1894
werkte de fabriek samen met Houben & Steegh, die op dat moment
fabrieken te Steyl en Belfeld exploiteerde en dakpannen, buizen en
plavuizen produceerde61 •
Deze onderneming was opgericht door Joseph Steegh te Blerick , die
geïnteresseerd was in uiteenlopende bedrijven , samen met August
Houben , logementhouder uit Horst, die geld in een keramisch bedrijf
wilde investeren 62 •
De directie van het bedrijf werd gevoerd door Hou ben , tot dan toe
dakpannenfabrikant te Tegelen ; de fabrieksleiding kwam in handen
van F . van der Hagen , die de fabricage van gresbuizen kende vanuit
het bedrijf van B .J . Canoy. De produktie werd op grote schaal aangepakt, waarbij voor het stoken der gresbuizen een aantal voor die tijd
moderne overslaande vlamovens in gebruik werden genomen , die beter voldeden dan de ronde ovens . Het personeelsbestand omvatte
ruim zestig arbeiders. Middelen ter financiering van de investeringen
werden gefourneerd door leden van de Venlose families Steegh en
Van Liebergen 63 .
De fabriek leverde kennelijk een goed produkt af, want een persbericht in de Venloosche Courant maakte korte tijd later melding van het
feit , dat Houben & Steegh , fabrikanten van gresbuizen en machinale
dakpannen te Belfeld, op de tentoonstelling van Antwerpens Rubenskring de gouden medaille hadden behaald 64 . De vele berichten, die regelmatig in de pers over de kleiwarenfabrieken verschenen , tonen de
betekenis van de keramische bedrijfstak in de regio.
De derde partner was de Deventer IJzeraardenbuizen en Terra-cottafabriek. Deze fabriek , pas in 1900 gestart, verkeerde van meet af aan
in een nadelige concurrentiepositie , toen de kwalitatief betere gresbuis de plaats van de gewone aarden buizen geleidelijk overnam. Zij
moest alle voor de vervaardiging van een kwalitatief goed produkt benodigde grondstof over grote afstand per schip en vervolgens per
paard en wagen aanvoeren , zoals leem uit Renkum, Doorwerth en
Holten , en -wat nog veel kostbaarder was - pijpaarde uit de omgeving
van Koblenz en Vallendar, Bensdorf en Siershahn in het Westerwald .
De gresbuizenmarkt werd tussen 1900 en 1914 gekenmerkt door felle
concurrentie. Er zijn een aantal redenen te noemen die deze concurrentie, hoewel de rioleringsmarkt in opkomst was , verklaarbaar maken . Allereerst was de toepassing van rioleringssystemen op grote
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schaal een civiel-technisch nieuwe ontwikkeling. Tegenover een geleidelijk toenemende vraag naar gresbuizen ontstond een schoksgewijze
vergroting van aanbod en produktie. Dat laatste was voor een keramisch bedrijf produktie-technisch bepaald. Ter verduidelijking hiervan een voorbeeld: een textielfabriek met een groot aantal getouwen
kan soepeler uitbreiden door bijplaatsing van enkele getouwen dan
een keramisch bedrijf met een beperkt aantal overslaande vlamovens
met een relatief grote produktie per stookbeurt per oven. Bij een continu werkend ringovenbedrijf is de produktiesprong nog groter. Hetzelfde probleem doet zich in omgekeerde zin voor bij een inkrimping
of gedeeltelijke stillegging der produktie.
Diverse kleiwarenfabrieken in het oude industriegebied van NoordLimburg stortten zich binnen enkele jaren op de bouw van een nieuwe
fabriek voor hetzelfde produkt. Na de oprichting van de eerste gresbuizenfabriek van Bernard J. Canoy te Tegelen in 1880, gevolgd door
Houben & Steegh te Belfeld in 1894, volgden in 1900 Gebr. Teeuwen
te Reuver en enige jaren later te Kaldenkirchen. De fabriek JanssenWillemsen te Reuver volgde in 1904 met de bouw van een gresbuizenfabriek. Weer later - in 1913 - zou Jac. Laumans te Reuver hetzelfde
doen . Tussendoor was , in 1907, nog een drietal kleine fabrieken elders
in het land bezig met buizenfabricage, te weten Gebr. Hillebrandt en
Dirk van Oostveen in Utrecht en Van Vroonhoven en Co. in het Brabantse Steensel.
Naast een relatief te snelle toename van produktie moet in aanmerking
worden genomen dat niet overal in Nederland openbare riolering werd
aangebracht, met name niet op het platteland. Bovendien hield een
deel van de Nederlandse afzetmarkt nog lang vast aan import van Engelse buizen.
Alle genoemde factoren hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen , dat
bij de N.G.I.-participanten, in verband met hun geldelijke belangen,
het plan tot samenwerking gestalte kreeg . In 1908-1909 werd deze samenwerking een feit. Bij notariële akte van 29 december 1908 werd
voor notaris J .P. Smits te Amsterdam opgericht de naamloze vennootschap 'De Nederlandsche Gresbuizen Industrie'.
De oprichters waren:
- Adolf G. Steegh, industrieel te Venlo
- Josef P.H . Steegh , industrieel te Brussel
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- Ir. Adolf A.C.H. van Liebergen , civiel-ingenieur der Maatschappij
tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Maastricht
- Richard L. Steegh, industrieel te Blerick
- Arthur Th. Steegh , bankier te Blerick
- Gerard H. Mestrom, fabrikant te Venlo, allen betrokken bij de
Handelsvennootschap Houben & Steegh te Belfeld
- Ir. Isaac C.F. Laurillard , werktuigkundig ingenieur, directeur van
de Deventer IJzeraardenbuizen- en Terra-cottafabriek te Deventer
- Ferdinand J.H. Canoy , fabrikant te Tegelen , van de Firma B.J. Canoy
- Eugène J .M.H . Canoy , fabrikant te Tegelen
Het doel van de vennootschap , aanvankelijk gevestigd te Deventer en
aangegaan voor dertig jaar , was: het vervaardigen van en de handel in
buizen, dakpannen, vuurvaste stenen en aanverwante artikelen , inclusief eventuele deelname in andere vennootschappen met een gelijksoortig doel.
Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedroeg een miljoen
gulden verdeeld in 4.000 aandelen van 250 gulden. In dit kapitaal ,
waarvan de aandelen aan toonder luidden, namen bij de oprichting
deel:
- de Handelsvennootschap onder de firma Houben & Steegh voor
1.044 aandelen
- de N.V. Deventer IJzeraardenbuizen en Terra-cottafabriek voor
556 aandelen
- en de Handelsvennootschap onder de firma B.J. Canoy voor 418
aandelen met tezamen 2.018 aandelen.
Ter storting op de aandelen werd ingebracht :
- door de Firma Hou ben & Steegh: haar buizen- en pannenfabriek te
Belfeld met fabrieksgebouwen , woonhuis, kantoor, erven met
ovens , ketels en opstallen , machines en bosch- en kleigronden ter
grootte van ruim vijftig hectare incl. gronden te Kaldenkirchen en
Bracht , met alle rechten van kleidelving en aanleg van normale en
tramspoorlijnen .
- door de N.V. Deventer IJzeraardenbuizen- en Terra-cottafabriek:
haar fabriek te Deventer met gebouwen, ketels, ovens en opstallen
ter grootte van circa 63 aren , machinerieën en inventaris , circa drie
hectare uiterwaarden , haar rechten tot grondstofdelving , en haar
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aandelen als enige eigenaressse in de vennootschap Motorboot 'Elisa Jacoba' te Deventer.
- door de Firma 'B.J. Canoy': haar gresbuizenfabriek te Tegelen met
erven , huizen, ovens en ketels en circa 4 ,5 hectare heide- en boschgronden , machinerieën en inventaris , tramlijnen en kleidelvingsrechten .
Tegenover deze inbreng werden uit de kas der vennootschap in contanten uitbetaald aan de firma Houben & Steegh twintigduizend gulden en aan de N.V. Deventer IJzeraardenbuizenfabriek en aan de firma B.J. Canoy ieder tienduizend gulden.
Het bestuur der vennootschap werd uitgeoefend door een tweetal directeuren, terwijl in iedere fabriek een fabriekschef met de dagelijkse
leiding werd belast. Al deze functionarissen behoorden aandeelhouder der vennootschap te zijn.
Tot eerste commissarissen der vennootschap werden benoemd ir. J.
van Hasselt, civiel-ingenieur en oud-directeur van Publieke Werken te
Amsterdam, ir. J .L. Huysinga, civiel-ingenieur en inspecteur der
Staatsspoorwegen te Utrecht, Adolf Steegh en Richard Steegh; tot directeuren werden Isaac Laurillard en Ferdinand Canoy benoemd en
tot fabriekschefs te Belfeld Mestrom , te Deventer Laurillard en te Tegelen Eugène Canoy.
De N .V. Nederlandsche Gresbuizen Industrie droeg van meet af aan
het karakter van een echte naamloze vennootschap. Via de drie bestuursgeledingen was voorzien in financieringscapaciteit, keramische
vakkennis en kennis van de praktische toepassing van het produkt. Zoals we nog zullen zien, behoefde dit niettemin op zich nog geen waarborg te bieden voor een slagvaardig, commercieel goed en expansief
beleid.

- Overige keramische bedrijven, Belfeld
Bij de meeste van de overige Belfeldse fabrieken is de ontwikkeling tot
1914 ongeveer dezelfde als die in Tegelen.
Buiten Janssen-Dings en Hou ben & Steegh (de latere N.G .I.) was van
de bedrijven voorkomend op een gemeentelijke lijst anno 1909, in
1914 geen enkel bedrijf meer in produktie op één bedrijf na, de dakpannenfabriek Gebr. W.H . van Cleef. Andere bedrijven vermeld in
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de overzichten van 1894 en 1897, waren reeds vóór 1909 verdwenen .
Het bedrijf van J. L. Hendrikx bleek te dateren uit 1869. Op 20 september van dat jaar verzocht de metselaar Leonard Hendrlkx te zamen
met de timmerman Frans Ploem aan de Kerkfabrieksraad te Belfeld
voor de fabricage van dakpannen geschikte klei te mogen delven uit
enkele percelen in de Loërheide tegen een jaarlijkse betaling van vijf
gulden per werkende oven gedurende een periode van dertig jaar.
Rond 1900 was de 'Fabrique de tuiles' zoals vermeld in het briefhoofd
van Jan Lambert Hendrikx nog in bedrijf. Hij correspondeerde op 8
maart 1900 met de burgemeester van Belfeld over een vergroting van
zijn dakpannenfabriek . Enige jaren later is het bedrijf naar Swalmen
verplaatst.
Voor het bedrijf van Jan Jacobs was op 11 maart 1887 door het gemeentebestuur van Belfeld vergunning verleend. Zijn steenbakkerij
mocht worden opgericht op een perceel grond in het Ekschip te Belfeld op voorwaarde dat de inrichting en plaatsing der steenbakkerij
binnen een jaar moest zijn voltooid en het aansteken van het daartoe
benodigde vuurwerk (i.c . de oven) niet zou plaatsvinden zonder opgave vooraf aan de gemeente65 . Dezelfde Jan Jacobs, die behalve
steenbakker tevens landbouwer was, verkreeg op 3 maart 1891 vergunning naast zijn steenbakkerij ook een pannenfabriek op te richten
op een weiland te Belfeld. Op 27 januari 1902 volgde zelfs een aanvraag tot uitbreiding van deze pannenfabriek aan de zuidzijde van het
bedrij~6 • Hoewel het bedrijf nog vermeld staat op de lijst van 1909,
moet het enige jaren later zijn opgeheven.
Omstreeks 1914 waren in Belfeld alleen overbleven de bedrijven van
de Gebr. W.H. van Cleef, de firma Janssen-Dings en de N.V . Nederlandse Gresbuizen Industrie. De twee laatst genoemden groeiden uit
tot middelgrote bedrijven .

- Jac. Laumans, Reuver
De kleiwarenfabriek Jac . Laumans te Reuver is opgericht in het voorjaar van 1892. De oprichter was Jacques (P.J.H .) Laumans uit Tegelen. Hij was de oudste zoon van Quirinus (J.Q .H.) Laumans (18271900) en een kleinzoon van de stichter van Gebr. Laumans te Tegelen,
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Kaldenkirchen en Bracht. Wegens verschil van mening verkoos Jac.
Laumans een eigen onderneming te stichten. Hij vestigde een keramisch bedrijf aan de Keulscheweg te Reuver, de eerste machinale dakpannenfabriek in die gemeente67 • Het bedrijf had aanvankelijk een
jaarlijkse produktiecapaciteit van ongeveer 700.000 dakpannen. In
1913 werd naast de pannenfabriek begonnen met een gresbuizenfabriek.
De personele bezetting van het bedrijf omvatte op dat moment 39 medewerkers.

- Janssen-Willemsen, Reuver
De gresbuizenfabriek van Janssen-Willemsen te Reuver is gesticht in
1904. De oprichter van het bedrijf is Jos. Janssen uit Tegelen. Tevoren
had hij met zijn broer Hendrik Janssen en Willem Dings te Belfeld een
dakpannenfabriek gesticht, de latere firma Janssen-Dings.
Vanwege het verbod hem opgelegd bij zijn vertrek uit Belfeld in 1903
elders een dakpannenfabriek te vestigen, begon hij 1904 te Reuver met
de fabricage van gresbuizen met zijn zwager, C. Willemsen die uit
Duitsland afkomstig was. Het bedrijf telde in 1905 reeds een bezetting
van 23 man . In 1913 waren 22 personen bij het bedrijf werkzaam . Het
bedrijf werd te Reuver gevestigd tegenover het station.

- Overige keramische bedrijven, Beesel-Reuver
De sinds 1900 te Reuver gevestigde kleiwarenfabriek van Gebr. Teeuwen Tegelen kwam reeds bij de bespreking van de Tegelse keramische
bedrijven ter sprake. Buiten dit bedrijf en de bedrijven Jac. Laumans
en Janssen-Willemsen was te Reuver vanaf 1905 alleen nog werkzaam
de stoompannenfabriek H. Trienekens (v.h. P.Zaeyen). Het bedrijf
omvatte blijkens een bij de hinderwetvergunning van 15 april 1901 gevoegde tekening een pannenfabriek met een machinekamer met een
liggende locomobile van 8 pk, een kleimolen, bergruimte voor gemalen en ongemalen klei , droogruimten , vijf ovens, kolenopslag en voorraadloodsen68. Aan het bedrijf waren in 1913 21 personen verbonden.
Enige jaren later, omstreeks 1920 is het bedrijf gekocht door Nicolaas
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Feyen uit Tegelen, die tot dan toe verbonden was aan het dakpannenbedrijf van Feyen-Relouw en G. Bekkens te Tegelen-Steyl.

!ll. C. De bedrijfsvoering
III.C.l. Management en beleid; grondaankopen en grondstofvoorziening
In tegenstelling tot de van oorsprong kleine familiebedrijven was bij de
naamloze vennootschappen het management formeel geregeld . Voor
het algemeen beheer en de technische bedrijfsvoering werd een directeur aangesteld. Hiertoe werd veelal een persoon van buiten aangetrokken, die zijn werkzaamheden verrichtte op basis van een arbeidscontract met bijbehorende werkinstructie en regeling van zijn bevoegdheden. Uiteraard kwamen varianten voor.
In de fabriek van Janssen-Dings te Belfeld was vanaf 1891 het dagelijks
beheer in handen van de broers Hendtik en Joseph Janssen. Jos Janssen was verantwoordelijk voor de boekhouding, het kasbeheer en de
verkoop. Hij onderhield gedurende zijn vele reizen contact met de relaties en afnemers van het bedrijf. Hendrik regelde de produktie en
zorgde voor het aanstellen van en het toezicht op het personeel. Alleen
voor het aankopen van onroerend goed en voor het opzetten van nieuwe gebouwen, ovens en droogschoppen in de fabriek was toestemming
van de medevennoot, notaris Brouwers , vereist 69 .
Bij Canoy-Herfkens was in 1892 de dagelijkse leiding in handen van
Karel H . Canoy en Gerard J. Herfkens . Zij waren de enigen die de
firma konden verbinden en verplichtingen aangaan. Karel Canoy verzorgde de administratie, hield de boeken, de kas en de reservekas en
regelde de werkzaamheden van het kantoorpersoneel. Gerard Herfkens had de leiding over de produktie en reisde voor de zaak. Zij regelden in overleg alle werkzaamheden. Alleen voor de aankoop van onroerend goed, het lenen van geld en het aangaan van verbintenissen
onder borgtocht was de toestemming van alle vennoten, dus ook van
A.F. Smulders en J. de Lange vereist 70 • Financiële zakelijkheid en familiale belangen waren nauw met elkaar verbonden. Bij overeenkomst was bedongen dat A.F. Smulders het recht had zijn zoon Piet
Smulders bij bet bedrijf te plaatsen naast G. Herfkens; hetzelfde recht
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had Karel Canoy voor zijn zoon August 71• We zien hier een tussenvorm van een gesloten en een open vennootschap.
De leiding van de N.V. Tiglia werd in september 1901 in handen gelegd van één directeur wiens bevoegdheden zeer gedetailleerd werden
geregeld . Als eerste directeur werd benoemd Wigbold R .C. van Basten-Batenburg, een van de oprichters en de grootste aandeelhouder.
Het toezicht op het beleid van de directeur werd uitgeoefend door een
college van vier uit aandeelhouders te benoemen commissarissen. Deze ontvingen voor hun bemoeienissen geen bezoldiging, doch alleen
een vergoeding van reis- en verblijfkosten. Merkwaardig was de bepaling, dat alle fondsen en waarden der vennootschap buiten de kasgelden moesten worden opgeborgen in een aparte kluis voorzien van twee
afzonderlijk werkende sloten , welke alleen door de president-commissaris en de directeur gezamenlijk kon worden geopend 72 • Reeds in
1906werd naast W.R.C. van Basten-Batenburg, G.R . Isphording, afkomstig uit Nijmegen, aangetrokken. Hij werd met uitzondering van
het financiële gedeelte belast met de algehele technische en administratieve leiding van het bedrijf. In hoeverre deze aanstelling gezien
moet worden in samenhang met het feit dat Van Basten-Batenburg
met behoud van zijn functie als directeur van Tiglia in dat jaar een benoeming tot burgemeester van Tegelen had aanvaard , kan men slechts
gissen. In elk geval werd Isphording in 1911 , na moeizame onderhandelingen over een arbeidscontract voor twintig jaar op vast salaris tot
directeur der vennootschap benoemd .
Bij de Nederlandse Gresbuizen Industrie (N .G .I.) te Belfeld werd in
1908/1909 het bestuur in handen gelegd van twee directeuren, terwijl
aan alle drie de fabrieken een fab1iekschef met de algehele leiding
werd belast. Al deze functionarissen moesten ieder ten minste twintig
aandelen der vennootschap bezitten .
De bevoegdheden van de leiding bij de keramische bedrijven waren
dus verschillend. De leiding vervulde zelf alle werkzaamheden , die later voor delegatie in aanmerking zouden komen na het aantrekken van
administratieve medewerkers. De eerste aanzet hiertoe zien we in
1908 toen Gebr. Teeuwen vergunning kreeg om enige aan het woonhuis in de Engerstraat aanpalende ruimten te verbouwen tot kantoor 73 .
Ook na de eeuwwisseling werd de verwerving van kleiterreinen door
grondtransacties intensief voortgezet, met name door de grote fabrieken.
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Voor de gresbuizenproduktie te Reuver kocht Gebr. Teeuwen op 17
december 1898 van de burgemeester van Scherpenzeel een aantal percelen gronden in Neu-Teveren, groot 9 Pruisische Morgen voor 3.300
mark; voor hetzelfde doel werd in 1900 een kleigroeve in de gemeente
Schinveld geopend, in 1909 gevolgd door een groeve in Brunssum 74 •
De dakpannenfabriek te Tegelen werd in de eerste jaren na 1900 nog
gedeeltelijk van grondstof voorzien vanuit de kleiterreinen van het
goed Wambach te Tegelen, eigendom van dr. Eduard Boetskes, in
hoeveelheden variërend tussen 3.000 en 6.000 m3 per jaar75 . Na een
eerste koop van 1737 m3 klei voor f 819,78 of 47 cent per kubieke meter werd op 1 januari 1899 tussen Gebr. Teeuwen en Boetskes , een
zwager van Hubert Teeuwen, een contract gesloten voor kleidelving
uit de Wambach-percelen voor een periode van twintig jaar, eindigend
op 31 december 1918, waarbij een prijs werd overeengekomen van 1
mark per vaste m3 76 . Dit contract werd voortijdig beëindigd op 20
maart 1906, toen het landgoed Wambach inclusief alle kleiterreinen
werd verkocht aan Tiglia. Na deze overname werden de kleileveringen
aan Teeuwen terstond stopgezet.
Het was en zou niet de eerste en laatste keer zijn , dat keramische bedrijven poogden elkaar de voet dwars te zetten. Enkele jaren tevoren
had op instigatie van B.J. Canoy de gemeente Tegelen geweigerd aan
Gebr. Teeuwen een delfvergunning af te geven voor klei-exploitatie
aan de Landweer in de omgeving van het Jammerdal 77 •
Alfred Russel betrok zijn grondstof uit de buurtschap Egypte nadat hij
aldaar omstreeks 1900 terreinen van de Venlose familie Berger had
aangekocht78 . De klei voor zijn produktie van geelkleurige stenen verkreeg hij door aankoop van een kleigroeve in Belfeld; voor de fabricage van witte stenen importeerde hij klei uit het Westerwald. In de eerste uitgave van een Duitstalige catalogus van zijn produkten citeerde
Russel - als ode aan de Tegelse klei - de lovende woorden van de bekende Duitse chemicus dr. Bischof over de hoge kwaliteit en de gunstige eigenschappen van die klei 79 •
Jac. Laumans te Reuver haalde de benodigde klei oorspronkelijk uit
gronden, die hij bezat in Amerslo en in 'Spaans Schlink ', beide gelegen
in het Brachterwald , aan de overzijde van de Duitse grens. In 1901 verkreeg hij delvingsrechten in percelen aan de Iksberg , eigendom van de
gemeente Bracht. Het betrof een gebied groot 2,5 ha waarvoor hij in
tien termijnen 21.600 mark betaalde80 .
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Ook J anssen-Willemsen te Reuver was voor de grondstofvoorziening
sinds 1904 grotendeels aangewezen op kleigebieden aan weerszijden
van de Nederlands-Duitse grens ter hoogte van Reuver-Swalmen.
Naast eigen terreinen exploiteerde hij gronden van derden, o.a. aan de
Roermondse baan in Brüggen81 •
Evenals Alfred Russel op zoek naar geelbakkende klei voor de fabricage van gele verblendstenen, huurde Canoy-Herfkens op 4 februari
1903 voor de tijd van achtentwintig jaren een perceel heidegrond van
de gemeente Schinveld voor een ineens te betalen huurprijs van 219
gulden en 23 cent82 •
Een zeer grote transactie was de aankoop van het landgoed Wambach
in 1906 door Tiglia. Op 20 maart 1906 verkocht dr. Eduard Boetskes
en mevrouw Boetskes-Dederich het gehele landgoed gelegen aan de
zuidkant van de Kaldenkerkerweg te Tegelen langs de NederlandsDuitse grens, aan Tiglia. Het bedrijf betaalde f 30.000,- en nam daarnaast een levenslange lijfrente van f 2.000,- aan Boetskes en eventueel na diens overlijden f l.500,- aan diens echtgenote83 . Door deze
aankoop had de N.V. Tiglia zich in een slag verzekerd van 28 hectare
kleivoorraden voldoende voor vele decennia. De transactie had reeds
enige tijd tevoren geleid tot beroering bij collegae-kleiwarenfabrikanten. Een der aandeelhouders van Tiglia, H. van Basten-Batenburg,
had privé kort tevoren op niet correcte wijze gronden bij Wambach
aangekocht. Daarom werd op deze gronden een servituut gelegd waarin werd bepaald dat de terreinen niet verkocht mochten worden aan
andere fabrieken van verblend- en gevelstenen84 .
De nog lopende overeenkomst van kleidelving tussen Boetskes en
Gebr. Teeuwen werd voortijdig verbroken . Bovendien was op deze
wijze , zoals reeds in 1905 was beraamd, een middel gevonden "om de
uitbreiding van de steenfabriek des heren Alfred Russel te Tegelen tegen te gaan". Naast de aankoop van het landgoed Wambach kocht
Tiglia tot 1914 nog ruim acht ha gronden gelegen aan de Haandert te
Tegelen van het Missiehuis te Steyl.
Door deze grondtransacties werd de grondstoffenafhankelijkheid
voor de overige keramische fabrieken vergroot. Voor Gebr. Teeuwen
was dit aanleiding een uitvoerig bodemonderzoek in te stellen. Alle
kleilagen in de bodem in het gebied van het Jammerdal en van Uelingsheide werden afgeboord en in kaart gebracht. Men nam het heft in ei157

gen hand en op 28 september 1905 pachtte Teeuwen voor een periode
van vijftien jaar terreinen van de familie Michels aan de Onderste
Houtmolen te Venlo met het recht van kleidelving en zandstort uit omliggende percelen voor een pachtprijs van f 2.329,50, die ineens werd
betaald 85 . Vervolgens sloot Teeuwen een kleidelvingscontract met 'de
Landbouw- en Ontginningsvereniging Uehlingsheide' te Tegelen behorende bij de nabijgelegen abdij en het klooster der Trappisten-Cisterciënsers. Hierbij werd het recht verkregen tot het uitdelven van
klei, zand en kiezel tot 1985 , later verlengd tot 1februari1995 , in een
aantal percelen in Uehlingsheide ter grootte van 8,9 ha tegen betaling
van f 27 .000 ,- in tien J~arlijkse termijnen. In 1908 volgden 19 ha in de
buurtschap Egypte tegen 30 cent per m 3 en 14 ha tegen 53 cent , beiden
tot ultimo 1969. Daarna volgde in 1927 nog een aantal percelen oostwaarts richting Wambach ten noorden van de Kaldenkerkerweg te Tegelen , welke werden doorsneden door de weg naar het Trappistenklooster , ter grootte van 14 ha tot ultimo 1996 tegen een prijs van 40
cent per m 3 . In totaal omvatte deze overeenkomsten ongeveer 56 ha
kleiterreinen 86 . Interessant is dat vanaf 1927 de delvingsprijs per m3
klei niet langer vast lag , maar gekoppeld werd aan de marktprijs van
dakpannen. Kennelijk was de invloed van de inflatie en geldontwaarding doorgedrongen. Uitgaande van een minimum bedrag van 40 cent
per m 3 klei bij een verkoopprijs van 80 gulden per duizend muldenpannen werd voor iedere 10 gulden prijsstijging per 1.000 dakpannen
de prijs per m 3 klei met 5 cent verhoogd. Tussen 1940 en 1950 zijn in
'het Trappistenveld' circa 60.000 m 3 à 53 cent gedolven en 18.000 m 3 à
30 cent, beide prijzen exclusief een vrijwillige verhoging per m 3 waartoe in de loop der jaren was besloten.
Door de kleidelvingscapaciteit die Gebr. Teeuwen met deze contracten verkregen had, was de kleivoorziening op lange termijn veilig gesteld.
Een aparte plaats werd ingenomen door de bedrijven van Gebr. Laumans, Simons (later Kurstjens) en Thissen. Zij vormden van 1905 tot
1920 een kleisteekcombinatie , die onder de naam van 'De Nieuwe
Compagnie' voor gemeenschappelijke rekening een klei-exploitatie
dreef8 7 • Evenals de meeste overige pannenbakkers hadden zij oorspronkelijk deelgenomen in de collectieve groeven in de gemeentegronden. Daarnaast had Gebr. Laumans evenals Gebr. Teeuwen klei
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gestoken in het gebied van het Jammerdal nabij de Bovenste Houtmolen te Venlo.
In 1905 begonnen Gebr. Laumans, Simons en Thissen een gezamenlijke groeve op een terrein aan Ullersheide en in 1916 opende de 'Compagnie' , een groeve langs de zuidzijde van de Kaldenkerkerweg te Tegelen in het verlengde van de groeve Alfred Russel. Een gezamenlijke
exploitatie betekende bij een groter aantal te delven kubieke meters
klei per jaar een lage kostprijs en lage recognities. De volgende twee
tabellen geven een overzicht van de aantallen gedolven kubieke meters klei en van de exploitatiekosten voor gezamenlijk rekening88 •

Tabel VII.

Overzicht van klei gedolven door 'de Compagnie' aan de Kompanie-be rg te Tegelen 1905-1920 in m3 .

Jaar

Gebr.
Laumans

Simons

Thissen

Totaal m3

1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13
1913/14
191 4/15
1915/16
1916/17
1917/18

137,38
304,79
629,13
498,89
953 ,35
1.020.36
1.072,15
1.217.16
1.216.49
1.004,82
757,89
668,49
721 ,68

155,06
287 ,80
611,54
510,97
979 ,64
1.005.76
1.071.29
1.146,44
1.186,55
1.008,81
753 .68

424,28
899,21
1.863,93
1.525.19
2.900,77
3.152 ,09
3.332,80
3.553,05
3.596,47
2.986,48
2.222,26
1.316,74
1.450,14

1918/19
1919/20
1920/21

1.151 ,87
838,53

131,84
306,62
623,26
515,33
967,78
1.125,97
1.189,36
1.189,45
1.193.43
972,85
710,69
648.25
728,46
(overgang Simons/
Kurstjens)
330,93
833,39
995 ,42

Totaal m3

12.192,98

12.463,03

838,89
872,49

1.482,80
2.510,81
1.867,91

10.428,92

35.084,93

Bron: Archief Gebr. Laumans Tegelen, Administratieboek Klei berg Laumans,
Simons en Thissen 88 .
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Het jaar 1920/1921 betekende het einde van de gezamenlijke exploitatie. De cijfers tonen de geleidelijke stijging van de dakpannenproduktie tussen 1905 en 1920 met een tijdelijke daling ten gevolge van de
Eerste Wereldoorlog.

Tabel VIII.

Exploitaitiekosten van ' De Nieuwe Compagnie' 1905-1920.

Jaar

Gebr.
Laumans

Simons

Thissen

1905/06
1906/07
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
1911/ 12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917118
1918/19
1919/20
1920/21

767 ,90
1.809,38
1.865 ,45
2.501 ,65
3.857 ,08
3.606 ,75
3.837.60
3.264 ,21
4.789 ,05
3.951 ,32
2.451 ,06
2.196,81
4.056.60
8.737 .67
9.421 ,41

669 ,22
l.l07.09
1.154.98
1.967 ,95
2.852.00
2.587,25
3.344 ,39
2.605,90
2 .516.76
2.997,80
1.940.04
l.750 ,17
3.851.76
1.618,93
5.583,79

592 ,15
1.101.40
967 ,68
2.318.74
3.189,91
2.486,28
2.910.30
2.579 ,36
3.124 ,72
3.010.92
1.871.28

7.330,71

Totaal
2.029 ,27
4.017.87
3.988 , 11
6.788,34
9.898.99
8.680.28
10.092.29
8.449,47
10.430 ,53
9.960 ,05
6.262 ,38
3.946 ,98
7.908.36
10.356.60
22.335 ,91

m-'

Kosten
per m3

424.28
899.21
1.863.93
1.525 ,19
2.900.77
3.152,09
3.332,80
3.553.05
3.596,47
2.986.48
2.222 .26
l.316. 74
1.450.14
1.482,80
2.510 ,81
1.867.91

4,78
4,47
2,14
4.45

3.41
2.75
3.03
2,38
2.90
3.34
2,89
3.00
5,45
6,98
8.90

35.084,93
Bron: Archief Gebr. Laumans Tegelen , Administratieboek Kleiberg Laumans ,
Simons en Thissen 89 .

De totale exploitatiekosten hadden voor 55 à 60% betrekking op arbeidsloon. De materiaalkosten van 40 à 45% omvatten o .a. manden,
buizen , emmers , dwarsliggers , railklemmen , tramdelen , 'keeren' voor
bergklompen (dit waren ijzeren versterkingsplaten onder de houten
klompen van de kleistekers), hout en spijkers voor het bouwen van
transportbruggen , rekeningen van plaatselijke smederijen, inschakeling van hulpkrachte n uit de plaatselijke ' klei ploeg ' , later de zogenaamde 'Gouden Ploeg', en aan de gemeente Tegelen en Alfred Russel verschuldigde recognities.
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Bij de beëindiging van het samenwerkingsverband werden Kurstjens
en Thissen door Gebr. Laumans uitgekocht. De klei-exploitatie werd
door de laatstgenoemde alleen voortgezet. Kurstjens was voor de
grondstofvoorziening onafhankelijk geworden na aankoop van eigen
kleiterreinen in het Jammerdal nabij de Bovenste Houtmolen te Venlo. Thissen betrok de benodigde klei voortaan uit het steil rand gebied
van de heuvelrug te Tegelen nabij 'de Snelle Sprong' , waar ook Tiglia
een groeve exploiteerde.
Als laatste voorbeeld ten slotte van grondstoffenvoorziening op lange
termijn noem ik twee overeenkomsten van 25 augustus 1893 en 24 juli
1923 tussen de gemeente Belfeld en de firma Hou ben & Steegh te Steyl ,
later de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie te Belfeld, waarbij de
gemeente aan deze bedrijven voor het tijdvak 1893-1943 uit haar eigendommen , Malbeek en Schonenburg, kleigronden beschikbaar stelde
voor de fabrikatie van dakpannen , gresbuizen en plavuizen90 .
Als we alle hier geschetste transacties en activiteiten overzien, die de
bestuurders der kleiwarenfabrieken vóór 1914 ondernamen ter garandering van voldoende grondstoffen voor hun bedrijven , zien we een
gevarieerd tafereel. Koop, pacht en huur van gronden en terreinen ,
langjarige delvingscontracten , soms omgeven met concurrentie,
grondspeculatie en gemeentepolitieke aspecten, speelden door elkaar. De prijs van klei vertoonde een opwaartse tendens en met investeringen in onroerend goed waren soms grote bedragen gemoeid.
Mede hierdoor bleven , op enkele uitzonderingen na, alleen de grote
fabrikanten over. Deze hadden rond 1914 wat grondstofvoorziening
betreft, een solide uitgangspunt geschapen bij de overgang naar machinaal producerende continubedrijven met groeiende produktiecapaciteit.

III.C.2. Verkoop en markt
- Intensivering en spreiding van afzet
Een van de belangrijke impulsen voor de expansie van de Nederlandse
economie tussen 1900 en 1914 was het snel industrialiserende Duitse
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achterland 91 . Dit geldt met name voor de grofkeramische industrie in
Noord-Limburg. Naast de binnenlandse markt was de Duitse markt
voor haar zeer belangrijk .
De export naar België werd vanaf 1892 uitgebreid naar het industriegebied van Luik , Herstal en Verviers . Enige voorbeelden kunnen de
intensivering en spreiding van afzet illustreren 92 • In Duitsland werden
door Gebr. Teeuwen afnemers gevonden tot in Leipzig en Magdeburg. Op 22 november 1899 vond bij diezelfde fabriek de eerste export
overzee plaats, toen 10.000 stuks dakpannen werden verscheept naar
Constantinopel.
In 1900 was haar aantal binnenlandse afnemers met minimaal 25 uitgebreid , verspreid over heel Nederland met uitzondering van de provincie Friesland. Enkele grote relaties kwamen hun bestellingen dakpannen met scheepsladingen tegelijk afhalen . Vanaf dat tijdstip beschouwde Gebr. Teeuwen geheel Nederland , België en Duitsland als
afzetgebied. De Duitse markt werd bewerkt , zij het niet overal zelf,
maar door wederverkopers in o.a. Kassei , Münster en Magdeburg.
In 1907 werd voor de eerste maal geëxporteerd naar Christiania in
Noorwegen, gevolgd door leveranties naar Kopenhagen en naar Padang in Nederlandsch-Indië in 1909. In concurrentie met dakpannenfabrieken in Utrecht en langs de Rijn in Zuid-Holland werd sinds 1908
gepoogd het marktaandeel in West-Nederland te vergroten. Het aantal orders daar steeg geleidelijk en de omvang per bestelling nam toe,
soms ten koste van de prijs . Het resultaat werd bereikt door levering
aan speciaal bewerkte projecten zoals de postkantoren van Apeldoorn , Nijmegen en Zwolle, de Hogere Burgerschool te Terneuzen ,
de stallen van het Koninklijk Paleis Het Loo te Apeldoorn , de gemeentelijke elektriciteitscentrale te Nijmegen, het gemeentelijk abattoir te 's-Gravenhage en de kazernes te Ede.
In 1910 maakte Gebr. Teeuwen een analyse van de Engelse bouwmarkt, waarbij de potentiële concurrentie van beton- of cementpannen werd onderzocht en Engelse bouwtentoonstellingen werden bezichtigd.
Ten slotte werd in 1912 ter bevordering van de export naar Zuid-Afrika geëxposeerd in de Nederlandse Monsterkamer te Johannesburg. In
1913 vond de eerste verscheping plaats van een lading dakpannen naar
Melbourne in Australië.
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Van de twaalf keramische bedrijven van ongeveer gelijke grootte in
Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver is geen soortgelijk archiefmateriaal beschikbaar. We menen echter te mogen stellen dat bij hen dezelfde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, uiteraard met nuanceringen in tempo en omvang.
Bij de circa 25 kleine bedrijven die hoogstens twee à drie decennia als
seizoensbedrijf in produktie zijn geweest en waarvan de meeste rond
1914 de produktie hadden gestaakt , had de commerciële aanpak een
ander verloop. De gebroeders Hendrik en Frans Janssen deden in de
beginperiode als een soort groothandelaar de verkoop voor een aantal
kleine pannesjops. Zij traden tussen 1892 en 1904 als wederverkoper
op van de dakpannen van L. Cremers, Wed. Franssen, Hermans en
Hekkens, Alph. Gyttmans, W. Dings en L. de Rijk, allen uit Tegelen,
van Jacobs, van Cleef, Thyssen, Benders en Lambert Hendriks uit
Belfeld en bovendien van de Swalmense pannenproducenten Meuter
en J. Cox93 . Zij moeten commercieel zeer actief zijn geweest; de produkten werden via hun bemiddeling verkocht in het gebied van Westfalen, Ost-Friesland, Oldenburg en verder tot in Hannover en Berlijn,
waarbij alle betalingen geregeld werden met wissels via de Handelsvereeniging v/h P.J. Berger te Venlo.

Afzet van dakpannen door Gebr. H . en F. Janssen naar Noord-Duitsland, 18921901.
In 1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

371 .000 handpannen
572.000
539.000
644.000
797.000
991.000
980 .000
1.092.000
818.000
1.475.000

Bron: Archief Janssen-Willemsen Reuver, Verkoopboek Gebr. H . en F. Janssen.
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De prijzen , waarvoor deze pannen werden verkocht varieerden van
tot f 25,- per 1.000 stuks voor eerste soort, f 19,- tot f 20,voor tweede soort , en van f 9,- tot f 19,- voor derde soort. Vele zendingen werden verscheept met Berger's Booten te Venlo . Doordat de
kleine bedrijven de verkoop van hun produkt uit handen gegeven hadden en geen eigen verkoopapparaat hadden, raakten zij in een kwetsbare positie . Zij verloren hun markt toen de firma Janssen-Dings uit
haar eigen fabriek ging leveren.

f 23,-

De zojuist geschetste ontwikkelingen vinden ook hun weerspiegeling
in de verslagen van de overheid. In het jaarverslag van de gemeente
Tegelen over 1909 wordt gewag gemaakt van " de belangrijkheid van
de uitvoer van dakpannen , stenen, bui ze n en plavuizen " 94 .
Het bestuur van de Tegelse Kamer van Koophandel be richtte in 1903
dat " de platte of machinale pannen en profielstenen vlug van de hand
gaan tegen goede prijzen; de buizenfabrikatie verloopt gunstig; maar
de gewone handpannen worden verdrongen".
En in 1912 deelt de Kamer mede dat " de machinaal vervaardigde
kruis- en muldenpannen grote aftrek hebben , doch daarentegen verdwijnt van de kleine fabrieken van handpannen de een na de ander" 95 .
Afgezien van de vergroting van het afzetgebied moet rekening gehouden worden met wijzigingen in het distributiepatroon . In de verbinding tussen vraag en aanbod trad in 1905 een wezenlijke verandering
op door de oprichting van de 'Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland ' (HIBIN), met Utrecht als vestigingsplaats 96 •
De contacten met de verwerkers van bouwprodukten kwamen tot dat
tijdstip geheel anders tot stand. Afzonderlijke handelare n-importeurs
boelen hun waren per advertentie te koop aan. De importeur Felix van
Wij lick te Kessel en Luik, bood regelmatig in het Venloosch Weekblad
per advertentie Portlancl cement , kolen , kalk , briketten , pannen en
plavuizen aan 97 .
Ook werd soms door de bouwheer rechtstree ks 'op de markt' om aanbod gevraagd. Zo kondigde het R.K. Kerkbestuur van de H. Lambertus te Reuver onder het hoofd ''Aanbesteding van brikken " aan
" voornemens te zijn aan te besteden het leve ren van 500.000 stuks
brikken benoodigd voor den opbouw der nieuwe kerk aldaar" 98 .
Fabrikanten boden hun produkten aan verbruikers aan via advertenties in de regionale weekbladen.
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Kortom , tot na de eeuwwisseling bestond de afnemerskring der kleiwarenfabrieken uit een nog niet geordend aantal relaties, een groep
van enkele honderden los-vaste klanten, aannemers, timmerlieden ,
dakdekkers , particulieren, industrieën en zelfbouwers. Dit beeld veranderde vanaf 1905 toen een groep groothandelaren de vaste klantenkring der fabrieken gingen vormen , gespreid over het hele land . Zij
namen een nuttige functie in tussen de fabriek en de verwerker, bestaande uit het collecteren en distribueren van goederen naar plaats,
tijd, kwaliteit en kwantiteit , het houden van voorraden, van voldoende
assortiment en als financiële tussenschakel.
Ondanks de aanwezigheid van de groothandel in bouwmaterialen als
distributieschakel bleven de fabrieken aandacht houden voor marketing.
Door persoonlijke intensieve benadering van principalen en architecten leverde bijvoorbeeld Tiglia, Stoom fabriek van Klei waren te Tegelen , verblend- en profielstenen en verglaasde handvormstenen met bijbehorende omlijstingen en ornamenten voor de bouw van : het kantoorgebouw van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, R.K.-kerken te Einighausen en Breda , het gebouw van de Haagsche Courant te
's-Gravenhage, de St. Elisabeth-kerk te Rotterdam , het Groot-Seminarie te Hoeven, en het Rijksmuseum te Amsterdam 99 •
De Tegelse kleiwarenfabriek Alfred Russel, gespecialiseerd in verblend- en profielstenen , deed hetzelfde voor: het spoorwegstation te
Nijmegen, het postkantoo r te Arnhem, villa's en here nhuizen te Venlo , het kantoorgebouw van de Düre ner Stoomtramwegmaatschappij
te Düren (Rld), het kantoorgebouw van de Dürener Metaalwarenfabrieken, de St. Martinuskerk te Tegelen, schoolgebouwen te Venlo,
en Café-restaurant 'Centra!' aldaarJ0°.
Tiglia en Alfred Russel haakten met hun produkten in op nieuwe ontwikkelingen in de architectuur, de neogotiek en de Jugendstil , die een
nieuw segment in de markt voor bouwprodukten betekenden. D e neogotiek in Nederland werd gekenmerkt door veelvuldig gebruik van traceringen en patronen van kleurrijke geglazuurde baksteen met speklagen in gele steen, monumentale steile bouwproporties en een opeenhoping van profielen.
De Jugendstil - Art Nouveau of Modern Style - waren decoratieve
stijl vernieuwingen in de architectuur, die tussen ca. 1890 en 1920 opkwamen en gekenmerkt werden door metselwerk en dakafwerking in
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gebogen lijnen en ornamenten in verschillende kleuren. Het was een
dure en arbeidsintensieve uitvoering van bouwwerken.
Deze nieuwe toepassingen boden aan de producenten van verblenden profielstenen en eveneens aan de dakpannenbakkers nieuwe kansen.
Daken van huizen werden voorzien van punt- en krulversieringen en
mooi aansluitende hulpstukken. De Franse architect Mansard had een
oplossing gevonden voor een meer doelmatig gebruik van de zolderverdieping van woningen . Voor de Mansarde-daken waren naast de
gewone dakpannen speciale knikpannen met toebehoren nodig. Tenslotte werd sinds 1910 ook gewapend beton voor buitengevels toeg~
past. Dit betekende dat het buitenwerk toen tegen water- en luchtinvloeden beschermd moest worden . Hiervoor bood de bekleding met
keramisch materiaal in de vorm van verblendstenen een geschikte oplossing.
Sinds 1910 zorgt de keramische industrie zelf voor publiciteit: er komen technische mededelingen in de pers en daarnaast verschijnen
twee vaktijdschriften, het blad Klei-industrie en het blad Klei , een uitgave van de Vereniging voor de Baksteenindustrie. Veel aandacht
voor de kleiprodukten der Tegelse klei-industrie ontstaat door wetenschappelijke publicaties over de klei van Tegelen, o.a. van Prof. Eugène Dubois in 1904 en van Dr. J.J.A. Bernsen , Dr. A. Schreuder en het
Engelse echtpaar Cl. en E.M. Reid in de daarop volgende jaren . Het
betreft weliswaar natuurhistorische en botanische op fossielen gerichte onderzoeken , maar ze dragen bij tot het beeld van degelijkheid en
kwaliteit van de Tegelse kleiprodukten .
Alfred Russel, Gebr. Teeuwen en Tiglia geven tussen 1890 en 1914 uitgebreide catalogi uit van hun produkten . Zij omvatten 101 :
- een tiental modellen dakpannen in de kleuren rood, zilverkleurig,
blauw en geglazuurd in zwart, bruin , blauw , groen en geel. Alle bijbehorende hulpstukken werden afgebeeld zoals knikpannen, gevel-, dubbele wel- , onder- en bovenpannen; ventilatie-, chaperonof sheddakpannen , en alle soorten vorstpannen , puntstukken en gevelbekledingen .
- het complete programma gresbuizen met alle voorkomende bochten en hulpstukken als enkele en dubbele spruitstukken , ontstoppingsstukken enz.
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- verblendstenen (gladgeperste stenen) in de courante formaten
Waalvorm, Brusselsch, Boomsch of Rijnvorm, Luiks (Wallon) en
Vechtformaat.
- profielstenen in vijftien modellen in de kleuren rood , geel en blauw.
- radiaalstenen voor fabrieksschoorstenen.
- plavuizen en vloertegels.
- verglaasde en handvormstenen in tien kleuren .
- lijsten, drempels , muurafdekkingen , splijtsteentjes, ornamenttegels
en consolen.
Ook bij tentoonstellingen lieten de kleiproducenten zich niet onbetuigd. Gebr. Teeuwen nam in 1883 deel aan de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam, waar haar produkten bekroond werden met een onderscheiding, in de vorm van een
zilveren medaille. Haar deelname aan de Exposition de Luxembourg
in 1898 werd met een gouden medaille bekroond. De firma Hou ben &
Steegh behaalde in 1894 te Antwerpen een zilveren medaille en op de
Expositie van 1902, eveneens te Antwerpen , een gouden erepenning.
Alfred Russel verkreeg voor zijn produkten de gouden medaille op de
Wereldtentoonsteling te Luik in 1905. Naar de bouwtentoonstelling
van 1910 te Brussel zond hij een in zijn fabriek ontworpen miniatuur
villa 'Juliana ' genaamd, vervaardigd uit natuurlijke verblend- en siersteentjes. De inzending werd met goud bekroond en voor het steenmateriaal werd hem een erediploma uitgereikt.
Door de producenten werd niets nagelaten om de 'Geachte Clientèle'
vertrouwd te maken met hun produkten en hen zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Verkoop- , leverings- en betalingscondities werden soepel gehanteerd . Ten behoeve van zijn Duitse afnemers gaf Alfred Russel bijvoorbeeld in zijn offertes prijzen af franco en vrij van tol, dus
ingeklaard, af station Kaldenkirchen-Heide nend . De klanten werden
uitgenodigd zijn showroom te bezoeken "35 minuten lope n vanaf het
station Kaldenkirchen " . Voor de afnemers werden gratis bestekberekeningen e n berekeninge n van bouwkundige constructies gemaakt ,
terwijl alle specialiteiten op bestelling werden vervaardigd. Sinds 1903
liet hij voor de klei, waaruit zijn produkten werden vervaardigd , certificaten van echtheid afgeven. Het Bureau voor Onderzoe k van Bouwmaterialen Koning en Bienfait te Amsterdam gaf na proefnemingen
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attesten af over de eigenschappen en deugdelijkheid van zijn produkten . Canoy-Herfkens verstrekte in 1910 aan de Duitse en Belgische afnemers attesten van erkende instanties in Mechelen , Amsterdam en
Berlijn 102 •
Gebr. Teeuwen stelde in 1912 aan alle afnemers in binnen- en buitenland reclamemateriaal ter beschikking, waarin alle produkten met
technische gegevens waren afgebeeld. Deze documentatie was voor de
buitenlandse afnemers opgemaakt in de landstaal en voorzien van
aparte opdruk met de naam van de afnemer.
Sinds 1905 was ook telefonisch contact met afnemers mogelijk. Voor
een telefooninstallatie van vier toestellen, voorzien van een grote
stroomwisselaar, werd in 1910 door het Gemeentelijk Telefoonnet van
Tegelen f 95,- per jaar in rekening gebracht.
Ter onderscheiding van de verschillende fabrikaten werden handelsen fabrieksmerken ingevoerd. Gebr. Teeuwen bracht sinds 1891 haar
produkten onder het handelsmerk G.T. , na 1900 G .T.T. Voor CanoyHerfkens werd op 7 april 1900 ten kantore van de firma van der Graaf
& Co. te Rotterdam een fabrieksmerk gedeponeerd voor metselstenen , met als afbeelding een radiale steen, waarbij op het voorvlak een
fabrieksschoorsteen was voorgesteld.
- Afleveringen en expeditie
Gegevens over afleveringen van afzonderlijke fabrieken uit het begin
van deze eeuw zijn zeer schaars. Enige indicatie van de omzetschommelingen blijkt uit de cijfers van Gebr. Teeuwen .

Jaaromzet van dakpannen van Gebr. Tee uwen af fabriek Tegelen , 1909-1914.
Jaar
1909
1910
1912
1913
1914
(oorlogsjaar)

Gewicht in kg

A antal stuks ca.

vergla asd in %

2.662.386

1.215.000
1.900.000
1.500.000
1.909.000
1.087.000

ca .18%

3.283.060

Bron: P.A .T " Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen .
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De aflevering van gresbuizen af fabriek Reuver varieerde in de periode 1900-1911 per jaar tussen de 2.500 en 4.000 ton . De steenfabriek te
Blerick, die zich vanaf 1900 speciaal had toegelegd op de produktie
van radiaalstenen voor de bouw van fabrieksschoorstenen , leverde de
eerste twee stuks in 1901 af voor fabrieken te Goch en Weeze.

Schoorsteenbouw van Gebr. Teeuwe n, 1902-1908.
In 1902

1903
1904
1905
1906
1907
1908

13 schoorstenen
12
22
16
20
19
10

Bron: P.A.T" Bedrijfsarchie f Gebr. Teeuwen .

Deze schoorstenen werden gebouwd voor textielfabrieken in Tilburg
en Twente, voor een aantal kleine locale zuivelfabrieken, voor machinefabrieken in Breda, Dordrecht en Amsterdam, voor bierbrouwerijen en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven. De schoorsteenbouwers
waren ofwel Tegelse metselaars, zoals Van Dijk , Stoffels en Hovens,
die overal in Nederland , België en Duitsland werden uitgezonden , ofwel plaatselijke metselaars, voor wie de tekeningen en berekeningen
werden gemaakt.
Het vervoer van de gresbuizen werd voor een deel met paard en kar
verzorgd door een vaste groep Reuverse voerlieden en vrachtrijders.
Daarnaast werden complete scheepsvrachten met bestemming Holland, Zeeuws-Vlaanderen en het eiland Texel geladen aan de Maas te
Reuver, waarbij gebruik werd gemaakt van de laad- en losplaats van
de heer Muysers tegen een tarief van 3 cent per ton in de zomer- en 2
cent in de wintertijd. Na 1910 begint de verzending vanaf het stationsemplacement van complete ladingen gresbuizen per spoor. Deze waren veelal bestemd voor een aantal grotere gemeenten, die rechtstreeks van de fabriek inkochten. Zij beliepen spoedig meer dan 175
wagons per jaar. Bij deze zendingen was duidelijk van seizoensinvloed
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sprake. In de verlading per jaar traden twee pieken op , namelijk in het
voorjaar in april en mei en in de herfstperiode in oktober en november.
De gemeenteljjke overheid liet de voorraadfinanciering aan de bedrijven over.

- Marktregelingen en ondernemersafspraken
Ondanks het feit dat er in de jaren rond de eeuwwisseling en daarna in
principe vrije concurrentie was en er bovendien sprake was van een over langere periode bezien - opgaande markt , ontstond geleidelijk
behoefte aan enige marktordening door onderlinge afspraken . Allereerst beseften de groeiende bedrijven dat het moment was aangebroken om een vaste plaats binnen de keramische markt te veroveren.
Daarnaast had de heffing van invoerrechten op Nederlandse dakpannen door de Duitse overheid sinds 1879 een storende invloed op de
afzet in het Duitse gebied. Hetzelfde gebeurde enige jaren later door
de heffing van invoerrecht op gresbuizen. Als reactie daarop bouwde
Gebr. Teeuwen in de jaren 1904-1905 naast haar dakpannenfabriek in
Kaldenkirchen een gresbuizenfabriek met een capaciteit van 6.000
ton. Bernard Jos . Canoy had voor zijn buizenverkoop op de Duitse
markt reeds eerder naar een andere oplossing gezocht. Hij bouwde namelijk een bedrijfsafdeling te Kaldenkirchen uitsluitend voorzien van
ovens , waarin een deel der in de Tegelse fabriek geperste doch nog niet
gebakken buizen werden gestookt, nadat deze tegen een slechts zeer
gering invoertarief naar Kaldenkirchen waren uitgevoerd. Deze oplossing bleek financieel-economisch geen succes. De Duitse produktieafdeling werd in 1910 weer stilgelegd.
Een derde overweging om tot marktregeling te komen was gelegen in
de groeiende controverse tussen de producenten van machinale- en
van handvormpannen. Deze laatsten zagen hun marktaandeel geleidelijk verminderen. Bij iedere tijdelijke daling van afzet ten gevolge van
de conjunctuur of van ongunstige weersomstandigheden ontstond er
bij de kleinere handpanbedrijven onrust ; men was geneigd tot prijsonderbieding om het marktaandeel te handhaven.
De hiergenoemde factoren vormden voldoende aanleiding tot onderling contact tussen de kleiwarenfabrikanten. Dit gold zowel voor de
Nederlandse bedrijven onderling als ten opzichte van de Duitse colle170

gae. Op 2 maart 1889 had op verzoek van de Duitse pannenfabrikanten uit Bracht en omgeving te Kaldenkirchen een eerste bespreking
plaatsgevonden in verband met het stijgende marktaandeel van geïmporteerde Tegelse dakpannen. Deze bespreking leidde niet tot enig resultaat. In december 1905 vergaderden Tegelse en Belfeldse pannenfabrikanten van machinale en handpannen gezamenlijk ter vorming
van een 'syndicaat' voor de vaststelling van verkoopprijzen en leveringsvoorwaarden. Deze bespreking was voorbereid door een commissie bestaande uit de heren mr. van Basten-Batenburg, voorzitter,
P. Tee uwen , Q. Laumans, Aug. Houben en J. Lalieu , secretaris. Ook
in dit gesprek kwam men niet tot overeenstemming. De controverse
tussen de grote en de kleine fabrieken en tussen de fabrikanten van
machinale en hand pannen werd voortdurend groter.
De handvormpannenfabrikanten verloren steeds meer terrein en
moesten uiteindelijk het veld ruimen. In een laatste poging overeind te
blijven werd door 32 fabrikanten van handpannen , waarvan er vijftien
uit Tegelen, zes uit Belfeld, tien uit Swalmen en een uit Echt afkomstig
waren , op 12 december 1907 een bond gesticht onder de naam van
'Bond van Limburgsche Pannenfabrikanten' 103 . Gebr. Laumans en
Gebr. Teeuwen deden niet mee. Het doel van de bond was blijkens
een circulaire aan de afnemers " de prijzen zoodanig te regelen, dat het
bedrijf loonend wordt en de afnemers goede waar kan geleverd worden" . Dat de situatie precair was geworden, blijkt uit de toelichting
luidend als volgt: " Het is Ued zeker bekend , dat de prijzen der dakpannen gedaald, die der steenkolen, loonen enz. gestegen zijn. In deze
omstandigheden is het den fabrikant onmogelijk goede waar te leveren , wil hij bestaan. De Bond heeft de prijzen der verschillende soorten pannen vastgesteld en deze zijn strikt verbindend voor iedere fabrikant vanaf 1januari1908" . Het heeft niet mogen baten. Behoudens
enkele uitzonderingen waren de meeste handpannenbakkers enige jaren later van het toneel verdwenen.
Intussen werden door de overige fabrikanten de pogingen voortgezet
om tot enige vorm van samenwerking te komen. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ook Gebr. Teeuwen zou participeren streefde
men naar de oprichting van een 'Vereeniging van Limburgsche Dakpannenfabrikanten' en tegelijkertijd naar een Prijsconventie. Hiervoor had de heer Nijst, accountant te Nijmegen, een ontwerp gemaakt. Een gunstig resultaat van het overleg bleef voorlopig uit on171

danks het feit dat met name de geestelijk adviseur van de R.K. Vereniging van Werkgevers , Prof. L. van Aken, en de als voorzitter
aangezochte P. Smulders de nodige druk hadden uitgeoefend. In
plaats van deze Limburgsche Vereniging werd uiteindelijk in januari
1912 opgericht de 'Vereniging van Fabrikanten van dakpannen voor
Tegelen en Omstreken' , die inderdaad prijsafspraken maakte.
Ook voor de gresbuizen werd door de fabrikanten gezocht naar samenwerking. In 1908 was de vraag naar gresbuizen op de Nederlandse
markt zo hoog gestegen, dat door de gezamenlijke Nederlandse fabrieken een overeenkomst werd gesloten met hun Belgische collegae , verenigd in het verkoopkantoor 'Le Comptoir de Tuyaux en Grès ' te
Charleroi.
Het doel was de vanuit België te importeren gresbuizen collectief en
voor rekening van alle Nederlandse fabrieken gezamenlijk op de Nederlandse markt te verkopen. De administratie werd gevoerd ten kantore van Gebr. Teeuwen . Een poging in 1909 op initiatief van ir . Laurillard, directeur van de Nederlandse Gresbuizen Industrie N.G.l. te
Belfeld , in overleg met Gebr. Teeuwen tot een nadere aaneensluiting
van de gehele gresbuizenindustrie in Nederland te komen in de vorm
van een 'buizentrust' mislukte. Daarentegen sloot Gebr. Teeuwen
zich via haar gresbuizenfabriek te Kaldenkirchen wel aan bij de Duitse
vereniging van gresbuizenproducenten , de ' Verein Deutscher Steinzeugröhren Werke' te Keulen. Zij had zodoende op twee deelmarkten
ijzers in het vuur.

- De prijzen van machinale dakpannen , gresbuizen en sierstenen
De prijzen van machinale pannen waren omstreeks 1914 voor de muldenpan , 15 stuks per m2 , - het grote formaat - circa 33 resp. 54 gulden
per duizend stuks eerste keus in de kleuren rood en blauw onverglaasd
resp. verglaasd en voor de kleinere modellen kruispan en sluitpan , beide 21 stuks per m2 , 26 resp. 45 gulden.
Voor gresbuizen kwam tussen 1901en1914 een prijsbeeld met berekeningsmethodiek tot stand.
Gresbuizen werden geproduceerd in standaard lengten van 1 meter en
0,67 meter. De laatstgenoemde maat was een "overblijfsel" uit de tijd van
import uit Engeland . Een indruk van de prijzen geeft de volgende tabel.
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Prijs van gresbuizen per lengte van een me ter in centen, 1901 en1914.
Diameter

1901

1914

7,5 cm
10 cm
12,5 cm
15 cm
17,5 cm
20 cm
22,5 cm
25 cm
30 cm
35 cm
38 cm
40 cm
45 cm
50 cm
53 cm
60 cm

38
49
56
69
85
100

51
66
77
94
115
135
154
195
242
310
390
457
625
730
810
1170

144
196

Bron: P.A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

Deze prijzen golden voor gresbuizen eerste keus. De korting bedroeg
voor miskleur 20% , 2de keus 30% en 3de keus 50%.
Voor de prijzen van bochten en hulpstukken werd , afhankelijk van
vorm , model en diameter, een aparte berekeningsmethodiek ingevoerd met herleiding tot een aantal meters rechte buis.
Het verschijnen van diameters >30 cm in 1914 duidt op de voortgang
der produktietechniek en concurrentie van betonbuizen.

Prijze n van verblendstenen en profielstenen in formaat 252xl22x69 mm per 1.000
stuks in 1905.
kleur

prijs *)

rood
geel
bruin verglaasd
groen verglaasd

f
f
f

93 ,110,182,f 182,-

* franco in wagon Venlo: 3.000 stuks per LO-tons wagon.
Bron: P.A.T" Prijslijsten verblendstenen en profielstenen.
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- De omzet omstreeks 1914
De in totaal omstreeks 1914 in het oude industriegebied bereikte omzet aan keramische bouwprodukten kan globaal worden berekend.
Bij een totale omzet tussen 1900 en 1910 in volume van naar schatting
12 miljoen dakpannen per jaar bedroeg de geldomzet van alle Tegelse
dakpannenfabrieken te zamen circa f 360.000,-. Hierbij is rekening
gehouden met de verhouding tussen eerste, tweede en derde keus, en
met de samenstelling van het assortiment in modellen en kleuren. De
bedrijven te Belfeld en Beesel-Reuver meegerekend , zal de omzet ca.
f 540.000,- bedragen hebben .
De gresbuizenomzet van alle fabrieken tezamen beliep in deze periode naar schatting 12.000 ton per jaar met een waarde van ca.

f 456.000,-.
Bij een omzet verblend- en profielstenen van drie miljoen stuks tegen
een gemiddelde prijs van ca . f 107 ,- per duizend beliep de omzet in
waarde ca. f 320.000 ,-. Daaraan moet worden toegevoegd een omzet
van ca. 12 miljoen bakstenen met een gemiddelde opbrengst van
f 20 ,- per duizend ofwel f 240.000,-.
Zo wordt de totale omzet keramische bouwprodukten in het oude industriegebied Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver rond 1910

f 1.550.000,-.
III.C.3. Produktie en techniek
- Kleidelving en kleitransport
Naarmate de produktie toenam , steeg de behoefte aan grotere volumina klei .
Het lag voor de hand dat allereerst de kleidelving en het transport van
de klei van de groeven naar de verschillende fabrieken doelmatig en
waar mogelijk machinaal werd ingericht in verband met het zware
werk in de buitenlucht. De eerste mechanisatie vond plaats bij het
transport van de klei naar de fabrieken . In de kleigroeven zelf werd de
exploitatie geleidelijk beter georganiseerd.
Een belangrijke rol was hier weggelegd voor het smalspoor. In spoor174

wijdten van 600, 700 en 900 mm was het ook voor de keramische industrie in de periode vanaf 1900 tot kort na de Tweede Wereldoorlog van
grote betekenis als transportmiddel 104 •
Als een der eersten verkreeg Canoy-Herfkens op 21 november 1893
vergunning van de gemeente Tegelen tot het aanleggen van een ijzeren
spoorbaan, 90 cm breed , over gemeentegronden voor het vervoer van
potaarde van de groeve in de buurtschap Egypte naar haar steenfabriek 'De Drie Kronen'. De spoorwagentjes moesten worden getrokken door paarden. De jaarlijks aan de gemeente te betalen recognitie
bedroeg vijf gulden 105 . Voor zover het traject over gronden der gemeente Venlo liep, verleende deze gemeente vergunning om de spoorlijn aan te leggen in de berm van de Hulsfortlaan te Venlo. Ook met de
grondeigenaren, de Venlose bankier Willem Berger, en met het R.K.
Armbestuur in Venlo , werd een overeenkomst gesloten. Daarmee was
het probleem van de aanleg van deze smalspoorverbinding niet geheel
opgelost. Dit was eerst het geval, toen overeenstemming was bereikt
over een drietal spoorwegkruisingen. Op 31 januari 1894 kwam hiertoe een overeenkomst tot stand met de directie van de Staatsspoorweg
in verband met de kruising van he t smalspoor met de spoorlijn VenloMaastricht, terwijl pas op 24 oktober van dat jaar vergunningen werden verkregen van de Rijksoverheid en de Directie van de tramwegmaatschappij Venlo-Tegelen-Steyl voor de kruisingen met de Rijksweg en de daarnaast gelegen tramlijn Venlo-Tegelen. Naast betaling
van één gulden per jaar moest aan strenge voorwaarden en veiligheidsvoorschriften worden voldaan. Zo mocht alleen van dierlijke trekkracht gebruik worden gemaakt, terwijl uitsluitend overdag en met
handgeleiding van het paard door de voerman de baan mocht worden
overgestoken. Een aantal jaren later, op 7 november 1908, werden bij
de verlenging van de vergunning door de minister van Waterstaat voor
het verleggen van een kruising van de paardenspoortram met de Rijksweg Maastricht-Nijmegen de veiligheidsmaatregelen nog verscherpt.
Het betrof de bestrating, de toegestane oppervlaktehellingen en de beveiliging van de spoorstaven met contraspoorstaven. Bovendien moest
het paardenspoor onder alle omstandigheden voorrang verlenen aan
de tram Venlo-Tegelen-Steyl.
De firma Houben & Steegh te Steyl kreeg op 11 mei 1895 voor haar
fabriek te Belfeld vergunning van die gemeente om een spoorbaan aan
te leggen in de berm der gemeentewegen vanaf de fabriek tot aan de
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kleigroeve te Maalbeekw6 . Als voorwaarden werden gesteld de bevordering van de waterdoorlating onder de baan met sterke en hardgebakken aarden buizen en de verharding en het onderhoud van overwegen en toegangen met hardgebakken metselstenen of veldkeien.
Op 4 januari 1913 werd deze vergunning zodanig uitgebreid dat de
paardentramlijn doorliep vanaf het huis Maalbeek op den dijk over de
gemeenterijweg langs de pachthoeve Schönburg. Om een en ander te
kunnen realiseren werd zelfs de Molenbeek verlegd.
In 1896 werd door Gebr . Teeuwen voorbereidingen getroffen voor de
aanleg van een smalspoorkleitramw7 • In 1900 werd de tramljjn tussen
haar fabriek te Tegelen , de kleigroeve in het Trappistenvelden haar
fabriek over de grens te Kaldenkirchen aangelegd . Hiermee was een
bedrag gemoeid van 4.500 gulden . Voorzover deze tramlijn over Duits
grondgebied liep , vanaf het grenskantoor Tegelen-Heideneind - een
afstand van 1.152 meter - betaalde Gebr. Laumans mee. Het Duitse
stuk kostte f 2.216,91 waarvan Gebr. Laumans f 1.108,45 voor haar
rekening nam.
Te Reuver vonden soortgelijke ontwikkelingen plaats. Door Jac. Laumans en Gebr. Teeuwen werd in 1902 aan de Keulseweg voor gezamenlijke rekening een tramlijn van ca. drie kilometer lengte aangelegd
voor kleivervoer van de Icksberg naar de fabrieken . De kosten van dit
project beliepen , inclusief vier wissels en wisselplaatsen , f 5.066,50.
Deze werden tussen beide bedrijven verdeeld naar rato van het aantal
ovensw8 .
In vervolg hierop verkreeg Janssen-Willemsen, die samen met het bedrijf Trienekens een paardentramlijn begonnen was van de Prinsendijk naar de Icksberg , in 1904 toestemming voor de aanleg van een
smalspoorlijn vanaf het Grenzwald , waarin de groeve Diergardt was
gelegen 109 • Aan deze vergunning was de voorwaarde verbonden , dat
ook andere concessionarissen van deze lijn gebruik zouden kunnen
maken.
De hier als voorbeeld geschetste klei transportovereenkomsten en vergunningen illustreren het belang van deze ontwikkeling voor de keramische bedrijven. De aan de totstandkoming daarvan verbonden
voorbereidingstijd, de overheidsvoorschriften en de aanlegkosten
vormden voor de fabrikanten aanleiding tot een gezamenlijke aanpak
en een gecombineerd gebruik. Zo kostte een partij van 300 meter
smalspoorrails, breed 600 mm , aangevuld met 20 meter bochtenspoor
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en met bijlevering van 3 kipwagens van % m 3 inhoud in 1905 bij Orenstein & Koppel te Amsterdam f 635,90; in februari 1909 leverde de
firma Leipziger u. Co. uit Keulen 1.000 meter spoor met wissels en
spoorkruisingen voor R.M . 3.300,-, waarbij nog R .M . 2.500,- kwam
voor montagekosten 110 .
Op 19 augustus 1901 troffen Gebr. Teeuwen en Caspar Laumans een
overeenkomst met Charles de Rijk , burgemeester van Tegelen en eigenaar van de stoomdakpannenfabriek L. de Rijk & Co., gelegen tegenover het grensstation aan Tegelen-Heidenend onder Kaldenkirchen, waarbij het gebruik werd geregeld van de smalspoorbaan vanuit
het Jammerdal te Venlo tot aan de fabriek bij de grens , een lengte van
2.140 meter. Voor het medegebruik van deze spoorlijn betaalde Ch.
de Rijk aan Teeuwen en Laumans ineens een som van R .M . 882,27 111 •
De jaarlijkse onderhoudskosten waren voor gezamenlijke rekening
van L. de Rijk , Gebr. Teeuwen en Gebr. Laumans. Zij werden om
beurten uitgevoerd en beliepen in 1905-1906 " toen Laumans' mensen
aan den tram gewerkt hebben" aan arbeidsloon f 23,10 (voor 237
uren) en aan materiaalkosten f 77,52, totaal f 100,62 112 •
In het algemeen waren de kleiwarenfabrikanten er rond de eeuwwisseling van overtuigd, dat individueel bedrijfsbelang en bedrijfstakbelang
hand in hand konden gaan. Reeds eerder, in 1895, hadden zij op voorstel van Ch. de Rijk en Q. Laumans, gezamenlijk een fonds van 1.000
Mark bijeengebracht ter verbetering van de weg tussen de NederlandsDuitse grens te Tegelen en het spoorwegstation te Kaldenkirchen 113 •
Op 29 juli 1902 verleende de ringovensteenfabriek Canoy-Herfkens
concessie aan haar Tegelse collegae L. de Rijk , Gebr. Laumans en de
gresbuizenfabrikant B .J . Canoy om tegen vergoeding van een jaarlijks
bedrag van 50 cent over haar percelen aan de Voerdijk een tramlijn
van 60 cm spoorwijdte aan te leggen voor het vervoer van potklei of
potaarde 114 • In 1914 regelden Canoy-Herfkens en Gebr. Teeuwen bij
overeenkomst voor een periode van 99 jaar het gebruik van elkaars
grondeigendommen voor de aanleg van smalspoorlijnen, waarbij tevens het recht van opstal werd geregeld in verband met aansluiting op
de lijn van de Staatsspoorwegen 115 •
Samenvattend kunnen we vaststellen dat rond 1914 de transportmogelijkheden voor de kleiaanvoer vanuit de verschillende groeven per
smalspoor geregeld waren in een net voor gezamenlijk gebruik. Vervoer te water was gezien de ligging van de kleigroeven en de vestigings177

plaats der fabrieken niet aan de orde. De enige uitzondering vormde
gedurende een vijftal jaren de steenfabriek van Gebr. Teeuwen te Blerick . Deze had voor de aanvoer van leem uit Kessel over de Maas naar
haar fabriek te Blerick in 1905 een stoomboot aangeschaft voor
f 5.514,26. Het schip werd in 1910 voor f 6.500,- verkocht aan een
koopman te 's-Hertogenbosch , toen zich een gelegenheid voordeed
tot exploitatie van leemgronden dichter bij huis en aanvoer per smalspoor naar de fabriek 116 .
De tractie op de smalspoorlijnen werd de eerste jaren geleverd door
paardenkracht; in 1913 wees een calculatie uit dat met 22 kipwagens en
een smalspoor van 1.500 meter, vervoer per locomotief voordeliger
werd 117 •

- Produktiemethodiek en inrichting van de produktie-installaties
De installatie van stoom werktuigen en stoommachines werd in de kleiwarenfabrieken in versneld tempo uitgebreid.
Het gemeentebestuur van Belfeld memoreerde in haar jaarverslag
over 1893, dat de eerste pannenfabriek gedreven werd door een
stoommachine van 25 pk 118 • In de gemeente Tegelen werd in 1898 voor
de eerste keer officieel vermeld dat , "in totaal voor acht stoommachienen concessies tot plaatsing waren verleend, met name tot het malen
van klei" 11 9 •
De "lederen drijfriemen voor de krachtoverbrenging van de stoommachines" werden veelal geleverd door de Eibergse Lederfabriek, omdat
rond 1900 in de naaste omgeving geen leverancier te vinden was.
Over enkele stoommachines zijn nadere bijzonderheden bekend. De
nieuwe machine van Alfred Russel uit 1900 met een capaciteit van 60
pk was voorzien van een stoomketel met 60 m2 verwarmde oppervlakte . De stoommachine van Jac. Laumans uit 1904 was een 2-cilinder
compound-stoommachine van 45 pk. De stoommachine van Gebr.
Teeuwen te Reuver was gekocht voor 2.500 gulden bij een machinefabriek te Kiel. De stoomketellocomobiel van Gebr. Laumans uit 1908,
geschikt voor 10 atmosfeer overdruk en voorzien van overheidskeur
was van Heinrich Lanz te Mannheim. Voor de stoommachine van Canoy-Herfkens uit 1911 werd een nieuwe machinekamer annex ketel178

Tabel IX.

Tijdstip van
aanschaf

Installaties van stoomwerktuigen in Tegelen , Belfeld en Beesel-Reuver 1892-1913.
Naam bedrijf

1892 Junckers, Tegelen/Steyl
1892 Jac. Laumans, Reuver
12 April 1893 Frans Simons, Tegelen
(later Kurstjens)
1893 Houben en Steegh , Belfeld
1894 Canoy-Herfkens, Tegelen
1899 Janssen-Dings, Belfeld
7 Febr. 1900 Gebr. Laumans, Tegelen
28 Febr. 1900 Firma H. Tbissen, Tegelen
1900 Alfred Russel, Tegelen
30 April 1901 N.V. Tiglia , Tegelen
1901 Gebr. Teeuwen, Tegelen
9 Maart 1904 Gebr. Laumans, Tegelen
1904 Houben en Steegh , Belfeld
9Mei
1904 Jac. Laumans, Reuver
1906 Firma H. Thissen, Tegelen
30 Jan.
20Nov. 1906 Canoy-Herfkens, Tegelen
1906 Gebr. Teeuwen. Reuver
1908 Gebr. Laumans, Tegelen
1911 Canoy-Herfkens, Tegelen
14 Juli
1912 Janssen-Dings, Belfeld
1913 Alfred Russel, Tegelen
Bron:

Aard van het apparaat
nieuwe stoommachine
locomobiel
locomobiel

40 pk
20 pk
6pk

locomobiel
extra stoommachine
stoommachine
locomobiel
locomobiel
nieuwe stoommachine
stoommachine
stoommachine
zuiggasmotor
stoommachine
stoommachine
stoommachine
stoommachine
nieuwe stoommachine
stoomketellocomobiel
stoommachine
stoommachine
stoommachine

6pk
50pk

60 pk

45 pk
50 pk
160 pk
65 pk
llOpk
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huis gebouwd, waarin een stoomketel werd geplaatst van 100 m2 verwarmingsoppervlakte bij acht atmosfeer overdruk. Janssen-Dings
kocht zijn stoommachine , type Garrett Special C.C.S. 65 pk, in 1912
bij de fabriek Richard Garrett & Sons Ltd, Engineers, Leiston Works,
Leiston England . Deze machine werd geleverd voor 8.760 gulden, inclusief montage en toebehoren.
Uit deze opsomming kunnen we afleiden, dat geleidelijk machines met
een groter vermogen werden aangeschaft. Bovendien lag de gemiddelde capaciteit per machine een stuk boven het landelijk gemiddelde, dat
in 1895 14 pk bedroeg. Overigens traden ook in die tijd milieubezwaren op. Zo verkreeg Janssen-Dings in 1899 van de gemeente Belfeld
vergunning tot installatie van een stoommachine ondanks bezwaren
van de veldwachter P.H. Emons "wegens de voor de gezondheid zeer
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nadelige walgelijke uitdampingen en de stinkende rook uit de te lage
schoorstenen" 121 .
Ook vonden investeringen in machines en installaties plaats , veelal met
uitbreiding van ovencapaciteit. Tussen 1890 en 1914 werden tientallen
machines geplaatst zoals kleimolens , kleiwalsen , beschikkers , strengpersen , sledepersen en revolverpersen. Terwijl in 1900 alleen Gebr.
Teeuwen en Simons machinale pannen maakten , begon in 1904 ook
Gebr. Laumans de machinale produktie , in 1905 gevolgd door Gebr.
Thissen . Bij Jac. Laumans in Reuver werd in 1904 een revolverpers geplaatst , waarop muldenpannen in gipsvormen werden vervaardigd .
Een voor de gresbuizenfabricage belangrijke technische ontwikkeling
vond plaats in 1902. Toen werden voor de eerste keer de buizen machinaal verticaal geperst. Het tijdperk van op de draaischijf gemaakte
buizen werd voorgoed afgesloten. Deze oude wijze van fabriceren - in
wezen het draaien van potten zonder bodem op een draaischijf - dateerde reeds uit de Romeinse tijd en werd sindsdien zonder onderbreking toegepast. Aldus gemaakte buizen , 15 inches lang en met een taps
toelopende verbinding van 1~ inch , werden al in een Romeins badhuis
nabij de muur van keizer Hadrianus in Noord-Engeland verwerkt 122 •
Hetzelfde type conisch toelopende gedraaide rioleringsbuizen van 60
cm lengte en met een doorsnede van 5 tot 8 cm werd in de zestiende
eeuw geproduceerd in het land tussen Maas en Rijn m. Het nieuwe
procédé , - in wezen verticale extrusie van klei via conische kernen uit
een pers - waarbij de buis tevens in een keer van een mof werd voorzien-, betekende een forse stijging van de produktiviteit en tegelijkertijd een wezenlijke verbetering van de kwaliteit en vormgeving van het
produkt. Met de nieuwe pers konden buizen worden gefabriceerd in
lengten van 1 meter en een diameter van 8 tot 40 centimeter en tevens
alle bijbehorende bochten en hulpstukkencomponenten.
Afgaande op de in Tegelen, Belfeld en Reuver verleende vergunningen ,
zijn er, sinds Canoy-Herfkens in 1883 de eerste ringoven bouwde, tot
1914 zeker drie ringovens bijgebouwd en vanaf 1890 meer dan 150 Kasseier-ovens en overslaande vlamovens voor dakpannen , verblendstenen , plavuizen en gresbuizen. Een ringoven stond in het bedrijf Junckers aan de Kloosterstraat te Tegelen-Steyl ; bij Canoy-Herfkens werd
in 1893 de tweede ringoven gebouwd, terwijl in 1913 bij Tiglia een ringoven in gebruik werd genomen voor het stoken van verblendstenen .
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Een revolverpers voor keramische dakpann en. Ca paciteit ca. 900 stuks per uur.
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Werktekening van een matrijs of 'moedervorm ' voor een rechter gevelpan.
(Fabrikaat H .H. Mulde r Machinefabrie k, Tegelen)
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Wanneer we de tot 1914 geboekte vooruitgang ten aanzien van produktiemethodiek en installaties overzien , kunnen we vaststellen dat de
stoomkracht als nieuwe krachtbron door de kleiwarenbedrijven met
voortvarendheid is ingevoerd . Bij de ingebruikstelling van machines
en de verbetering van de ovens werd vooruitgang geboekt. Het zwakke punt bleef het droogproces . De aanschaf van drooginrichtingen in
gesloten gebouwen in plaats van droging in de open lucht verliep vóór
1914 slechts heel geleidelijk. Ook daarna zou nog sprake zijn van min
of meer natuurlijke droging , zij het dat afval- en stralingswarmte werd
benut. Van een echt kunstmatig en versneld droogproces was nog geen
sprake. Daarom bleef tot 1914 nog overwegend het karakter van seizoensbedrijf gehandhaafd en kwam pas heel geleidelijk de overgang
naar continuproduktie op gang. Hoe storend en geldrovend de afhankelijkheid van weersomstandigheden en seizoensinvloeden kon zijn ,
blijkt uit berichten in de regionale pers. Zo berichtte de Nieuwe Venloosche Courant 124 in het voorjaar van 1909 en 1910 onder het nieuws
uit Tegelen: "De nachtvorsten alhier hebben heel wat schade veroorzaakt in de pannenfabrieken. Honderdduizenden te drogen staande
pannen zijn totaal vernield; de arbeid van een halve maand is geheel
vergeefs geweest en op het oogenblik ligt wederom het werk zoo goed
als stil tot nadeel niet alleen van werkgevers en arbeiders maar tevens
tot groot ongerief, daar reeds van verschillende kanten bestellingen inkomen, die hierdoor natuurlijk grote vertraging ondervinden. Met
verlangen ziet men daarom verandering tegemoet". Een jaar later:
" zijn duizenden te drogen staande pannen totaal bedorven, zodat de
arbeid van vele dagen vruchteloos is geweest. De aangevangen werkzaamheden zijn dan ook gestaakt, totdat de weersgesteldheid gunstiger is" .

- De produktiecapaciteit in 1914
Op grond van verspreid voorkomende gegevens komen wij voor het
jaar 1914 op de volgende schatting van de jaarproduktie dakpannen,
stenen en gresbuizen van alle fabrieken in Tegelen, Belfeld en Reuver
tezamen.
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Jaarproduktie in Tegelen , Belfeld en Reuver in 1914.
Dakpannen
Gresbuizen
Stenen

17 à 20 miljoen stuks
12 à 14.000 ton
13 à 15 miljoen stuks

De jaren 1913 en 1914 geven een grote toename van activiteiten bij de
kleiwarenfabrieken te zien. De laatste handpannenfabrikant in Tegelen, de in november 1988 overleden W.A. (Drees) Denessen, bevestigde deze indruk als volgt: "Iedere werkdag kwam vanuit Venlo een
convooi lege spoorwegwagons, soms wel 40 à 50 stuks vanaf het station
Venlo naar de laadplaatsen bij het station in Tegelen, Belfeld en Reuver. Deze wagons werden volgeladen met pannen , buizen en stenen en
in de namiddag weer teruggehaald. Daarnaast rolden volle wagons
met kolen uit Duitsland aan" 125 •

- Research en ontwikkeling
Reeds eerder kwam ter sprake de bijzondere aandacht die door de
dakpannenfabrikanten werd besteed aan de vormgeving en de ontwikkeling van nieuwe modellen .
Soms poogde een fabrikant door patentering voor zijn nieuw model
een exclusieve positie te verkrijgen . Zo berichtte het Venloosch
Weekblad in 1892 dat "door het Duitse Rijkspatentambt een waarborg
van eigendomsrecht was toegekend aan Leonard Coppes voor een buitengewone verbetering van de dakpannenfabrikatie , waardoor de pan
zo aaneengesloten en vast op het dak kwam te liggen , dat water en
sneeuw niet konden indringen, terwijl de gewone indekking en het
aanstrijken met cement of kalk kon vervallen" 126 • Leonard Coppes
was betrokken bij de Venlose steenfabriek L. Coppes & Co.
Van Boom en Van Gasselt uit Venlo, eigenaren van de Rheinische
Dampf-Dachziegelei Van Boom en Van Gasselt te Kaldenkirchen ,
verkregen een patent op "een nieuwe pan, die de storm trotseerde" 127 .
Sommige fabrikanten waren bijzonder inventief. Zo verkreeg Leo
Nefkens te Blerick , de latere compagnon van Teeuwen & Nefkens in
1899 zes patenten voor een door hem uitgevonden drooginrichting
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voor stenen en dakpannen. De uitvinding, waarvoor veel geld geboden werd, betekende een omwenteling in de keramische industrie. Zij
ondervond veel belangstelling en trok zelfs bezoek van ingenieurs afkomstig uit Berlijn 128 •
Na de start van de gresbuizenproduktie in haar fabriek te Reuver werd
het fabrikaat van Gebr. Teeuwen voortdurend verbeterd door een gewijzigde werk- en stookmethodiek en door de ombouw van ovens 129 •
In 1903 werd bij de Tonindustriezeitung te Berlijn, het toonaangevende keramische vakblad in die tijd , gevraagd naar "formules en berekeningstechnieken voor het componeren van glazuurrecepturen in verband met het smelten van silicaten, kiezelaarde en aluinaarde , tenzij
deze formules slechts empirisch te vinden zouden zijn" 130 • Voor onderzoek van kleisoorten en van de samenstelling van nieuwe glazuren
werd enige tijd later, in 1906, een aparte proefoven gebouwd.
Alfred Russel liet zijn fabrikaten in 1904 testen door het proefstation
Koning & Bienfait te Amsterdam. Uiterlijk, gewicht, porositeit, wateropname, drukvastheid en weerbestendigheid werden kritisch onderzocht. De verblendstenen werden beoordeeld als een zeer gelijkmatig en voortreffelijk produkt 131 • In 1907 en 1908 verkreeg Gebr.
Teeuwen door bemiddeling van het bureau 'Deutsch-Amerikanische
Patent-Verwertung Charles J. Krebain & Co. ' en het 'Spezial-Patent
Bureau der Tonindustriezeitung' ,en het 'Chemisch Laboratorium für
Tonindustrie Prof. Dr. H. Steger & E . Cramer' te Berlijn , drie patenten van het Kaiserliches Patentamt. Het eerste had betrekking op een
ringoven voor het stoken van gresbuizen met als doel een grote brandstofbesparing. Dit project mislukte en de industrie zou moeten wachten op de tunneloven . Ook het patent voor een ringoven waarin dakpannen ter verkrijging van een blauwe kleur reducerend in plaats van
oxyderend gestookt konden worden, werd geen succes. Beter resultaat bracht het derde patent, een vinding waarbij de afvalwarmte van
overslaande vlamovens kon worden benut als secundaire resp. voorgewarmde lucht bij aan elkaar gekoppelde ovens, waardoor een behoorlijke besparing op het brandstofgebruik kon worden bereikt. Als laatste voorbeeld noemen we ten slotte de introductie in 1913 van het
'aardglazuur' voor het kleuren van dakpannen als aanvulling op het
loodglazuur. Dit aardglazuur, naar het Franse woord 'engobe' genaamd , was in wezen gelijk aan het oude Terra Sigillata uit de Romeinse tijd. Het materiaal bood mogelijkheden om dakpannen een andere
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ders. Voorbeelden van dit type vennootschappen zijn N.V. Tiglia Tegelen en de N.V . Nederlandsche Gresbuizen Industrie. Beide vennootschappen waren in de regio de eerste in de keramische bedrijfstak ,
die vanaf de oprichting onder de rechtspersoon van een N.V . werden
gevoerd. Het aantal N.V. 'sin Nederland bedroeg in 1900-1904 617 ; dit
aantal liep op tot 882 tussen 1905 en 1908 133 . Hun startkapitaal bedroeg
gemiddeld rond f 175.000,-.
De N .V . Tiglia begon in 1901 met een gestort kapitaal van f 75.000,en de N.V. N.G.I. in 1909 met een nominaal kapitaal van
f 1.000.000 ,-waarop echter in totaal f 464.500 ,-was gestort. Het waren beide relatief kleine naamloze vennootschappen. Zij opereerden
slechts gedeeltelijk vanuit een geformaliseerde situatie. Dit blijkt o.a .
uit de bepalingen over de winstverdeling bij de N. G .I. en uit de regelingen die bij Tiglia werden getroffen toen kort na de oprichting bleek
dat additionele financieringscapaciteit noodzakelijk was. Bij de
N .G.I. was de winstverdeling als volgt geregeld : allereerst werd , volgens artikel 19 der statuten , van de winst 5% over het gestort bedrag
uitgekeerd aan de aandeelhouders , van de overschietende winst kwam
10% toe aan de commissarissen en 5% aan ieder van de directeuren en
fabriekschefs. Vervolgens ging 10% naar een reservefonds dat maximaal 25% van het geplaatste kapitaal mocht bedragen. De resterende
winst werd als extra dividend aan aandeelhouders uitgekeerd. Hieruit
blijkt dat bij de N . G .1. de beleggersgedachte prevaleerde boven het
belang van de onderneming op langere termijn .
Tiglia , waar overdracht van aandelen behoudens in geval van vererving alleen met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders kon geschieden , maakte wat betreft financiering geen
goede start. Nog voordat de bouw van de fabriek was voltooid , bleek
dat de kosten f 10.000,- hoger waren dan het aandelenkapitaal. Niettemin werden de 25 aandelen in portefeuille niet uitgegeven, maar
werd getracht een hypothecaire lening aan te gaan van f 30.000 ,- om
te voorzien in het bedrijfskapitaal 134 • De Maastrichtse Hypotheekbank
weigerde dit krediet te verstrekken ; een poging om het bedrag tegen
een rentevergoeding van 5% bij particulieren onder te brengen, mislukte. Uiteindelijk werd een krediet van f 35.000 ,-tegen een rente gelijk aan het promesse-disconto verhoogd met 1,5% verkregen bij de
Gelderse Crediet Vereeniging te Maastricht zonder hypothecair ver188

band, maar met borgstelling door alle aandeelhouders. Nadat in een
onderlinge akte de verplichtingen van alle aandeelhouders uitvoerig
waren geregeld, vond in 1903 een kapitaalsuitbreiding plaats door een
ponds-pondsgewijze storting door aandeelhouders op 5% rentegevende onopzegbare obligaties. Van de winst over 1903 ad f 12.000,42
werd f 10.000,- onder de aandeelhouders verdeeld in de vorm van 5%
rentende onaflosbare obligaties. In de eerstvolgende jaren werd op gelijke wijze gehandeld, waarbij zelfs rente in de vorm van nieuwe obligaties werd uitbetaald. In 1906 wees de Venlose Handelsbank terecht
op de abominabele financiële structuur en drong aan op ordening van
zaken.
Overigens veranderde ook na 1900 niet veel in de door de bankiershuizen verrichte werkzaamheden. De Venloosche Handelsbank, de
Bank van Haffmans & Steegh en de Bank- en Handelsvereeniging
voorheen P.J. Berger belastten zich in 1905 met " het incasseren en
disconteren van wissels op het binnen- en buitenland; met in- en verkoop van buitenlandse wissels , banknoten en coupons; de levering van
cheques op de meeste bankplaatsen ; de wisseling van vreemde muntspeciën; de koop en verkoop van effecten; het openen van rekeningcourant en chequeconto's en het beheer van depositogelden" 135 .
Voor de inning van wissels en met name ook voor de beoordeling van
de solvabiliteit van haar Belgische afnemers te Haine , Brussel, Leuven , Bomal, Seraing, Herstal, Verviers, Arlon, Namur, St. Hubert,
Olne, Barvaux en Spa onderhield Gebr. Teeuwen tussen 1906 en 1908
een bankrelatie met de Crédit Lyonnais te Brussel. Voor de Duitse
markt verrichtte het kantoor van de Barmer Bank Verein in MönchenGladbach dezelfde functie. De condities van de verschillende Venlose
bankiershuizen waren gelijk. Verandering van bankier had weinig zin ;
daartoe afgegeven offertes werden niet geaccepteerd omdat ze geen
voordeel boden.
Overigens kwamen de gelden van de afnemers niet altijd soepel binnen; kredietbewaking was vereist. Daarom gingen een aantal fabrikanten t.w. Gerard Johan Herfkens (voor Canoy-Herfkens) , Leonardus Coppes (van de Venlosche steenfabriek L. Coppes & Co.), Jules
van der Heyden (voor de steenfabriek te Arcen) en Paulus Teeuwen
(voor Gebr. Teeuwen) in 1904 voor een periode van tienjaar een overeenkomst aan "ter gezamenlijke bewaking van kredieten aan slecht
betalende afnemers''. Er werd een lijst aangelegd van leveringen lan189

ger dan vijftien maanden geleden gedaan en niet minstens voor 75%
betaald. De controle op de uitvoering van deze overeenkomst werd
door de heren bij toerbeurt verricht. Gezien de lange betalingstermijnen kan niet worden gesteld , dat de kleiwarenfabrieken geen redeLijke
betalingscondities hebben gehanteerd . Dit blijkt trouwens ook uit de
betalingscondities, die Alfred Russel in zijn offertes opnam. Hij verleende zijn afnemers 1,5% korting bij betaling met wissels binnen een
maand na factuurdatum en stemde in met betaling binnen drie maanden zonder aftrek. Alles bij elkaar was er dus sprake van een betrekkelijk grote voorfinanciering.

- Groei van het investerings- en balansvolume en van de omzet
Met de investering in de eerste machinale dakpannenfabrieken waren
uiteraard reeds grotere bedragen gemoeid dan voorheen.

Activa van Gebr. Teeuwen , omvattend de drie fabrieken te Tegelen, Kaldenkirchen en Gi!Jrath in 1895 .
liquide middelen in kas en banktegoed
debiteuren
voorraden gereed produkt
gebouwen--en inrichting
gereedschappen

f

Totaal

f 129.836,41

19.652 ,30
30.038 ,46
24.103,70
55.891 ,95
150,00

Bron: P.A .T " Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

Van het in de tabel genoemde bedrag heeft naar schatting 25 à 30%
betrekking op de fabriek te Tegelen . Een indicatie hiervoor is dat bij
de verdeling der fabrieken op 1 december 1899 de totale waarde der
gronden, terreinen en fabrieken van Tegelen en Kaldenkirchen te zamen , doch exclusief de voorraden , werd geschat op f 46.527 ,39. In de
modern ingerichte steenfabriek van Teeuwen en Nefkens te Blerick
was in 1898 geïnvesteerd een bedrag van f 59.500 ,-.
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Investeringen in de steenfabriek Teeuwen en Nefkens te Blerick in 1898.
kunstmatige drooginrichting
droogloodsen
ringoven
werktuige n en gereedschappen

f

Totaal

.f 59.500,-

5.000,21.000,14.500,19.000,-

Bron: P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

Toen rond 1900 de vernieuwde en uitgebreide fabriek van Gebr. Teeuwen te Reuver voor de fabricage van gresbuizen in produktie kwam,
toonde haar openingsbalans het volgende beeld:

Openingsbalans Gebr. Teeuwen te Reuver, 1900.
gebouwen en terreinen
werktuigen en gereedschappen
fabriekswoning

f

14.786,63
11.178.98
2.000,00

Totaal

f

27.965,61

Bron: P.A.T., Bedrijfsarchief Gebr. Tee uwen.

Het per 31 december 1900 in totaal in haar fabrieken binnen Nederland geïnvesteerde kapitaal omvatte bij Gebr. Teeuwen de volgende
bedragen:

Vermogen geïnvesteerd in de gezame nlijke bedrijven van Gebr. Teeuwen ultimo
1900.
fabriek Tegelen
fabriek Reuver
fabriek Blerick

f

109.185,35
67 .500,00
66.000,00

Totaal (excl. fabriek te Kaldenkirchen)

f

242.685 ,35

Bron: P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.
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Ofschoon de hier gegeven voorbeelden, bij gebrek aan meer cijfermateriaal , slechts gering in aantal zijn, geven de genoemde investeringsbedragen een indicatie dat met de toename van de bedrijfsgrootte en
de voortschrijding van techniek en mechanisatie een belangrijke opgaande lijn is waar te nemen . De overgang van een eenvoudige steenoven naar een industrieel bedrijf van keramische bouwprodukten vergde steeds meer middelen . Zo bedroeg in 1907 het totaal van het in de
fabriek van Tiglia vastgelegde kapitaal f 248.354,15.

In vergelijking met de omzet in 1888 van in totaal f 31.353 ,26 bedroeg
de totale Nederlandse omzet van Gebr. Teeuwen in 1900 f 215.301,93.
Omzet van Gebr. Teeuwen uit in Nederland gelegen bedrijven , 1900 .
de fabriek te Tegelen
de fabri ek te Reuver
de fabriek te Blerick

.f 107.000,00

Totaal

.f 215.301,93

30.354,47
77.947,46

Bron: P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwe n.

In 1906 was haar totale omzet gestegen tot ruim f 250.000,-.
De jaaromzet van de N .V. Tiglia 136 bedroeg in 1910 f 102.347, 115 en
in 1911f122.391 ,495.
Enig inzicht in het exploitatiegebeuren geeft Gebr. Laumans 137 :
Exploitatie gegevens Gebr. Laumans. 1901/2-1902/3.
Totaal arbeidsloon

190111902

klei berg
panne n maken
vorm- en naamgeld
stoken ovens
ovens in- e n uitdragen

f

Totaal

f

1902/1903

1.536,19
2.481 ,49
81,37
132.60
198,90

f

4.430,55

f

1.295,54*
2.436 ,27
86,77
127,20
190,80

(3
(3
(l
(1

man)
man)
man)
man)

4.136,58

* Het kleide lven vond plaats in de periode 23-11-1902 t/m 22-03-1903; de pannen werden
gemaa kt van 05-04-1903 tot 08-11-1903.
Bron: Archie f Gebr. Lauma ns Tegelen. Administratie boek.
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De totale produktie bedroeg in 1902 804.700 stuks en in 1903 792.100
stuks. Het aantal gestookte ovens was resp . 221 en 212 .
De bezetting was 4 man resp. 4 man.
Uit de cijfers kan worden vastgesteld, dat het aantal per oven gestookte pannen in 1901/1902 3.640 en in 1902/1903 3.736 stuks bedroeg. De
jaarproduktie per man per jaar was resp. 201.175 stuks en 198.025
stuks; de arbeidskosten per duizend dakpannen bedroegen f 22 ,02 en
f 20 ,89 en het jaarloon per man bedroeg f 723 ,59 resp. f 710,26.
Tenslotte kunnen we de vraag stellen naar het geldelijk resultaat van
de ondernemersactiviteiten in de keramische bedrijven .
Over de winst en de winstdeling kon het navolgende worden vastgesteld 138 :

Samenstelling van de winst van Gebr. Teeuwen in 1900.

f

winst fabriek Tegelen
winst fabriek Reuver
verlies fabriek Blerick

23.145 ,62
5.176 ,79
-/- 4.091 ,82

Totaal resultaat

f

24.230,59

Bron: P.A .T" Bedrijfsarchief Gebr . Teeuwen.
Jaarresultaat van Tiglia 1904- 1912 139 •
1904
1905
1906
1907
1909
1910
1911
1912

f 15 .000,27.411 , 735
20.000 ,4.000 ,11.000,22.667 ,61
17.250 ,17.250,-

Bron: S.H.C. Maastricht , Archief N.V. Tiglia Tegelen.

Bij Canoy-Herfkens, sinds 1908 een naamloze vennootschap, werd als
zuivere winst beschouwd het exploitatieoverschot na aftrek van 25%
afschrijving over de geïnvesteerde activa en 5% rentevergoeding over
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het kapitaal 140 • Van de aldus vastgestelde winst ging 10% naar de reservekas, 10% naar directeur Canoy en 10% naar directeur Herfkens.
De resterende 70% werd als volgt verdeeld:
40% naar de aandeelhouder P . Smulders
25% naar de aandeelhouder Canoy
25% naar de aandeelhouder Herfkens
10% naar de aandeelhouder De Lange.
De participanten van het bedrijf Janssen-Dings 14 1 te Belfeld beschouwden als zuivere winst het exploitatieresultaat na aftrek van :
- de lonen van het personeel
- alle andere noodzakelijke bedrijfsuitgaven
- 5% interestvergoeding over het ingebrachte kapitaal
- de lonen van de beide beherende directeuren J. en H. Janssen.
Het resterende bedrag werd gestort in een 'Rese rvekas', welke werd
gehouden door de commanditaire vennoot Brouwers.
Wanneer we de financiële en economische aspecten overzien, kunnen
we het volgende constateren:
vanaf de eeuwwisseling namen zowel het investeringsvolume als de
omzet van de kleiwarenfabrieken gestadig toe.
Additioneel benodigde middelen voor bedrijfsuitbreiding werden in
hoofdzaak gefinancierd uit ingehouden winsten. Met name bij de uitgesproken familiebedrijven bleef de behaalde winst nagenoeg geheel
binnen het bedrijf. Bij andere bedrijven , waar het element van geldbelegging een belangrijke overweging tot deelname betekende, werd
de uitkering van winst geregeld in overeenkomsten en statuten. Ofschoon de waarnemingen ontoereikend zijn, bestaat de indruk dat de
winstmarges en winstcapaciteit in de besproken tijdsperiode niet onbevredigend waren. Wij worden hierin bevestigd door dat uit ingehouden winsten omvangrijke investeringen werden gefinancierd.
IIl.C.5. Personele en sociale aspecten
- De personele bezetting in de bedrijfstak in de regio rond 1910
Omstreeks 1910 waren in totaal in de kleiwarenfabrieken van dakpannen , gresbuizen en stenen in de regio ruim duizend personen werk194

zaam , waarvan ongeveer 690 in Tegelen , 130 in Belfeld , 135 in BeeselReuver en 110 in te Venlo en Blerick.
Aan de hand van archiefmateriaal en door vergelijking komen we tot
de navolge nde bezetting van de afzonderlijke bedrijve n :
T abel X.

Personeelsbezetting van de keramische bedrijven in Tegelen, Belfeld ,
Reuver en Venlo in 1910
Aantal werkzame
persone n

Fabriek

Ca noy-Herfke ns, Tegelen
Tiglia, Tegelen
Alfred Russel, Tegelen
Bruls/Simons/Kurstjens, Tegelen
Gebr. Laumans. T egelen
Gebr. Teeuwen, Tegelen
Thissen. T egelen
Overige bedrijven , Tegelen
Gebr. van Cleef, Be lfeld
Janssen-Dings, Belfeld
Ned. Gresbuizen Industrie Belfe lcl!Tegele n
Jac . Laumans. Reuver
Gebr. Tee uwen, Reuver
H . Trienekens , R euver
Janssen-Willemsen , Re uver
Canov-Herfkens, Venlo
Gebr: Teeuwen . Blerick
Overige stee nfabrieken, Venlo

70
80
50
90
90
120
90
100
20
40
70
39
51
21
22
30
50
30
Totaal

1.063

In Belfeld en Beesel- Reuver vormden de keramische fabrieken nog
steeds nagenoeg de enige tak van industriële bedrijvigheid .
In Tegelen nam de kleiwarenindustrie nog steeds de belangrijkste plaats
in binnen de totale nijverheid . Tussen de jaren 1891en1905 was de ontwikkeling aldaar verlopen 142 als weergegeven in tabel XI op pagina 196.
Van het totaal van 689 arbeidsplaatsen in de Tegelse kleiwarenindustrie
in 1905 waren er 487 in de dakpannen- en 202 in de steenindustrie. Voor
247 werknemers was intussen werkgelegenheid ontstaan in de ijzergieterijen en machinefabrieken, de tabaks- en sigarenindustrie , en in de fabricage van briefhouders en mineraalwater en bij een boekdrukkerij.
Ongeveer een kwart van de in de kle iwarenfabrieken werkzame personen bestond uit jeugdigen jonger d an zestien jaar.
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Tabel XI.

Aandeel van de arbeidsplaatsen in de kJeiwarenindustrie in de industriële werkgelegenheid te Tegelen 1891-1905.

Jaar

Totaal aantal arbeidsplaatsen in nijverheid
en industrie

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

483
583
600
613
615
640
675
837
840
975
945
880
892
930
936

Aantal arbeidsplaatsen
in kleiwarenfabrieken
absoluut en procentueel
400
468
481
475
478
492
462
615
635
735
725
698
698
670
689

82 ,8%
80 ,2
80,l
77 ,5
77 ,7
76 ,9
68 ,4
73.4
75 ,6
75 ,4
76,7
79 ,3
78 ,3
72,0
73 ,6

Bron: G .A.T. , Jaarverslagen der ge meente Tegelen 1891-1905.

- Arbeidslonen en salarissen
De ontwikkeling van de arbeidslonen na 1900 vertoont een wisselend
beeld.
In het verslag van de gemeente Tegelen over 1903 wordt officieel gewag gemaakt van weeklonen variërend van f 9,-, f 10,-, f 11,- en
f 14,-; in 1905 daarentegen van weeklonen van f 7 ,80 tot f 9,60, gebaseerd op daglonen van f 1,30 tot f 1,60 143 .
In feite lag in de Tegelse bedrijven het dagloon - bij een werkweek van
56 uur - in de periode 1901-1904 gemiddeld tussen f 1,- en f 1,20 per
dag ; en in 1905 tussen f 1,10 en 1,45.
Jongens tussen 13 en 18 jaar verrichtten diverse karweitjes , zoals het
schoonmaken van de ovenkanaaltjes, stenen kloppen , glazuur malen
en het in- en uitdragen van bijv . bloempotten . De zogenaamde 'kettingjongens' zorgden ervoor dat in de kleigroeven de paarden de handwagens of bakken klei via twee ijzeren U-balken naar boven trokken.
Voor dit soort bezigheden werd betaald aan jongens van
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Jeugdlonen in de kleiwarenindustrie te Tegele n, 1901-1904.
13 jaar 5 cent per uur
14jaar 6centperuur
15 jaar 7 cent per uur
16 jaar 8 cent per uur
17 jaar 9 cent per uur
18 jaar 10 cent per uur
Bron: P.A. T. , Bedrijfsarchief Gebr. Tee uwen.

In 1906 verdiende een handpannenmaker bij een produktie van ca.
1.000 stuks per dag 18 cent per 100 stuks. Dit komt dus neer op een
dagloon van ca . f 1,80. Dit bedrag was in 1912 opgelopen tot f 2,40
per dag. Het gemiddelde weekloon per man van alle medewerkers te
zamen bedroeg in 1912 ca. f 10,85, zo blijkt uit een loonboek van
Gebr. Teeuwen over de periode 9 mei t/m 2 november 1912. Aangezien de R.Mark in die periode het algemeen gangbare betaalmiddel
was , werden de weeklonen in Duitse R.Marken uitbetaald . Het equivalent is dan ook administratief verantwoord als 17 ,64 R. Mark .
Gedurende de twee weken waarin kermis werd gehouden , was het gemiddelde weekloon niet hoger dan f 6,80 omdat over dagen , waarop
niet werd gewerkt, geen loon werd betaald .
In 1913 varieerden de weeklonen voor volwassenen van f 12,- à f 15 ,per week. Het hoogste loon in de fabriek verdiende uiteraard de fabrieksbaas. Deze ontving in 1904 f 12,- , in 1908 f 14,- , in 1909 f 15 ,en in 1912 f 16,- per week .
Samenvattend menen wij te mogen vaststellen dat het loon beeld vanaf
1880 tot 1913 gemiddeld als volgt is verlopen :

Daglonen van volwassenen in de kleiwarenindustrie te Tegelen 1880-1913.
1880-1886
1901-1904
1905
1912
1913

f 0,60 - f 1,00
1,00
1,10
1,80
2,00

-

1,20
1,45
2,00
2,50
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De stijging van het landelijk loonniveau tussen 1870 en 1910 wordt in
het algemeen - en met het nodige voorbehoud in verband met de hantering van ongewogen gemiddelden - geschat op ca. 70 procent 144 • Wij
menen te mogen stellen , dat de stijging van het loonniveau van de keramische fabrieken in Noord-Limburg zelfs hoger lag . Het is niet onwaarschijnlijk dat het veel hogere loonpeil in Duitse bedrijven een rol
heeft gespeeld. Een globale vergelijking met de schaarse gegevens van
het loonpeil elders in de bedrijfstak, zoals de steenbakkerijen langs de
grote rivieren en de keramische fabrieken te Maastricht, leidt tot dezelfde conclusie 145 . Bij de Gelderse steenbakkerijen en langs de grote
rivieren beliepen de daglonen omstreeks de eeuwwisseling , globaal
f l,-, f 1,10 en f 1,25, terwijl het gemiddelde weekloon voor uitvoerende arbeid tussen 1890 en 1910, afhankelijk van de functie , varieerde
tussen zes en twaalf gulden 146 .
Overigens moeten we nu reeds opmerken, dat erin de loonontwikkeling
in 1914 een verlaging zou optreden , omdat ten gevolge van de oorlogsomstandigheden stagnatie optrad in de bouwnijverheid waardoor grote
voorraden ontstonden. Naar het gevoel van de ondernemers in de keramische bedrijven was het in die situatie beter alle medewerkers te laten
doorwerken tegen lagere lonen dan een aantal van hen te ontslaan.
Het 'ondernemersloon ' of het salaris van degenen die in de keramische
bedrijven leiding gaven , was geregeld naargelang het type van bedrijfl47.
Bij de besloten familiebedrijven bedroeg de vergoeding op jaarbasis
voor de jonge familieleden-bedrijfsgenoten in de jaren tachtig rond
f 500,-. In de jaren negentig verdienden de firmanten-directeuren tussen f l.000,- en f 1.500,- per jaar . Formele regelinge n waren onbekend.
Formeel was de honorering vastgesteld door de naamloze vennootschappen. Zo was bij Tiglia de regeling van salaris en overige arbeidsvoorwaarden met de directeur in een arbeidsovereenkomst geregeld.
Zijn jaarsalaris bedroeg in 1901 f l.200 ,- en in 1904 f 1.500,-. In 1905
werd door de commissarissen van deze vennootschap voor de eerste
keer een bedrag van f 535 ,- beschikbaar gesteld "voor gratificaties
van de directeur , de boekhouder, de reiziger , de machinist en de ovenstoker gezamenlijk " . We zien hier hoe werkzaamheden van functionarissen door commissarissen werden beoordeeld. Deze laatsten werden
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zelf gehonoreerd met vijf en later tien gulden vacatiegeld per vergadering plus vergoeding van reis- en verblijfkosten. Voor de eerste geheel
van buiten aangetrokken technisch directeur werd in 1911 een winstdelingsregeling overeengekomen. Hij verkreeg bij een contractueel
dienstverband van twintig jaar naast een jaarsalaris van f 2.500,- gedurende de eerste tien jaar vijf procent van de winst en daarna tien procent van de winst boven f 30.000,-. Het element van winstdeling werd
ook bij de bedrijven van het tussentype ingevoerd. De gebroeders J. en
H. Janssen , beherende vennoten van Janssen-Dings te Belfeld , genoten in 1896 een vast jaarsalaris van f 450,-naast een commissie over bij
derden voor de wederverkoop gekochte handpannen. In 1903 werd in
een overeenkomst met de commanditaire vennoot, notaris Brouwers,
bepaald dat aan de heer H. Janssen naast zijn jaarsalaris van f 600,-en
enige emolumenten ook 10% van de zuivere winst zou toekomen , alles
onder concurrentiebeding, waarbij geen deelname in andere keramische fabrieken was toegestaan.
Intussen was ook de vraag naar hoofdarbeiders toegenomen. Administratieve medewerkers en personen belast met toezicht deden hun intrede. Hun aantal bedroeg in industrie en ambacht in Nederland in
1899 vijf procent en in 1909 zeven procent 148 . In de keramische bedrijven zal dit percentage , zeker in de eerste decennia van deze eeuw , ongetwijfeld lager zijn geweest, vooral omdat met name in de gesloten
familiebedrijven vele werkzaamheden behalve door de ondernemer
zelf ook door Uongere) familieleden werden verricht 149 . Bij Gebr.
Teeuwen trad in 1897 de eerste administratieve medewerker in dienst
als 'hulp in de boekhouding', weldra tot 1905 gevolgd door nog drie
andere personen voor administratie , correspondentie en bijbehorende
kantoor- en fabriekswerkzaamheden. Alfred Russel te Tegelen nam in
1912 zijn eerste boekhouder in dienst , terwijl bijv. Jac. Laumans Sr. te
Reuver tot 1914 de algehele administratie van zijn bedrijf zelf verzorgde , zij het vanaf 1910 met assistentie van zijn zoon. De salariering van
de 'kantoormedewerkers' - dikwijls uit het onderwijs gerecruteerd bedroeg in de beginperiode , afhankelijk van leeftijd en genoten opleiding, tussen ca. 400 en 1.000 gulden per jaar. Zij was veelal gebaseerd
op de jaarwedden van onderwijzend personeel, die bijv. in Venlo rond
1900 lagen tussen 500 en 1.100 gulden 150 . Het kantoor , waarin deze
nieuwe groep medewerkers haar werkzaamheden verrichtte, bleef bij
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-ARBEIDS·OVEREENKOMST.

~.:::"!flf::::~"/'_::·~~
·-·-·- · -

~1rbeider te ... a~~.
ART. 1.

gesloten de volgende arbeids-ovcrccnkomst.

De arbeider verbindt zich in dienst van

cteil

werkgever werki:a~1TI te zij n en all e

voorkomende wCrkzaamheden te ·ve rrichten, die hem door of namens zijn werkgever zullen worden
opgedfagea.
.
.

die~stbetrekking ·gaat in ó~t
- · -~~~/f?l/4-en wordt aangegaan

ART. 2. De
_yoor .~n.bcpa~!den tijd.
vl!~o~n'c11

De ·a_rbeider heef~ op verl

en een ontslagbrief uifzijn vorigen di enst te

en tevens naam en woonplaats op· te g_ en.

ART. 3. ln dîen hetzij werkgever .of arbeider de dienstbetre kking wil doen eindigen, moet
daarvan 14 dagen _van_ ~e vor~n sc_hrîftelijk worden kennis _gegeven aan de wed erpartij . Een
arbeider kan op staanden voel worden ontslagen:
· a. Wanneer hij bij een anderen werkge\'er den dienst \'èrlaten heeft zonder zich aan den
opzeggÎ11°gsterrÎtijn te hebbe n gehouden.
. . h. w anneer hij op diefstal, ónz~dîg_e" handelingen .betrapt wordt, zic h, lied erlijk ged raagt,
ondanks wàarschuwin g platte of oOzeáeHjke' taa l óf' godslastering uitsJaat, ook als bij die ni et rich t
fo t den werkgever, zijn \'CrtegenWoordigers of zijn medearbeiders of zijn bi=hoeft e Joet ani.Iers d;m
op- de daarvoor inger_ic hte ·gelegenheden.
c. Wan·neer h ij zijn· werk zoilder reden verlaaf of w:CigeTfzi.c h -aan de arbeid8p.vereenkom st
. t~ houden.
·
, d, Wanneer_ hij niettcgen·s taande_ de waarsç-huwing orivoorzichtig met vuur en Jicht omgaat .
. in l::n bij loodSen of gebouwen_, of In :gebouwen waar zulks ~ ped a al is verboden, rookt .of daarin
met .branderide sigaar, -sigaret óf pijJ> wordt aangetroffen.
. . .
e. Wanneer bij zich schuldig maakt · aan bcleedîgingen of handtastelijkheid tegen den werk~ever of zijn \'..er.tegcnwoórdiger.
. .
.
f. Wanneer hij mocdwillîg ve rnieU, het eigei-idom van zij n werkge\'Cr of mcdcart5eidcrs..
· g; War:mcer·hij niet in staat is zijn arbeid Ie verrii:hten of aan een afzichtelijke of besmettelijke
ziekte lijdt
h. Wan neer hij weigert ·tiet hem door den w.erkge'_'Cr ot':Zijn vcnegenwoordiger opged rage n
werk uil te voeren of zulks niet naar behooren dÛe l~ 0( wel zijn medearbeiders aanzei zulks
niet te doen.
.
i. Wanneec ·hij sterken drank. op h~t werk gebrui kt, bij zich heeft of doet meebr_engen of
· zich in ken n~lijke n staat van dron kenschap bevi1idt.
De · arbeider heeft ·het recht de overc~n komsl op te zeggen zonder zich aan den o~zeggings-

. termijn te houden.
·
1
u. Wann eer hij niet in staat is z.ijil werk te_- verricht~n.
.
.
b. Wanneer zijn _werkgever of z:ijn vertegenwoordigers handtastel ijk zijn Of .grûve bele-edigingen
tegen de arbeiders uiten.
·c. Wanneer de wérkg_cvcr het verschuldigde loon niet op de overeengekomen wijze uitbetaal_d,
afgezien van zijn recht om de nader bepaalde- kortingen af te houden.
d. Wanne~r bij voortzett ing Van het weik gevaar voor het leven of d e gezond heid van den
arbeider ontslaat, wat ,bij h ~t aangaan van. deze overeenkomst niet te v oorzi~ n was.
ART. 4. -. De werkgever- of arbeider, die de· dienstbetrekking willen doen eindig-en doen daarvan
14 ciageo van te voren ·schriftelijk _kennis_aan" de wederpartij.
De werkge ver of a rbeider die den Opzeggingstermijn niel _in acht neemt of aan de wederpartij
.

een dringende red_e n geeft tot tusschcn tijdsc he beeindiging-dcr overel·nkomst is a:ïn de wederpartij
·· cc ~. sch<1:del oos_ s:IC11i~g schuldig ten bedrage van · ~et _ \o~n "·an eten opzeg~ingstermijn.

ART. 5. De werkgever of arbeider' is beyoegd -d ë dieristbetrekking op sfaand en vo.et te· ·doen
eindigen wanneer hij de wederpartij een schadeloosstelling geeft gelijk aan 't Joon van den
opzeggiJ)gs~ermijn.

Een exemplaar van een arbeidsovereenkomst uit 1909.
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ART. 6. Aan"'.ang èn einde vim è!e ·di1;5.!liJkschc wCrk- en sch0tflijderi Worden door of namens
den werkgever vastgesteld.
De werkgever houdt zich het rcd1t voor de werktijden, zoo te regelen als hem zulks voor
den ·geregelden gang in de fabriek weilschelijk voorkomt, terWijl bij dringende ·gevallen, bedrijfsstorin_gcn, o ngel.uk.ken, pngunstig weer enz. de werkgever de lijd verlengen ol .verkorten kan en
zal' de arbeider :ilsdan verplicht zijn, des avonds, des nachL'i, in den morgen, op Zondagen en
daannee gelijkstaande dagen aan lle opdracht d~s werkge\•ers gevolg· te geven.
ART.

7.

~~t·

Het -loon is mondeling overeengekomen volgens in de onderneming bçstaande tarieven,

"&:;Jf; ~:~n~~r ::ç:::,;'"'. des morgens en tevens voor Zondagarbeid

ART. 8. Geen loon zal verschuldigd zijn over den · tijd gedurende welken de arbeider zijn
werk nier heeft vei:richt, ook niet in gçvallen van vrijwillig of gfdwongen verZuim· bedoeld in
arf. 1638 c.' en d. van het Burgerlijk Wetboek.
. (@
··ART.

9. De loonweek

ll<gi~~day.~~ua(..1. en eindigt $.CJ't~ef'..y.h<Y<,~

De uitbetaling gcsc~iedt jedere we~ df?S p~~rdags na "afloop . van het werk aan de f!lfriek of op
het kantoor van den werkgever. · e \1ilbetaling heeft niettegenstaande de loonen in guldens ·enz.
v3stg~steld zijn plaats in Duitsch geld; waarbij de M.u~ op Z!.!Stig cents en de andere Dl.'itsche
munten in evenredigheid worden berckef!d'. ' Wordt de arbeidsovereenkomst in den loop der week,
door welke partij ..:>ok verbroken, he~ri de afrekening eerst den . daaropvolgcnden Zaterdag in dit
art. omschreven wijze plaat_s.
1

· ART. 10. le~er· arbeid~r is verplicht op ti_jd bij zijn werk te zijn en dit niet voor het einde
van· (;ten wer.ktij~ ~e verlaten, zich zedelijk, ru$1ig. en vreedzaam te houden, zoowel tegenover zijn
mede-arbeiders en 't bijwnder j~gens hel boven hem gestelde personeel. De arbeider heeft de
bevelen van den .werkgever of zijn vertege·n woordigers in b.elrekking op bet' he m opgedragen werk
besJîst op te volgen. ó e arbeider is verplicht het h_em opgedragen werk zoo te do~n als in een
goed bedrijf gëvordert ·wordt en zooals ·dat van ieder flink werkman venvacht wordt.
bi 't bijzor":lcr wordt val) den arbeider geeischt èlat hij . de door hem te bedienen machines
zoowel als de hem toev~r:trouwde werktuigen; . gereedschappen voor beschadiging bewaart en in
goeden loestand onderho udt. _Storingen in '·t bedrijf, het in ongereede zaken van machines en
gereedschappen moet de arbeider direct aao zijn baas of voorarbeider melden.
Mishruik van ~terken dr'an_k buiten ·werktijd, is verboden aan werklied(in die in fabriek.<1wo.ningen wonen.
ART. ll. De arbeider is met. zijn. loon aansprakelijk voor schade die hij moedwillig of door
grove nalaUgheid veroorzaakt aan losse en · vaste· eigendommen van den werkgever: ·
· Indien de arbeider zonder zich aan den opzeggingstermijn te houden het werk verlaat behalve
in gevallen in art. 3 g~~oemd verliest hij hel recht op het nqg staande loon, dit bedrag vervalt
aan .den A:1Semce·nen Annèn ·van_ Reuver.
·
·
Art. 12 Gelooft de arbeider zîch 'door bedrijfsinriclltingen door handeling.en van w.crkgi?ver,
baas of medearbeider benadeeld of gekwetst zoo kan hij dat .deit werk&ever mededecle11, welke
dan naar recht en billijkheid zal beslissen. Dezè mededeclingen zijn gedurende de kantooruren
·or 't bureal! te doen. ·Gemeenschappelijke bezwaren kunnen door hoogstens drie persOncn
gedaan worden.
ART. 13. Déiè overeenkomst tree~t in werkiilg ioodra de Wet op de arbeidsovere~nkomst
van kracht is en hQudt de werkgever zich.. het recht voor wanneer hem ~u lks mocht noodig
blijken dez.e iwereenkomst te .wijzigen of aan ·te vullen.
·

ÇP~&z/oq ~~~·/;77

,,/a.~~~~
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de meeste bedrijven nog lange tijd gehuisvest in het woonhuis van de
fabrikant. Het eerste kantoorgebouw werd in 1903 gebouwd door
Houben & Steegh, later de Nederlandse Gresbuizen Industrie , naast
het emplacement van de Staatsspoorwegen te Belfeld .

- Arbeidsovereenkomst e n arbeidsvoorwaarden
Naast de geldende dag- en tarieflonen werd in 1909 met iedere arbeider een individuele arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalinge n betroffen o .a. een opzegtermijn van veertien dagen , een negental redenen voor ontslag op staande voet , de regeling van de werktijden, betaling van overgeld voor werkzaamheden tussen 9 uur 's avonds en 5 uur
's morgens en op zondag; de vaststelling van de loonweek en de wijze
waarop de lonen (in Duitse R.Marken) werden uitbetaald . Bijgaand
voorbeeld geeft een indruk van een dergelijke arbeidsovereenkomst 151.
Als uitvloeisel van de Wet op het Arbeidscontract werd per 1 februari
1909 voor de arbeiders in de keramische bedrijven een uniform Arbeidsreglement ingevoerd. Dit reglement , bijgenaamd 'Het Blauwe
Boekje' handelde over aanstelling , ontslag , proeftijd , opzegtermijnen,
redenen van ontslag, het gedrag van minderjarigen , werktijden , kortingen en boeten , lonen en loonbetalingen , plichten , straffen , wangedrag en aansprakelijkheid. De inhoud van het 'Boekje ' was kennelijk
geënt op de 'Fabrik-Ordnung' die in Duitse fabrieken reeds vanaf 31
maart 1892 werd gehanteerd 152 . Hierin waren bepalingen opgenomen
als de juistgenoemde , maar daarenboven nog een reeks strenge voorschriften inzake veiligheid, brandgevaar , godslastering, dronkenschap
en een verbod van roken en het gebruik van alcohol in de fabriek. Bovendien was in die Fabrik-Ordnung - in zoverre was de Duitse wetgeving kennelijk in 1892 verder ontwikkeld dan de Nederlandse - voorzien in een verplichte deelname aan een Ziekenkas en aan een Verzekering tegen Invaliditeit. Bij de komst van het Arbeidsreglement in
1909 werd een minimumloon ingevoerd " van 12 cent per werkuur voor
een volslagen arbeider boven 20 jaar'' , uit te betalen in marken à 60
cent.
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- Sociale wetgeving en sociale voorzieningen
Bij de invoering van de Ongevallenwet in 1901 , uitgebreid met de Invaliditeitswet van 1913, kwamen een verplichte verzekering tegen de
gevolgen van ongevallen en invaliditeit tot stand . Voor de ongevallenverzekering sloten de keramische bedrijven zich in 1907 aan bij de
Centrale Werkgevers Risicobank te Amsterdam. In de gevolgen van
ziekte en ziektekosten was nog niet voorzien, omdat de Ziektewet van
1913 pas in 1930 geheel in uitvoering kwam.
Wel bestond voor de arbeiders, die waren aangesloten bij de Afdeling
Tegelen van de Bond van Glas- en Aardewerkers 'God en ons Recht'
de mogelijkheid tot ondersteuning ingeval van onvrijwillige werkloosheid of ziekte naast de mogelijkheid van een uitkering bij overlijden,
werkstaking of uitsluiting. Deze uitkeringen bedroegen, afhankelijk
van de betaalde contributie en de lidmaatschapsduur, bij werkloosheid
minimaal 4 en maximaal 20 gulden per jaar; bij ziekte f 2,40 tot f 48,per jaar en bij begrafenis een bedrag ineens van 9 tot 29 gulden.

- Scholing en opleiding
Naarmate de regio een industrieel karakter kreeg en de beroepsbevolking toenam, was tevens aandacht noodzakelijk voor scholing, opleiding en volkshuisvesting. Sinds de totstandkoming van de Leerplichtwet in 1900 genoot iedere Nederlander lager onderwijs. Mede hierdoor was in 1910 het aantal scholieren ten opzichte van 1875 ongeveer
verdrievoudigd. Voor het leren van een vak konden leerlingen terecht
op de ambachtschool te Venlo. Daarenboven werd in Tegelen vanaf
omstreeks 1880 onderwijs gegeven in technische kennis en technisch
tekenen door de uit Koblenz afkomstige modelmaker Probst. Hoewel
deze opleiding met name gericht was op de machinefabrieken en gieterijen in Tegelen , is zij toch voor de algemene industrieel-technische
vorming van de Tegelse bevolking zeer belangrijk geweest 153 . Dit geldt
zeker ook voor de juist in die periode mechaniserende kleiwarenindustrie in de regio, waar nog veel ongeschoolde arbeid werd verricht.
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- Huisvesting
Ter bevordering van de arbeidershuisvesting werd in 1913 de Tegelsche Bouwvereniging opgericht , die op meerdere plaatsen binnen de
gemeente woningcomplexen stichtte. Financieel en bestuurlijk was de
keramische industrie bij deze ontwikkeling betrokken.

- Arbeidsverhoudingen
Ter afsluiting van deze paragraaf komt het ons gewenst voor stil te
staan bij de arbeidsverhoudingen in de keramische industrie en met
name bij de relaties tussen de patroon en de arbeiders . De indruk bestaat dat rond de eeuwwisseling de verhoudingen niet slecht waren , al
droegen zij wel een patriarchaal karakter. Hiervan getuigen de berichten in de pers ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen of de herdenking van jubilea. Zo berichtte het Venloosch Weekblad van lljuni
1892 bij gelegenheid van het huwelijk van P. Smulders. deelgenoot der
firma Canoy-Herfkens over " het feestelijk onthaal der arbeiders met
hun vrouwen en kinderen met spijzen en dranken en stafmuziek der
huzaren " . Het blad achtte het " een verblijdend verschijnsel zulk een
eendrachtelijk samengaan te zien tussen patroons en werklieden in deze tijd van spanning tussen arbeid en kapitaal " 154 • Bij de viering van het
25-jarig bestaan van Canoy-Herfkens op 4 april 1905 gingen de vlaggen
in top ; er werd met vreugdeschoten feest gevierd en de we rklieden
werden in 'De Drie Kronen ' flink onthaald " 155 . Volgens het Venloosch
Weekblad van 5oktober1905 vierde Gebr. Teeuwen de 25ste verjaardag van de machinal e dakpannenfabriek met al het person eel met hun
dames in een gezellige en geanimeerde avond met passende tractaties
en een toespraak van fabrieksbaas Johan Janssen 156 .
In tegenstelling tot het karakter van het arbeidsklimaat van voorheen
was de inwerkingtreding van de Wet op het arbeidscontract in 1909
aanleiding tot arbeidsconflicten in Tegelen tussen 1909 en 191 l. Met
name het ontbreken van overleg bij de invoering van de arbeidscontracten en de inhoud van een aantal bepalingen in door de werkgevers
reeds tevoren gedrukte contracten vormden een bron van moe ilijkheden. Een en ander le idde tot een onrustige sfeer in he t gehele dorp
waarbij ook binnen de verschillende bevolkingsgroepe n verdeeldheid
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Een bewijs van lidmaatschap van de bond 'God en ons Recht' van een Tegelse
pannenbewerker uit 19 l3.

optrad. D e negatieve ontwikkeling in de arbeidsverhoudingen leidde
op 25 augustus 1910 tot een algehele staking bij Tiglia. Oorzaak hiervan was dat toezeggingen over wijziging van arbeidsvoorwaarden op
onderdelen , welke op 1 februari 1909 door directeur Van Basten-Batenburg waren gedaan door zijn opvolger Isphording niet werden nagekomen. Het conflict liep zo hoog op dat de voormannen van de stakers op een zwarte lijst werden geplaatst , en bij Tiglia een verbod van
organisatie werd ingevoerd. Tijdens de staking speelde de Tegelse kapelaan Arts een grote rol. Na interventie van de juist tot hoofdaalmoezenier van de arbeid benoemde dr. H.A. Poels kwam in april 1911 een
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einde aan het conflict , waarbij de boycot en het verbod van organisatie
werden opgeheven .
Het gevolg van deze conflictsituatie is helaas geweest , dat in de arbeidsverhoudingen in het fabrieksdorp Tegelen nog vele jaren de naweeën merkbaar bleven. In de overgangssituatie naar nieuwe maatschappelijke verhoudingen was rond de eeuwwisseling sprake van onevenwichtigheid , wederzijds onbegrip en gebrek aan tact en psychologie. Het denk- en werkpatroon van een ondernemer was in de vorige
eeuw gebaseerd op autonoom optreden in een paternalistisch ingestelde maatschappij. De vrees voor aantasting van deze autonomie en de
onstuimige drang naar een nieuwe maatschappelijke structuur en verbetering van leef- en werkomstandigheden konden gemakkelijk leiden
tot ontactisch optreden en tot fricties .

- Patroons- en werkliedenorganisaties

In verband met de zo juist geschetste ontwikkeling is het zinvol nog te
wijzen op de totstandkoming van patroons- en werkliedenorganisaties
in Tegelen en Venlo.
Naarmate Tegelen meer het karakter kreeg van een industriedorpen
de werkgelegenheid meer geconcentreerd werd in een klein aantal machinale bedrijven met een groeiend aantal medewerkers ontstonden
verenigingen tot gezamenlijke belangenbehartiging. Natuurlijk heeft ,
met name na het verschijnen van de pauselijke encycliek ' Rerum Novarum ' in 1891 , in deze ontwikkeling de bewustwording van de sociale
kwestie een rol gespeeld .
Op 4 maart 1904 kwam te Tegelen de R.K. Volksbond tot stand tot het
doen van " alle sociale werken tot verheffing van de arbeidersstand " 157 .
Haar activiteiten betroffen de strijd tegen drankmisbruik, het maken
van schulden en zedeloosheid , het verzorgen van wintercursussen ter
opvoering van de kennis. de oprichting van een bibliotheek en een tekenschool voor de technische ontwikkeling van jonge arbeiders voor
de metaalindustrie, timmerwerkplaatsen en het bouwwezen . De eerste geestelijke adviseur van de Volksbond was kapelaan Van Meerwijk , zoon van een rechter te Roermond. Van hem is bekend dat hij
een verstandige en kundige leider was, een bindende figuur , die zowel
het vertrouwen van de meeste werkgevers als van de ca. 180 leden van
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de Volksbond genoot. Hij ging voorzichtig te werk en besprak, waar
nodig, de meer materiële zaken met de werkgevers. Per 1 januari 1906
werd eveneens te Tegelen opgericht de Vakvereeniging van steen- ,
buizen- en pannenfabrieksarbeiders 'St. Stephanus', de oudste vakorganisatie in de kleiwarenindustrie in Limburg. Ook aan deze vereniging was kapelaan Van Meerwijk als adviseur verbonden ; haar eerste
voorzitter was Jean van Leipzig. De vereniging was van 1908 tot 1918
aangesloten bij de Bond 'God en ons Recht' te Maastricht en vanaf
1918 bij de Nederlandse R.K. Steenfabrieksarbeidersbond 'St. Stephanus' . Via deze bond zouden vanaf 1919 collectieve contracten worden afgesloten met de werkgeversvereniging of met afzonderlijke
werkgevers.
Door de werkgevers werd in 1910 te Venlo opgericht de Vereeniging
van Werkgevers in de klei- en ijzerindustrie voor Venlo en omstreken.
Zij kan beschouwd worden zowel als een voorloper van de Algemene
Katholieke Werkgeversvereniging (A.K .W.V.) opgericht in 1915 als
van de in 1918 opgerichte Limburgse R.K. Werkgeversvereniging.
Hieruit is ontstaan de R.K. Patroonsbond in de Klei-industrie , de latere Limburgse R .K. Werkgeversvereniging in de Klei-industrie .

Il!. D. Conclusies
Rond de eeuwwisseling vinden in versterkte mate expansie van de
bouwmarkt en van de bouwnijverheid plaats door stijging van het woningbouwvolume en van de vraag naar utiliteitsbouw.
Na 1890 zijn in de bestaande Tegelse kleiwarenfabrieken de eerste tendenzen van schaalvergroting en concentratie zichtbaar. In de 33 in
1900 in produktie zijnde keramische bedrijven , - 28 dakpannenfabrieken , 3 steenfabrieken en 2 buizenfabrieken - waren 735 personen
werkzaam, ruim veertien procent van het aantal inwoners van de gemeente.
Tien jaar later, in 1910, waren nog achttien keramische fabrieken in
bedrijf, waaronder naast de reeds bestaande bedrijven van oudere datum Tiglia, Stoomfabriek van kleiwaren, die in 1901 werd opgericht.
De overblijvende fabrieken van dakpannen, buizen en stenen begonnen aan een innovatie- en expansieperiode en een geleidelijke ontwikkeling tot continubedrijf. Een verdere ontplooiing en uitbreiding van
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de keramische bedrijfstak in het oude Noordlimburgse industriegebied ontstond vanaf 1891 door diffusie in de regio , met name door de
stichting van nieuwe bedrijven in Belfeld, Beesel-Reuver en Venlo inclusief Blerick. De oprichters van deze fabrieken waren nagenoeg allen van Tegelse afkomst.
Dit betrof met name Janssen-Dings en de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie (N .G .I.) te Belfeld , Jac. (P .J .H .) Laumans , Gebr. Teeuwen en Janssen-Willemsen te Reuver en enkele steenfabrieken in
Venlo en Blerick , waaronder een tweede steenfabriek van CanoyHerfkens te Venlo en de steenfabriek van Gebr. Teeuwen te Blerick .
Afhankelijk van het meer besloten karakter van een familiebedrijf of
van een formeel geregelde , open vennootschap , en ook van de doelstellingen van de oprichters was de bedrijfsvoering van de onderneming in handen van de oprichters en hun verwanten zelf of werd daartoe een persoon van buiten aangetrokken op basis van een arbeidsovereenkomst en strikt omschreven arbeidsvoorwaarden.
De verwerving van kleiterreinen ten behoeve van de grondstofvoorziening werd door de afzonderlijke fabrieken intensief voortgezet.
Naast een groeiende afzet op de binnenlandse , de Duitse en de Belgische markt werd de export ter hand genomen naar Engeland en Scandinavië.
Na 1905 deed als nieuwe tussenschakel in het verkoop- en distributiepatroon voor de bouwmarkt de georganiseerde groothandel in bouwmaterialen zijn intrede , die een nieuwe vaste kring van afnemers van
keramische produkten werd. Niettemin bleven de fabrikanten zelf actief in marketing en verkoopbevordering en in de presentatie van hun
bedrijven en produkten aan de bouwwereld .
Een belangentegenstelling tussen de grote machinale en de kleine fabrieken en de heffing van invoerrechten op bouwmaterialen door het
omringende buitenland leidden tot onderling contact tussen de fabrieken en tot overleg over verkoopprijzen en marktregelingen.
Rond 1914 waren alle kleiwarenfabrieken in Tegelen , Belfeld en Reuver toegerust met stoommachines , waarvan de capaciteit werd aangepast aan de vergrote produktie en aan de toenemende graad van mechanisatie .
De totale jaarproduktie dakpannen , stenen en gresbuizen van alle fabrieken in Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver te zamen had in 1914
een omvang bereikt van 17 à 20 miljoen stuks dakpannen , 12 à 14 dui208

zend ton gresbuizen en 13 à 15 miljoen stuks stenen , in totaal een gewicht van ruim 80.000 ton.
Voor de opzet en financiering van de bedrijven waren in de regio voldoende middelen beschikbaar. Bij de meeste bedrijven werden additionele investeringen gefinancierd uit in het bedrijf gehouden winsten .
In de in dit opzicht gevolgde gedragslijn moet onderscheid gemaakt
worden tussen de besloten familiebedrijven en de vanaf het begin op
basis van aandelenkapitaal gestarte ondernemingen.
Met de toename van de bedrijfsgrootte en de voortschrijding van techniek en mechanisatie namen na 1900 zowel het investeringsvolume als
de omzet der bedrijven gestadig toe.
Omstreeks 1910 was de totale werkgelegenheid in de kleiwarenfabrieken in de regio gestegen tot ruim duizend arbeidsplaatsen , ongeveer
690 in Tegelen , 130 in Belfeld , 135 in Beesel-Reuver, en 110 in Venlo
en Blerick .
Het niveau en de ontwikkeling van arbeidslonen en vergoedingen en
de regeling van bijkomende voorwaarden en voorzieningen kwamen
globaal overeen met de landelijke situatie in nijverheid en industrie .
Bij de rond de eeuwwisseling veranderende maatschappelijke en sociale verhoudingen ontstonden in Tegelen en omgeving in vergelijking
met de algemene landelijke situatie al vroeg organisaties van werkgevers en van werknemers. De arbeidsverhoudingen waren na de invoering van de Wet op het Arbeidscontract in 1909 een aantal jaren verstoord door onbegrip, ongeduld en gebrek aan tact.
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Hoofdstuk IV.
Schaalvergroting op industriële basis, 1914-1929

!V.A. Sociaal-economische achtergronden en infrastructuur
IV.A. l. Voortgaande modernisering en concentratie in een kleiner
aantal grote bedrijven
De periode 1914-1929 wordt gekenmerkt door modernisering en versterkte concentratie in het produktiegebied Tegelen , Belfeld en Beesel-Reuver. Daarnaast draaide in Venlo de baksteenfabricage in de
drie reeds genoemde bedrijven op volle toeren.
Vanuit het seizoenbedrijf vond de definitieve overgang plaats naar het
continubedrijf. In gebouwen rondom en boven de modernere ringovens ontstonden van weersomstandigheden onafhankelijke drooginrichtingen.

IV.A.2 . Het dilemma tussen inelastisch aanbod en wisselende vraag
naar bouwprodukten
De tijd in en na de Eerste Wereldoorlog was een tijdvak waarin de fabrikanten dikwijls voor een dilemma werden gesteld . Technische modernisering moest doorgang vinden en dat ging veelal gepaard met
schaalvergroting. De hiermee samenhangende verhoging van produktiecapaciteit verliep schoksgewijze. Zij vormde een inelastische vergroting van aanbod tegenover een schommelende vraag naar bouwprodukten. In de jaren twintig heerste namelijk grote economische
"onzekerheid", teweeggebracht door elkaar snel afwisselende hausses
en recessies 1• Ten gevolge van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam in 1914 de verkoop van keramische bouwprodukten in
Duitsland nagenoeg stil te liggen. In verband met schaarste aan grondstoffen, kolen en eindprodukten, verminderden in 1917 ook in Nederland de activiteiten snel met als resultaat een kritieke toestand in
1918 2 . Het gebrek aan steenkool voor de ovens leidde in de keramische
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bedrijven tot produktieverlaging. De kolenleveranties uit Duitsland
vielen geheel weg. Een produktieverhoging bij de Limburgse steenkolenmijnen van 1,9 miljoen ton in 1913 tot 3,4 miljoen ton in 1918 was
volstrekt niet toereikend 3 . Bovendien was de binnenlandse steenkool
gedeeltelijk ongeschikt voor de ovens der keramische industrie . Ook
de bruinkool , die tussen 1917 en 1924 onder andere werd gedolven in
de 'Leemhorst' te Tegelen, bood geen oplossing. In 1919 trad snel economisch herstel op, doch de hausse duurde slechts anderhalf jaar. Einde 1920 ontstond een malaise; de algemeen conjuncturele daling duurde voort tot de zomer van 1923. Pas in 1925 was de economische toestand wezenlijk verbeterd ; tot 1929 vertoonde de conjunctuur een opgaande lijn . De toenemende activiteiten van het bedrijfsleven leidden
tot toename van de bouwnijverheid. De overheid deed extra uitgaven
ten behoeve van de woningbouw en stimuleerde de bouwactiviteit
door de aanleg van kanalen , wegen en bruggen en de droogmaking van
de Zuiderzee•.
Een indicatie van de schommelingen in het woningbouwvolume uit die
tijd geven de volgende cijfers':

Gemiddelde jaarproduktie van woningen in Nederland. 1905-l 929.
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929

20.800 stuks
21 .200
JO. 700
40.140
48.170

Bron: H .A . Nijssen , Financieel Dagblad. 22 december 1983.

IV.A.3. Marktverstorende invloeden uit het buitenland
Een verstorende factor was in het begin van de twintiger jaren de inflatie in Duitsland. Goedkope Duitse import van bouwmaterialen was
daarvan het gevolg. Hoe ingrijpend deze valutastoring was, blijkt uit
de verhouding van de Duitse Mark t.o.v . de Nederlandse gulden.
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Pariteit van 100 Duitse Mark in guldens, 1916-1923.

In 1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

f 41 ,20
45 ,30
30,5,4211
4,40
1,4611
3,38

Bron: P.A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen .

Op 01-01-1923 was 10.000 Mark= f 0,60Yi en vervolgens
op 01-05-1923 1 miljoen Mark = f 0,82,
op 01-10-19231 biljoen Mark
= f 7,10,
op 01-11-1923 1 biljoen Mark
= f 6,50.
Op 27 november 1923 werd de laagste koers bereikt, op 30 september
1924 werd de pariteit van 1 Goudmark f 0,6H'..6 .
Als gevolg van deze ontwikkeling ondervonden de Nederlandse dakpannen- en gresbuizenfabrikanten gedurende enkele jaren zware concurrentie door de Duitse import.
Al werden de keramische fabrieken geconfronteerd met wisselende
omstandigheden, per saldo was de periode 1919-1929 er een van welstand in ' n betrekkelijk gunstige conjunctuur. De concentratie der industrie in het gebied Venlo-Beesel zette zich voort. Een klein aantal
modern geoutilleerde dakpannen- , gresbuizen- en steenfabrieken nam
de plaats in van de primitieve pannesjops van weleer 7 • Intussen betekende de groei van de fabrieken tevens een toename van de werkgelegenheid, welke in verband met de bevolkingsaanwas zeer welkom was.
Het aantal inwoners in het oude industriegebied was in 1930 verdubbeld ten opzichte van 1900. In Tegelen beliep het aantal inwoners in
1930 10.559 tegenover 5 .135 in 1900; voor Belfeld waren de cijfers respectievelijk 1.897 en 959 en voor Beesel-Reuver 4.232 tegenover
2.156.
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IV.A.4. Nieuwe infrastructurele voorzieningen
Van belang voor de industriële ontwikkeling was de uitbouw van de
energievoorziening en de directe aansluiting op het spoorwegnet.
Rond 1920 kwam de elektriciteitsvoorziening van gemeentewege op
gang. Daarop vooruitlopend was in de fabriek van Gebr. Teeuwen te
Reuver reeds in 1917 een elektrische installatie aangelegd , waarvoor
de stroom werd geleverd door een stoomdynamo. Omstreeks 1921
werd in Tegelen de elektrificatie ingevoerd. Gedurende een aantal jaren bleven in de meeste fabrieken stoomkracht en elektriciteit naast
elkaar in gebruik. Het voordeel van de elektromotoren was de grotere
flexibiliteit bij de opstelling der machines. In de fabriek van Alfred
Russel werd mede daarom in 1926 de stoomkracht geheel vervangen.
Hoe snel het gebruik van deze nieuwe energiebron toenam , blijkt onder meer uit het feit dat in de fabriek van Gebr. Teeuwen te Tegelen de
elektromotorencapaciteit opliep van 163 pk in 1926 tot 321 pk einde
1928.

De laad- en loswal aan de rivier de Maas te Steyl omstreeks 1930.
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Evenals bij vele collegabedrijven kwam in dezelfde periode bij dit bedrijf de aansluiting op het spoorwegnet tot stand. Hiertoe waren voor
de fabrieken te Tegelen en Reuver in 1924 en 1928 overeenkomsten
aangegaan voor een eigen raccordement met een gegarandeerd vervoersaanbod van respectievelijk 16.500 en 8.000 ton per jaar. Tegelijkertijd voorzagen de gemeentebesturen van Tegelen en Beesel-Reuver in een verbetering van de transportmogelijkheden per schip door
de aanleg van een nieuwe laad- en loswal aan de rivier de Maas te Steyl
en te Reuver. Later zou een drijvende pontonhijskraan de mogelijkheden van snel laden en lossen aanzienlijk bevorderen .

IV. B. De bedrijfstak en de afzanderlijke bedrijven

IV .B .1. De bedrijfstak in zijn geheel
- Stillegging van de kleine pannesjops
Vanaf ongeveer 1919 lagen de meeste kle ine pannesjops stil. J. Bekkens te Steyl was nog tot ca. 1929 actief. De laatste handpannesjop
W.A . Denessen te Tegelen bleef nog tot het begin van de jaren dertig
in produktie.
De 'Staat der Fabrieken en Werkplaatsen ' van de gemeente Tegelen
vermeldt per 1januari1919 de volgende kleiwarenfabrieken8:
'Tiglia' en Alfred Russel , de steenfabriek Canoy-Herfkens, de dakpannenfabrieken H. Thissen , C. Laumans, Joseph Kurstjens , Gebr.
Teeuwen , de buizenfabrieken H . Thissen en Ned. Gresbuizen Industrie . Zij waren alle uitgerust met stoommachines.
In Belfeld waren tussen 1926 en 1929 in bedrijf de Ned. Gresbuizen
Industrie , Janssen-Dings en van Cleet".
In de gemeente Beesel-Reuver werden kleiwaren geproduceerd door
Jac. Laumans , Gebr. Teeuwen , Janssen-Willemsen. Bekkens en
Feyen en door een nieuwe fabriek , 'Stoomsteenfabriek St. Joris' genaamd , een voortzetting van Simons en Vogels 10 .
De neergang van de pottenbakkersbedrijven was aan het begin van de
twintiger jaren nagenoeg compleet. Een der laatsten was de pottenbakkerij van Hammans in de Middelt , tot ca. 1920 in produktie.
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- Nederlands gresbuizenmonopolie in Noord-Limburg
De fabricage van gresbuizen in Nederland was vanaf 1923 voor honderd procent geconcentreerd in Noord-Limburg. In 1907 waren in Nederland nog zeven bedrijven in produktie , te weten:
B.J. Canoy te Tegelen ,
De Deventer IJzeraardenbuizen en Terra-cottafabriek te D eventer ,
De firma Houben & Steegh te Belfeld,
Gebr. Hillebrandt te Utrecht ,
Janssen-Willemsen te Reuver ,
Dirk van Oostveen te Utrecht,
Gebr. Teeuwen te Tegelen e n Reuver.
Sinds 1910 waren B .J . Canoy , de Deventer fabriek en Hoube n &
Steegh verenigd tot de Nederlandsche Gresbuizen Industrie te Belfeld. Als nieuwe buizenproducenten verschenen in 1915 Jac. Laumans
te Reuver en Van Vroenhove n & Co. te Steensel op de markt. In de
volgende jaren verdwenen Van Oostveen (1916), Gebr. Hillebrandt
(1917) en Van Vroenhoven & Co. (1923). Voor de door hen vervaardigde aarden buizen geglazuurd met loodglazuur was geen markt
meer. Een en ander resulteerde vanaf 1923 in een geheel in NoordLimburg geconcentreerde produktie van kwalitatief sterke zoutgeglazuurde gresbuizen. Deze was te vinden in vier bedrijven, N.G.I. te
Belfeld, en Janssen-Willemsen, Jac. Laumans e n Gebr. Teeuwen te
Reuver. De oprichting van een nieuwe gresbuizenfabriek te Swalmen
door Eugène Canoy te Tegelen en enkele Swalmer interessenten werd
door de Rijksoverheid verboden in verband met dreigende overproduktie . Pogingen van Nicolaas Hekkens te Tegelen om te komen tot
een gresbuizenfabriek faalden eveneens 11•
IV.B.2. De afzonderlijke bedrijven nader bezien .
De derde of vierde generatie ondernemers-bedrijfsvoerders 12
- N.V. Jos Kurstjens, Tegelen
De dakpannenfabriek van Jan Willem Kurstjens , in 1891 door diens
weduwe uitgebreid, kwam in handen van hun jongste zoon Joseph Hubert Kurstjens. Deze zette in 1919 het bedrijf op de oorspronkelijke
plaats van vestiging stop , nadat hij rond de jaarwisseling 1918-1919 in
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het Grootbroek te Tegelen (de tegenwoordige Nassaustraat) twee
naast elkaar gelegen fabrieken van H. Simons en E. Bruis had gekocht. In verband met de aanvoer van grondstoffen was dit een verstandige keuze. Kort na de Eerste Wereldoorlog werd begonnen met
de bouw van een nieuwe fabriek . Jos H. Kurstjens schakelde over op
massaproduktie van dakpannen . In 1920 werd naast de bestaande Kasseier-ovens de eerste ringoven gebouwd , terwijl de fabriek tegelijkertijd werd verbouwd tot stoomdakpannenfabriek . In 1926 werd Kurstjens enige eigenaar van de Rheinische Dampfziegelei van Boom & van
Gasselt nabij de grensovergang Schwanenhaus te Kaldenkirchen. Deze fabriek was tot dan toe eigendom van de uit Venlo afkomstige kooplieden Hendrik Antoon Hubert van Boom en Jacob Mathijs van Gasselt. Doel van de overname van het bedrijf Van Boom en Van Gasselt
was niet de pannenfabriek op zich. Dit bedrijf brandde in 1933 af en
werd niet meer herbouwd. Beoogd werd de eigendom van de kleigroeve nabij de Bovenste Molen te Venlo. Via aankoop van het Landgoed
en de Landexploitatie Maatschappij 'De Bovenste Houtmolen ' te
Venlo, eveneens eigendom van de heren Van Boom en Van Gasselt ,
voorzag Kurstjens zijn bedrijf van voldoende grondstoffen voor de toekomst. Hij nam het aandelenpakket van deze exploitatiemaatschappij
bestaande uit honderd aandelen over voor een prijs van f 50.000 ,- 13 .
Joseph Hubert Kurstjens was een ondernemend man , die ook in de
Tegelse ijzergieterijen was geïnteresseerd. Hij werd in 1918 eigenaar
van ijzergieterij 'de Globe ' voorheen F . Simons en Co. te Tegelen ,
waarin hij sinds 1911 reeds belangen had. Dit bedrijf was in 1903 begonnen als een kleine gieterij die produkten vervaardigde voor de regionale klei-industrie .
De onderneming Kurstjens werd vanaf l januari 1919 gevoerd als vennootschap onder firma onder de naam Jos Kurstjens, met als vennoten
Joseph Hubert Kurstjens en Hendrik Hubert Kurstjens. Per 30 april
1926 werden de zaken voortgezet door N.V. Jos Kurstjens Industrie en
Handelsmaatschappij met daarin - behalve ijzergieterij 'de Globe ' - de
dakpannen fabriek onder de afdelingsnaam Jos Kurstjens Dakpannenfabrieken Tegelen. Als directie fungeerden Jos Hubert Kurstjens (* 14
april 1860) en zijn vijf zonen Jan Willem (* 8 januari 1886) , Peter Hendrik(* 8 december 1887) , Hendrik Hubert(* 18 oktober 1889) , Hubertus Wilhelmus Jacobus(* 23 november 1893) en Alphonsus Wilhelmus Kurstjens (* 22 februari 1899).
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Het maatschappelijke kapitaal bedroeg f 310.000,- bestaande uit
driehonderd gewone aandelen à f 1.000,-en tien prioriteitsaandelen à
f 1.000,- . Geplaatst was f 110.000,-. Josef Hubert Kurstjens had 85
gewone aandelen, de vijf zonen ieder twee prioriteits- en drie gewone
aandelen.
- Firma Gebr. Laumans, Tegelen
In 1921 waren bij Gebr. Laumans , Stoompannenfabriek te Tegelen,
twee zonen van Quirinus Laumans (1827-1900) Stephanus L. Laumans
(* 25 november 1866) en zijn jongere broer Caspar Wilhelmus L. Laumans (* 10 maart 1872) vennoot. Naast de tweede fabriek in Kaldenkirchen en de derde fabriek in Bracht, werd in 1926 nog een bedrijf in
Brüggen gekocht. In verband met een deling trad Stephanus Laumans
in april 1927 uit de in Tegelen gevestigde firma. Er ontstonden twee
afzonderlijke firma's , Gebr. Laumans met fabrieken te Tegelen en
Kaldenkirchen (aldaar Caspar Laumans geheten) en Gebr. Laumans
te Bracht en Brüggen 14 •
Tegelijkertijd trad als het eerste lid van de vierde generatie Laumans,
Jacques Lambert Quirinus Laumans als nieuwe vennoot toe . Intussen
was hun fabriek veranderd van een seizoensbedrijf in een continubedrijf. In 1921 kwam de eerste ringoven voor dakpannen met daarbovenliggende drogerijen in produktie, gevolgd door een tweede ringoven in 1929.

- N.V. Gebr. Teeuwen, Tegelen
In de vier fabrieken van Gebr. Teeuwen waren in 1925 (inclusief de
fabriek in het Duitse Kaldenkirchen) ruim 300 personen werkzaam.
De jaarproduktie bedroeg circa 5 miljoen stenen, 12 miljoen dakpannen en ruim 10.000 ton gresbuizen. Ook in dit bedrijf waren de eerste
leden van de vierde generatie aangetreden. Als firmanten waren in
1922 zes personen werkzaam, te weten Paul J.W. Teeuwen (* 25 mei
1861) en zijn broer Joseph P.A. Teeuwen (* 31juli1866) , alsmede van
beiden twee zonen t.w . Bernard St.Th.J. (* 4 juni 1891) en Joseph
J.M .M. (* 19 maart 1899) resp. Theo S.B.J. (* 19 oktober 1893) en
Willem L.J. Teeuwen ( * 1 juli 1897). In de jaren daarna werden nog
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twee zonen van beide gebroeders Teeuwen betrokken bij de leiding
der bedrijven, t.w. Armand B.A.M. (* 6 juli 1904), mr. Eugène
Th.J .J. (* 12 september 1906) , Alphons M .J . (* 10 december 1904) en
mr. H .Th.P.J. Teeuwen (* 9 juli 1906). Zodoende zouden in 1931 acht
familieleden in diverse functies bij de vennootschap werkzaam zijn.
De onderneming werd in 1925 omgezet in een naamloze vennootschap
met een maatschappelijk kapitaal van f l.000.000 ,- , verdeeld in 950
gewone aandelen à f 1.000,-; 25 prioriteitsaandelen A en 25 prioriteitsaandelen B eveneens à f 1.000,-. Hiervan werd bij de oprichting
geplaatst en volgestort f 600.000,- , door t.w . Paul J .W. Teeuwen
f 114.000,-; zijn zeven kinde ren tezamen f 186.000,-; zijn broer P.
Joseph A . Teeuwen eveneens f 114.000,- en diens elf kinderen te zamen eveneens f 186.000,-. Hiermee was tenminste het door de wet
gevorderde gedeelte van het vennootschappelijk kapitaal bij de oprichting geplaatst en volgestort, waaronder de geheel geplaatste en
volgestorte prioriteitsaandelen. In 1928 kwamen alle aandelen in han-
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Een overzicht van de vier fabrieken van N.V. Gebr. Tee uwen 's Kleiwarenlndustrie in 1930.
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den van de in de bedrijven werkzame familieleden 15 •
In 1920 werd een nieuwe fabriek gebouwd, voorzien van een nieuwe
stoomketel met grotere capaciteit en van de eerste ringoven . Daarna
volgden in 1923 twaalf nieuwe ovens, speciaal voor het stoken van
blauwgesmoorde dakpannen. In 1926 werd een tweede ringoven in
produktie genomen. Te Blerick en Reuver vonden dezelfde wijzigingen plaats in leiding en vennootschapsstructuur. N.V. Gebr. Teeuwen 's Kleiwarenindustrie, afdeling Blerick , de steenfabriek, had een
maatschappelijk kapitaal van f 300.000,-waarvan f 100.000,-was geplaatst. De firma Gebr. Teeuwen te Reuver-Offenbeek werd in september 1928 omgezet in de N.V. Gebr.Teeuwen's Kleiwarenindustrie
te Reuver met een maatschappelijk kapitaal van f 500.000,-, waarvan
f 120.000,- was geplaatst.

- Firma H. Thissen, Tegelen
Het bedrijfThissen opereerde sinds maart 1924 als de Firma' H. Thissen' . De firma fabriceerde dakpannen en aarden buizen voor drainagedoeleinden. Het waren poreuze buizen in kleine lengtes . De firmanten-vennoten waren Paulus H.H. (Herman) Houba (* 14 januari
1864), Peter J.H. Thissen (* 21januari1879) en Hubertus W . Thissen
(* 9 juni 1876). Houba overleed op 13 juni 1930.

- N.V . Canoy-Herfkens, Tegelen
Canoy-Herfkens' Steenfabrieken N.V . met fabrieken en kantoren te
Tegelen e n te Venlo was in januari 1921 officieel te Venlo gevestigd.
De directie werd gevoerd door Gerard J. Herfkens (geboren te Millingen op 22 februari 1846) , een van de twee oprichters , August
Ch.H.M . Canoy (geboren te Venlo op 28 juli 1877), die in 1898 zijn
vader, Care! Canoy, was opgevolgd en Petrus J .L. Smulders (geboren
te 's-Hertogenbosch op 26 augustus 1866), sinds 1905 mededirecteur 16 .
H erfkens overleed in 1930.
Commissarissen waren A .J. Herfkens te Millingen, A .H .M.J. van
Rooy te Amsterdam en L.A.M . Smulders te Luik. In 1928 trad dr.
H .N .J. Arntz te Mill toe tot het college van commissarissen .
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Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,-, in zijn geheel volgestort.
Rond 1920 werd de produktiecapaciteit uitgebreid , o.a. door vergroting van een van de ringovens te Tegelen. Bovendien werd in 1916 een
nieuwe afdeling ingericht voor de fabricage van vuurvaste stenen.
Voorheen was in de behoefte aan vuurvast materiaal voorzien door
import uit Duitsland ; deze viel ten gevolge van de oorlogsomstandigheden weg. Deze situatie leidde trouwens in meer bedrijfstakken tot
vervaardiging in Nederland van tot dan toe geimporteerde goederen 17 •

- N .V. Alfred Russel , Tegelen
In 1921 was Alfred M. Russel nog enig firmant. Hij werd vanaf 1916
geassisteerd door zijn zoon Frans Russel en korte tijd later door zijn
schoonzoon George Goossens 18 . Per 20 december 1924 werd de kleiwarenfabriek Alfred Russel omgezet in een naamloze vennootschap .
Alfred Russel (* 1maart1864) werd hoofddirecteur , Frans G . Russel
(* 10 september 1895) en George A. Goossens (* 9 april 1899) voerden
mede de directie. In mei 1928 werd J .H.K. Verhoeven, bankdirecteur
te Helmond, benoemd tot commissaris . Het maatschappelijk kapitaal
bedroeg f 240.000 ,- bestaande uit 228 gewone aandelen en twaalf preferente aandelen à f l.000,-. Bij de oprichting was f 172.000,- geplaatst. In 1926 werd ook in dit bedrijf een ringoven gebouwd .

- N.V. Tiglia, Tegelen
De directie bij Tiglia werd in 1921 gevoerd door W.C.R. van BastenBatenburg (geboren te Lichtenvoorde op 10 september 1860) als financieel directeur en door M .F.L.H. Welters (geboren te Echt op 17
september 1884) als bedrijfsdirecteur. Deze laatste was per 1 juli 1921
benoemd tot mededirecteur als opvolger van G. R . Isphording, aan
wie op 1 juli 1920 ontslag was verleend . Care! van Basten-Batenburg
overleed op 31december1922. Zijn oudste zoon Leo A.C. van BastenBatenburg (* 6 juni 1898), die na zijn opleiding aan de Ziegelfachschule
in Zwickau, vanaf 1918 in het bedrijf werkzaam was , werd per l januari
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1928 benoemd tot mededirecteur 19 .
Als commissaris fungeerden P.G . Buskens te Rotterdam, G. Buskens
te Nijmegen , dr. Van der Sijp te Nijmegen , J .A.G.C. Trosée te Nijmegen en mr. Willem J.H.Th. van Basten-Batenburg te Utrecht. Het
maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedroegf 250.000,-waarvan f 213.000,- was geplaatst.
Tiglia had in 1926 bij een bezetting van ongeveer 150 personen een
jaarproduktie van twaalf miljoen handvormstenen , gestookt in twee
ringovens van elk 26 kamers. Belangrijk was het in 1926 genomen besluit tot de bouw van een dakpannenfabriek met een capaciteit van vijf
miljoen stuks , te stoken in een tunnel oven (geheel nieuw voor die tijd!)
en in vier blauwstookovens.

- N.V. Janssen-Dings , Belfeld
Medio 1917 werd de fabriek van Janssen-Dings te Belfeld in haar geheel eigendom van de erfgenamen van notaris Brouwers te Venlo. De
firma werd per 1juli1917 door de uittreding van de mede-oprichter
Hendrik Janssen ontbonden en de familie Brouwers besloot het bedrijf
om te zetten in een naamloze vennootschap onder de naam N.V.
'Stoomdakpannenfabriek voorheen Janssen-Dings'. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 200.000,-, waarvan f 90.000,-werd gestort.
Tot eerste directeur werd benoemd W.Th. Langendonck, geboren te
Tegelen 14 augustus 1877, een neef van de mede-oprichter Hendrik
Janssen en reeds enige jaren bij het bedrijf werkzaam. In 1923 werd
H.L. Thijssen met de administratieve leiding van het bedrijf belast; hij
werd per 1mei1929 procuratiehouder der vennootschap met Jan A .J .
Brouwers, de jongste zoon van notaris Brouwers te Venlo.
In het college van commissarissen van Janssen-Dings hadden in 1921
zitting H.A.H. van de Loo te Venlo (gedelegeerd commissaris) ,
J .E.H. Rieter te Venlo en mr. J.R.H. van Schaik te 's-Gravenhage. In
1929 werd P.J.H. Brouwers, notaris te Heerlen , tot commissaris benoemd. In verband me t de voorgenomen uitbreiding van het bedrijf
werd in hetzelfde jaar het geplaatste kapitaal verhoogd van f 90.000,tot f 143.000,-. Het bedrijf, waar rond 1900 de eerste machinale dakpannenpers in produktie kwam , bleef tot ongeveer 1930 ee n seizoenbedrijf. Het beschikte toen over 24 Kasseier-ovens en had een jaarca221

paciteit van 212 à 3 miljoen stuks dakpannen bij een personeelsbezetting van 106 man.

- N.V. Nederlandsche Gresbuizen Industrie N. G .1. , Belfeld
De tot de N .V. 'Nederlandsche Gresbuizen Industrie' behorende buizenfabriek in Deventer werd in 1923 verkocht aan de gemeente Deventer. Deze betaalde voor de terreinen f 27 .100 ,- ; de fabriek werd
geheel afgebroken. Het bedrijf was geheel verouderd en de kosten van
grondstoffenaanvoer waren veel te hoog. De zetel van de vennootschap werd definitief verplaatst naar Belfeld. Ir. Laurillard nam in
1923 ontslag als directeur der vennootschap . De leiding van het bedrijf
bleef in handen van F.J.H. Canoy (*Venlo 21december1879), die van
1909 tot 1943 directeur van de N .G .1. is geweest en daarna nog vijf jaar
als adviseur aan de vennootschap was verbonden . In 1922 toen de liquidatie van de fabriek te Deventer op handen was , gaf F. Canoy aan
de commissarissen van N .G.I. te kennen dat het in de bedoeling lag de
beide gresbuizenfabrieken in Tegelen en Belfeld na stillegging van het
bedrijf te Deventer voortvarend uit te breiden 20 • Vanaf 1926 werd Canoy bijgestaan door zijn zoon Clement Canoy en vanaf 1936 eveneens
door Joseph Steegh, beiden als adjunct-directeur. In 1943 volgde Clement Canoy zijn vader op als directeur der vennootschap.
Als commissarissen waren in 1923 aan het bedrijf verbonden A.A.C.
van Liebergen ; A.G .L. Steegh; R.J.J. Steegh ; J.L. Huysinga; J .B.F.
van Hassselt en later A.H.C.M. van Liebergen. Het maatschappelijk
kapitaal der vennootschap bedroeg in 1923 f 1.000.000,-, waarvan
f 504.500 ,-was geplaatst. Daarnaast waren in verband met een aangegane lening schuldbrieven , rentende 4~% in omloop ten bedrage van
f 18 .000,-.
Het is merkwaardig dat ondanks de plannen tot expansie van de bedrijven van directeur Ferd. Canoy het gestorte kapitaal der vennootschap in de loop van de twintiger jaren in twee fasen door terugbetaling
op de aandelen werd gereduceerd van f 504.500,-tot f 393.510 ,- , terwijl in 1929 de obligatielening werd afgelost.
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- Overige keramische bedrijven in Belfeld
De overige keramische bedrijven in Belfeld waren nagenoeg verdwenen. In 1925 was alleen het bedrijf van Gebr. Van Cleef, in de buurtschap Geloo nog in produktie. De naam van stoomdakpannenfabriek
Gebr. van Cleef, waarvan de weduwe W.H. van Cleef in 1921 de enige
eigenares was, was sinds 1925 officieel Gebr. van Cleef Electrische
Dakpannenfabriek. De fabriek produceerde in 1927 naast gewone holle pannen drie machinaal vervaardigde modellen te weten muldenpannen, kruispannen en Tuiles du Nord 21 en beschikte toen over twaalf
Kasseier-ovens.

- Jac. Laumans, Reuver
In 1921 was P.J.H . Laumans (Tegelen 24 mei 1863) , de oprichter van
het bedrijf, nog steeds de enige eigenaar van 'Jac. Laumans, Fabriek
van pannen en buizen' te Reuver. Het bedrijf beschikte in 1922 over 32
ovens en werd in de loop van de twintiger jaren uitgebreid. In 1927 had
de dakpannenfabriek een jaarcapaciteit van ongeveer 1. 500 .000 stuks.

- Gebr. Teeuwen , Reuver
De leiding en kapitaalstructuur van deze fabriek in de twintiger jaren
kwam bij de Tegelse fabrieken reeds ter sprake. In 1922 beschikte de
fabriek over 31 ovens . Voor de gresbuizenfabricage werd tussen 1923
en 1929 een nieuwe fabriek gebouwd met kantoor, malerij, kleiopslagloodsen en zes grote overslaande vlamovens.

- Janssen-Willemsen, Reuver
JosJ. Janssen (geb. te Tegelen op 30 juli 1862) was in de twintiger jaren
nog enig eigenaar van Janssen-Willemsen Gresbuizenfabriek. Door
het bijbouwen van ten minste drie nieuwe ovens naast de in 1922 aanwezige twintig werd de produktiecapaciteit vergroot.
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- Overige keramische bedrijven in Beesel-Reuver
De fabriek van Hubert Trienekens beschikte in 1922 over dertie n
ovens en die van Feyen over twee ovens. In 1928 werd de dakpannenfabriek van de firma Bekkens en Feyen te Reuver-Offenbeek gedreven door Michiel Bekkens (geb. te Tegelen op 24september1880) en
door Gerard H.F . Feyen (geb . te Reuver op 24 december 1884).
Op 12 juli 1923 werd de Steenfabriek St. Joris opgericht te Beesel. Het
was de voortzetting van een in het gemeenteverslag van Beesel voor de
eerste maal in 1920 genoemde ringovensteenfabriek van Simons en
Vogels. De directie werd gevoerd door H.W. Driessen en P.J. van
Gerven . P.F. Ververgaert , C. Stoffels en H .W. Rijvers fungeerden als
commissarissen. Alle vijf waren het uit Tegelen afkomstige ondernemers en kooplieden.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 100 .000,-, verdeeld in twee honderd gewone aandelen à f 500,-, waarvan f 30.000,- volgestort.
Ter storting werd de juistgenoemde steenfabriek ingebracht met machinerieën en ruim zeven hectare grond ter waarde van f 21.000,- alsmede f 9.000,- in contanten. Korte tijd later, in 1924, werd het aandelenkapitaal gewijzigd in f 90.000,- gewone aandelen en f 10.000,-5%
cumulatief preferente aandelen. Tegelijkertijd traden als commissarissen van de vennootschap toe F .H. Spoormakers (9 mei 1900) en P. G.
Spoormakers (26 juli 1862), beiden afkomstig uit Helden. In oktober
1926 was het gehele kapitaal volgestort. De plaats van de commissaris
H.W. Rijvers werd in 1928 overgenomen door H .A . Verhagen (* 25
december 1870) te Helmond.

- Canoy-Herfkens Steenfabriek 'Het Ven', Venlo
Dit bedrijf kwam reeds bij de fabriek van Canoy-Herfkens , Tegelen
ter sprake.
Nadat het voormalige plavuizenfabriekje uit 1906 was verbouwd en
uitgebreid tot een steenfabriek, werd ze ingericht voor de fabricage
van radiaal-schoorsteenstenen. Het bedrijf beschikte over een ringoven en uitgebreidde drooginstallaties in de open lucht.
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- De Venloosche Steenfabriek, Venlo
De Venloosche Steenfabriek, de voortzetting van de in 1901 gebouwde ringoven van L. Coppes en Co., fungeerde in 1923 in de vorm van
een naamloze vennootschap onder directie van Jean H. Lintjens,
koopman te Venlo (geboren te Maasniel op lljuni 1865), terwijl W.C.
van Dusseldorp, steenfabrikant te Scheveningen commissaris was.
Haar maatschappelijk kapitaal van f 50.000,- was geheel geplaatst.
In 1926 werd de fabriek eigendom van 'Steenfabriek de Tollewaard' te
Lienden (kantoor Rhenen). H. van Dongen werd belast met het beheer van het filiaal te Venlo. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap was intussen verhoogd tot f 170.000,-, waarvan
f 100.000,- was volgestort.
Deze fabriek beschikte over een ringoven en een uitgebreid droogrekkensysteem. Zij was uitgerust met een grote kleimoleninstallatie en
een klompvormsteenpers.

- Steenfabriek Venlona, Venlo
De voormalige steenringoven van J. van der Heyden uit 1903 werd
sinds 1916 gedreven door H. Janssen te Venlo onder de naam 'Steenfabriek Venlona'. Vanaf 1921 was het bedrijf, toen 'Steenfabriek
Vlietberg' genaamd, eigendom van de steenfabriek 'De Vlietberg' te
Nijmegen met fabrieken te Ooy bij Nijmegen. De fabriek was gelegen
midden in het huidige industrieterrein 'de Veegtes' aan de Zand-Arabiëweg en de Veldenseweg. De in dit bedrijf vervaardigde bakstenen
werden vanaf het rangeerterrein aan de westzijde van de Nijmeegseweg per tram afgevoerd naar het moederbedrijf te Nijmegen.
De drie genoemde fabrieken betrokken hun grondstoffen per smalspoor uit het aan de noordzijde van de gemeente Venlo gelegen gebied
van de 'Stadsbossen', ook 'Koeveen' genaamd en uit het in de gemeente Velden gelegen terrein genaamd 'de Ossenberg' nabij de Raven vennen in de buurtschap Schandelo. De aldaar aanwezige felroodbakkende klei- en leemlagen zaten niet diep en werden over grote oppervlakten afgegraven in lagen van 40 à 60 centimeter.
Over de produktie-omvang van de drie in Venlo gevestigde steenfa225

brieken zijn geen cijfers beschikbaar. Hun gezamenlijke jaarproduktie
kan worden geschat op circa 7 miljoen stenen .
In de periode 1914-1929 waren in de meeste bedrijven zowel de leiding
en bedrijfsvoering als het geïnvesteerde kapitaal in één hand of slechts
in een zeer beperkt aantal handen. Naarmate meer eenduidig en geconcentreerd kon worden gewerkt en de in de (familie-)bedrijven
werkzame personen voor een belangrijk deel van hun vermogen bij de
onderneming waren betrokken , kon voortvarender en expansiever te
werk worden gegaan.

IV. C. De bedrijfsvoering

IV.C.1. Management en beleid
- Functionele taakverdeling tussen familievennoten

In de interne leiding der bedrijven vond een taakverdeling plaats tussen de firmanten. Waar nodig werd de bedrijfsleiding aangevuld en
versterkt met fabrieksbazen. In een enkel geval werd een technisch geschoolde persoon aangetrokken en in de leiding van de fabriek opgenomen. De taakverdeling tussen directeuren-firmanten behelsde een
functionele werkverdeling bijvoorbeeld onderscheiden naar de leiding
en algemene vertegenwoordiging van het bedrijf inclusief contact met
de relaties , naar verkoop , inkoop , produktie- en bedrijfsleiding, de
verzorging van de administratie of het verrichten van onderzoek en
produktontwikkeling. Indien de onderneming in meer produktievestigingen werkzaam was , werden bepaalde personen met de leiding van
een locatie belast, al of niet bijgestaan door een stafmedewerker of fabrieksbaas. Veelal werden zonen in het (familie-)bedrijf opgenomen
en tewerkgesteld.
Tot de voordelen van deze besloten bedrijfssituaties behoorden de
korte informele communicatielijnen en een grote slagvaardigheid. Alle firmanten stonden op gelijk niveau , werkten voor hetzelfde doel en
hadden gelijkgerichte belangen. Een groot bezwaar kon de competentiegevoeligheid zijn . Alles functioneerde doelmatig zolang taken op
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soepele wijze konden worden afgebakend. De mate waarin deze werksituaties met succes werden gerealiseerd, was afhankelijk van het feit
of een der firmanten door de overigen als de natuurlijke leider werd
geaccepteerd.
Onder harmonieuze werkverhoudingen manifesteerde zich de kracht
van een besloten familievennootschap bij uitstek. Dit gold voor de industriële ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de eerste decennia van deze eeuw in het algemeen ; dat was zeker ook het geval in
de keramische fabrieken in Noord-Limburg. Zodra deze harmonie
niet meer aanwezig was, waren de nadelige gevolgen des te negatiever.
Men kan zich zelfs afvragen, of soms niet onbewust of zelfs geforceerd
een aantal leden der familie werkzaam is geweest terwille van een zekere pariteit in de onderlinge verhoudingen en bevoegdheden.

- De werkzaamheden van de bedrijfsleiding
Een goede illustratie van de werkzaamheden van de directie van een
keramisch bedrijf in die tijd geeft de werkinstructie in 1926 voor de directeur van N.V. Tiglia opgesteld door de commissarissen van de onderneming22. De voorschriften betroffen o.a.:
- regeling van de werkzaamheden in de fabriek en de groeven;
- schorsing en ontslag van werklieden in de fabriek, behalve voor
zover het de meesterknecht en de machinist betrof, waarvoor overleg met de commissarissen of de gedelegeerd commissaris was vereist;
- de regeling van werktijden , overwerk, het gebruik van bier en sterke
drank, en verlofregelingen;
- de dagelijkse controle van de gang van zaken door persoonlijke aanwezigheid in de fabriek ;
- het onderzoek naar schade aan machines en ovens ;
- de verzorging en afwikkeling van alle correspondentie;
- het bijhouden van een dagboek , van monsters en prijzen;
- de registratie van de aanvoer van klei inclusief de afgraaf- en vervoerskosten en het stoken der ovens;
- het bijhouden van een produktie-overzicht en van uitvalpercentages;
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- de registratie van voorraden , van werkuren, lonen en onderhoudskosten;
- de berekening en uitbetaling van lonen, behalve die van de meesterknecht en de machinist;
- het verrichten van alle inkoop- en verkoopzaken;
- overleg met de gedelegeerd commissaris bij afwezigheid langer dan
drie dagen.
Hoe de werkverdeling in de praktijk van alledag werd ingevuld blijkt
uit de werkverdeling bij Gebr. Teeuwen in 1925 tussen de tien firmanten en hun naaste medewerkers23 :
Functie 1: commerciële zaken, inclusief alle representatie , zakenreizen en vergaderingen
Functie 2: de leiding van de fabricage te Tegelen en de kleigroeven ,
in combinatie met
Functie 3: die 2 assisteerde en kon vervangen
Functie 4: de leiding van de fabricage te Blerick
Functie 5: de leiding van de dakpannenfabriek te Kaldenkirchen en
contact met de Duitse afnemers
Functie 6: de leiding van de fabricage te Reuver
Functie 7: de leiding van de gresbuizenfabriek te Kaldenkirchen
Functie 8: het grondstoffen- en glazuuronderzoek en de leiding van
het laboratorium
Functie 9: de algehele verzorging van financiën en administratie
Functie 10: commerciële buitenwerkzaamheden.
Het gereed maken van de lonen en de uitbetaling daarvan werd door
de directie en de leiding zelf geregeld. Voor het overige werden zij op
kantoor in hun werkzaamheden bijgestaan door een 'chef de bureau'
en een vijftal medewerkers voor werkzaamheden van commerciële
aard, de correspondentie, de boekhouding en de administratie. Daarnaast was op iedere locatie een fabrieksbaas aanwezig.
Variërend naar bedrijfsgrootte en omvang van produktie en assortiment was bij de meeste overige fabrieken de organisatie op soortgelijke wijze geregeld. Zo waren o .a. bij Kurstjens , Gebr. Laumans en Alfred Russel de werkzaamheden verdeeld tusse n vader en zonen ,
broers of zwagers.
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- De eigendom en de delvingsrechten van klei terreinen
Wat grondaankopen en grondstofvoorziening betreft waren intussen
min of meer geregelde verhoudingen ontstaan. De meeste bedrijven
hadden hun maatregelen voor de lange termijn getroffen. De eigendomsrechten en de beschikking over kleigronden waren per onderneming grotendeels vastgelegd. Via in de jaren 1922-1927 aangegane overeenkomsten en vergunningen tot het delven van klei in gemeentegronden hadden Gebr. Teeuwen , Alfred Russel, N.V. Tiglia en N.G.I. de
mogelijkheden tot een zo doelmatig mogelijke exploitatie van hun kleigroeven afgerond 24 • Alleen Kurstjens had na beëindiging van de deelname in de ' Kleicompagnie ' nog een onvoldoende onafhankelijke positie
in zijn grondstofvoorziening. Nog in 1921 betrok Kurstjens zijn dakpannenklei tegen be taling van 85 cent per gemeten kubieke meter uit de
kleigroeve nabij de Bovenste Molen te Venlo, eigendom van de Rheinische Dampf-Dachziegelei v/h Van Boom en Van Gasselt te Kaldenkirchen. Dat het bedrijf in een afhankelijke positie verkeerde , blijkt uit het
feit dat door Van Boom en Van Gasselt uitdrukkelijk bedongen was, dat
het vervoer van klei naar de fabrieken van Kurstjens terstond zou worden stopgezet "als er geen voldoende kleiaarde meer zou zijn tot instandhouding der eigen fabriek" 25 • Beducht voor de bedrijfscontinuïteit
kocht de firma Kurstjens daarom in 1926 de Bovenste Houtmolen aan .
De drie steenfabrieken in Venlo betrokken tussen 1926 en 1936 hun
grondstoffen uit de gemeentelijke kleigronden in de stadsbossen in het
Koeveen te Venlo. Op 25 januari 1924 had de N.V. Steenfabriek 'de
Vlietberg' ongeveer twaalf en een halve hectare klei uit deze gronden
aangekocht. Op 26 januari 1926 is een contract tot verkoop van klei uit
deze gemeentelijke gronden gesloten tussen de gemeente Venlo en
Canoy-Herfkens, 'de Vlietberg' en 'de Tollewaard'. Het ging om 12
hectare , 9 aren en 28 centiaren kleigrond, die vóór 1 februari 1936 geheel moesten zijn afgegraven 26 • Uiteraard was aan deze overeenkomst
voor de drie fabrieken een aantal verplichtingen verbonden. Zo moesten zij steeds zorg dragen voor zorgvuldige verwijdering van de teelaarde en voor juiste afwatering en egalisering der terreinen. Deze gezamenlijke leemexploitatie leek sterk op de voormalige 'Klei-compagnie' te Tegelen van Kurstjens , Laumans en Thissen. De drie fabrieken
hebben in elk geval tot 1 februari 1937 gezamenlijk in voldoende
grondstoffen voor bun baksteenfabricage kunnen voorzien.
229

handel met België en Frankrijk wegens de wisselende koersen zeer
werd bemoeilijkt , terwijl de afzet in het algemeen belangrijk afnam
wegens onthouding van Regeeringssteun" 30 . Ook in 1923 " werd in de
steen- en pannenindustrie geklaagd dat de afzet bij voorgaande jaren
achterbleef door minder bouwwerken en daling van de Belgische en
Fransche valuta " 31 •
De moordende Duitse valutaconcurrentie leidde rond 1922 tot een
enorme prijsval. De dakpannenprijs per wagon daalde van gemiddeld
f 430,- in 1920 tot f 320,- in 1922. En het prijsverloop van een 10-tons
wagon gresbuizen was als volgt 32 :
Gemiddelde prijs in 1919 f 850,1920 f 725,-

1921 f 575,1922 f 350,-

Na 1925 werd de markt van gresbuizen een aantal jaren geconfronteerd met import van Belgische zijde. De scherpe concurrentie, die
N.G.I. , Janssen-Willemsen, Gebr. Teeuwen en Jac. Laumans in de
twintiger jaren ondervonden, kwam van maar liefst 46 Duitse en 25
Belgische fabrieken 33 . Hoe omvangrijk de import kon zijn , blijkt o.a.
uit de volgende cijfers :
Tabel XII.

Afleveringen in 1.000 kg en marktaandeel van de Nederlandse gresbuizenfabrieken 1916-1919.
1916
%
1.000 kg

N.G.I.
J anssen-Willemse n
Gebr. Teeuwen
Jac. Lauma{IS
Overigen
Totaal
Index

1917
%
1.000 kg

1918
%
l.000 kg

1919
1.000 kg
%

7.349
3.826
3.643
1.881
716

42,20
21,97
20,92
10,80
4,11

5.529
3.047
2.319
1.625
389

42,83
23 ,60
17,97
12,59
3,01

4.479
2.924
2.406
1.563
347

38,22
24,95
20,53
13,34
2,96

4.272
2.300
2.247
1.370
588

39,64
21 ,34
20,85
12,71
5,46

17.415
ton
100

100,00

12.909
ton
74

100,00

ll. 719
ton
67

100,00

10.777
ton
62

100,00

Bron: Archief Jansse n-Willemsen, Reuver 34 •

Uit deze cijfers kunnen we constateren dat de afleveringen dus binnen
vier jaar met ca. 40 procent daalden.
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Tabel XIII.

Import van greswaren uit Duitsland en België 1917- 1939 (in tonnen).

Jaar

Totaal

1917
1918
1919
1920
1921

539
ca. 1.089
1.488
8.019
6.445

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

4.517
14.934
18.972
20.100
16.071
17.697
22.651
12.592
4.993
6.435
9.326
9.806
5.277
5.476
8.235
7.188

waarvan uit
België

en uit
Duitsland

37
100
883
6.394
3.057

502
989
605
1.625
3.388

14.657
12.103
15.386
10.474
4.293
5.764
8.735
9.510
4.834
4.923
7.817
6.821

1.414
5.594
7.265
2.118
760
671
591
296
443
553
418
367

ca.

Bron: Archief Janssen-Willemsen, Reuver35 .

De cijfers tonen aan dat de import voortdurend steeg en in 1930 het
hoogtepunt bereikte met maar liefst 22.000 ton.

- De eerste ondernemersafspraken
Al deze factoren te zamen - stootsgewijze produktie-uitbreiding, variërend bouwvolume , prijsonderbiedingen en goedkope import - leidden tot een onzekere economische situatie. Hoe opportunistisch een
offerte kon zijn, blijkt uit voorgedrukte formulieren van Janssen-Willemsen, waarop wisselende kortingspercentages op de basisverkoopprijs konden worden afgegeven 36 .
Enige ordening kon niet uitblijven. Naast voortzetting van een actief
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Prijskortingenformulier van Janssen-Willemsen Reuver voor ha ar Duitse
afnemers van gresbuizen in 1917.

verkoopbeleid zochten de fabrikanten naar samenwerking.
In oktober 1915 werden alle leveringscondities van de Nederlandse
gresbuizenfabrieken geüniformeerd 37 • Kort daarna besloten zij tot
verdergaande samenwerking. Op 3 januari 1916 werd "ter behartiging
van gezamenlijke belangen" te Nijmegen de Vereniging van Neder-
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Jandsche Buizenfabrikanten opgericht. Er werden regelingen getroffen ten aanzien van verkoopprijzen, de hantering van gezamenlijke
omzetrabatten voor groothandelaren, de berekeningsmethodiek voor
bochten en hulpstukken, de vaststelling van standaardgewichten en
uniforme betalingsvoorwaarden38 . In overleg met het Centrale Normalisatie Bureau te Delft werd een aanzet gemaakt voor de normalisatie van het gresbuizenpakket. Tenslotte werd daarna bij overeenkomst
voor enige tijd een vaste onderlinge verhouding in de afleveringen
vastgesteld.

Marktaandee l van gresbuizenfabrieken volgens kartelbepalingen uit 1916.
N.G .I.
Janssen-Willemsen
Jac. Laumans
Gebr. Teeuwen
en voor de overige, t.w.
Vroonhoven, Steensel en Hillebrandt, Utrecht

42,22%
20,04%
13,11%
20,76%
3,87%

Bron: Archief Janssen-Willemsen , Reuver.

De Limburgse fabrikanten van dakpannen sloten in maart 1916 een
prijsovereenkomst. Tien jaar later, op 1 maart 1926, stelde de 'Vereniging van fabrikanten van uitsluitend machinale dakpannenfabrieken
voor Tegelen en omgeving', die reeds in oktober 1912 was opgericht,
uniforme prijzen vast voor haar produkten. Hiermee was de kartelvorming begonnen.
In de tussenliggende periode vonden enige veranderingen plaats in de
markt- en afzetverhoudingen. In 1919, kort na het einde van de Eerste
Wereldoorlog, werd door alle dakpannenfabrieken in Nederland de
Dakpannen Uitvoer Maatschappij, D. U .M. opgericht. Via deze maatschappij werden grote hoeveelheden geleverd naar België en NoordFrankrijk voor de wederopbouw van verwoeste gebieden .
Ter stimulering van de verkoop van dakpannen van Limburgs fabrikaat bij de Nederlandse overheid en bij openbare instellingen , werd in
mei 1919 door een twaalftal fabrieken opgericht het N.V. Handelsbu-
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reau der Limburgse Dakpannenfabrikanten, gevestigd te Venlo met
een maatschappelijk kapitaal van f 100.000,-39 . De participanten-aandeelhouders waren H. Thissen , H . Simons, Gebr. Laumans en L. de
Rijk uit Tegelen, Janssen-Dings, N.G.I" en Gebr. van Cleef uit Belfeld, Jac. Laumans te Reuver, de firma 's Gebr. Terstappen , Schouwenberg & Co" Kluytmans Dobbelaere en Co. uit Swalmen , en de
Stoompannenfabriek te Echt.
Gebr. Teeuwen te Tegelen en de in 1900 te Echt opgerichte Dakpannen en Kleiwarenindustrie 'de Valk ' v/h J. Meuwissen namen niet
deel. Mede om die reden was het Handelsbureau geen lang leven beschoren. Reeds per 1januari1924 ging de vennootschap over tot liquidatie. Terstond na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de ex-

Een expositiestand van Gebr. Teeuwen Tegelen op een Engelse bouwtentoonstelling
in 1921.
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port naar Denemarken , Zweden , Canada, Curaçao, Australië en
Zuid-Afrika hervat. Gebr. Teeuwen beleverde de Koloniale Etablissementen in Curaçao. Daarnaast vond een grote uitbreiding van de export plaats door leveranties naar Frankrijk, Engeland en Ierland. Op
de Engelse markt werd via verkoopagenten deelgenomen aan bouwtentoonstellingen zoals bijgaande afbeelding laat zien. In 1922 verscheepte alleen de fabriek van Gebr. Tee uwen meer dan een miljoen
dakpannen naar het Verenigd Koninkrijk.
Op de binnenlandse markt had een ander verkoop- en distributiepatroon - verkoop via de groothandel - gestalte gekregen. In samenhang
daarmee had o.a. de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht in februari 1917
haar poorten geopend. " Zij diende de groothandel en beoogde contact
te leggen tussen fabrikanten en groot- en kleinhandelaars" 40 . Vanaf
het begin namen enige kleiwarenfabrieken deel aan de Voorjaarsbeurs
in het gebouw Vredeburg te Utrecht. Prijscouranten van bouwprodukten werden door de fabrieken uitgegeven in drie of vier verschillende
versies, namelijk voor architecten, aannemers , groothandelaren en
particuliere bouwheren afzonderlijk.
Hoe zo'n Jaarbeursexpositie er uit zag, toont bijgaande foto van een
stand van een der fabrieken, gemaakt naar ontwerp van de Groningse
architect Wittop Koning.
De Nieuwe Venloosche Courant van 2 maart 1918 berichtte dat " de
heer Herfkens van Canoy-Herfkens Steenfabrieken te Tegelen H .M.
de Koningin en Z.K.H. den Prins persoonlijk in de stand der firma
mocht ontvangen, terwijl ook het bezoek wordt verwacht van H.M. de
Koningin-Moeder. Ook Tiglia N.V. Stoomsteenfabriek van kleiwaren
te Tegelen ontving ter jaarbeurs het bezoek van H .M. de Koningin en
van meerdere ministers" 41 •
Vanaf 1925 mocht de keramische industrie zich tot 1929, ook in commercieel opzicht verheugen in de hoogconjunctuur.

IV.C.3. Produktie en techniek
In vergelijking met de toestand van voor de Eerste Wereldoorlog, toen
de technische uitrusting der keramische fabrieken nog onvolkomen en
primitief was , zien we in de twintiger jaren e nige toename van kapitaalintensiviteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een tweetal blauwdruk237

Een stand van keramische bouwprodukten op de Voorjaarsbeurs in het gebouw
Vredenburg te Utrecht in 1925.
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bouwtekeningen van Gebr. Teeuwen uit 1923 van haar dakpannenfabriek te Tegelen en haar gresbuizenfabriek te Reuver en uit de bouwtekening van een ringoven voor dakpannen inclusief drooginrichtingen en bijbehorende schoorsteen uit 1926.
Deze dakpannenfabriek omvatte o .m.:
l. Persgebouw en ketelhuis
2 . Droogloodsen
3. Sorteerloodsen
4. 24 panovens + 1 ringoven
5. Glazuurkamer
Schaftlokaal
Een viertal schoorstenen
Opslagloodsen en magazijnen
In de gresbuizenfabriek bevonden zich o.a.:
1. Kleikelders en een kleimolen
2. Kogelmolen voor het maken van chamotte
3. Ketelhuis annex smederij
4. Machinekamer en perslokaal
5. Droogzolders en ovengebouwen met overslaande vlamovens
6. Een drietal schoorstenen
7. Opslagloodsen , stallen en magazijnen

- Investering in ringovens
Men beoogde met de technische vooruitgang een kostendaling per
eenheid produkt. Met name vermindering van het hoge energieverbruik kreeg aandacht gezien de relatief hoge brandstofkosten. Hier lag
de eerste grote mogelijkheid van kostenbesparing. Het steenkoolverbruik da t bij Kasseier-ovens gemiddeld 107 kg per kubieke meter
stookruimte bedroeg, kon in een ringoven worden teruggebracht tot
gemiddeld 42 à 58 kg. In de investeringen lag het accent dan ook bij de
bouw van ringovens . Hiervan zijn er, afgezien van de bij Canoy-Herfkens aanwezige twee ringovens voor het stoken van bakstenen, tot
1930 ten minste elf gebouwd hoofdzakelijk voor het stoken van dakpannen.
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Tabe l XIV.
1912
1916
1917
1920
l920/1921
1921
1925/1926
1926
1927
1929
1930
Bron:

42

Bouw van ringovens te Tegelen en Belfeld 1912-1930.
eerste ringoven bij Tiglia
eerste ringoven bij Alfred Russel
tweede ringoven bij Tiglia
eerste ringoven bij Kurstjens
eerste ringoven bij Gebr. Teeuwen
eerste ringoven bij Gebr. Laumans
tweede ringoven bij Gebr. Teeuwen
tweede ringove n bij Alfred Russel
tweede ringoven bij Kurstjens
tweede ringoven bij Gebr. Laumans
eerste ringoven bij Janssen-Dings

•

De bouw van een ringoven met een schoorsteen van 40 à 50 meter,
inclusief de gebouwen waarin een boven de oven gelegen 'Grossraumtrocknerei ' werd aangebracht, was een omvangrijk project.
Voor het stoken van blauwgesmoorde dakpannen bleven Kasselerovens en overslaande vlamovens in bedrijf. Gebr. Teeuwen bouwde er
in 1914 achttien en in 1923 nogmaals twaalf bij. Ook Tiglia, Gebr. Van
Cleef en Jac. Laumans vergrootten in de twintiger jaren op die wijze
hun produktiecapaciteit van blauwgesmoorde dakpannen. Ook in de
gresbuizenfabrieken bleven overslaande vlamovens in gebruik, waardoor de buizen tijdens het stookproces van een laag zoutglazuur konden worden voorzien. Gebr. T eeuwen bouwde in 1923 te Re uver een
geheel nieuwe buizenfabriek. Haar produktiecapaciteit werd in de volgende jaren aanzienlijk vergroot. Door het bijbouwen van overslaande
vlamovens werd ook bij Jac. Laumans, Janssen-Willemsen en de
N .G .1. de produktie van gresbuizen vergroot. Deze ovens werden
meer en meer in groter formaat gebouwd.

- Verbetering van outillage, energievoorziening en intern transport
Naast de modernisering van de ovens ging de aandacht uit naar een meer
doelmatig intern transport, de geleidelijke overschakeling van stoomkracht op elektromotoren als krachtbron en naar een betere beheersing
van het produktieproces ter verbetering van de vorm-, maat- en kleur240

Een overslaande-vlamoven voor het stoken van gresbuizen gezien aan de binnenzijde.

Een 'machinist' bij zijn stoommachine , de centrale krachtbron in een machinale
dakpannenfabriek rond 1920.
(Archief P.A.T.)
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vastheid der produkten . Dit laatste was met de beschikbare meet- en regelapparatuur van die tijd moeilijk in verband met de vele varianten in de
klei. Vooral na 1925, toen de conjuncturele vooruitzichten gunstig waren , werden vele investeringen verricht, allereerst in verwarmingsinstallaties, elektrische hoogspanningscellen en elektromotoren.
Gebr. Van Cleef te Belfeld beschikte als een der eerste bedrijven in
1922 over een elektromotor van 5 pk voor de kleimolen en een motor

Een kipwagen klei nadert de bovenverdieping van de malerij voor verdere bewerking.
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van 30 pk voor de overige klei bewerkingsmachines. In 1928 werden zij
vervangen door motoren van 7 en 60 pk. Bij de fabriek Janssen-Dings
bleef voorlopig nog de stoommachine in gebruik en N.G.I . hanteerde
in 1928 stoom en elektriciteit naast elkaar. Kurstjens installeerde in
1923 twee elektromotoren van resp. 5 en 25 pk. Bij Alfred Russel werd
in 1927 de gehele fabriek van elektriciteit voorzien inclusief een HEEMAF-krachtinstallatie met motoren van 8, 10, 40 en 50 pk . Bij Gebr.
Teeuwen, waar in 1920 nog een nieuwe stoommachine was geplaatst
als centrale krachtbron voor de aandrijving der machines , werden in
1924 drie elektromotoren geïnstalleerd van resp. 71/z, 18 en 25 pk en
vervolgens in 1928 twee elektromotoren van elk 80 pk.
Voor homogenisering van de grondstoffen werden baggermachines ,
putten voor klei opslag, klei reinigers en kollergangen (dit zijn maal- en
pletmachines) geïnstalleerd. Revolverpersen, strengpersen en afsnijautomaten bevorderden de maatvastheid van het produkt. De efficiency van het intern transport werd verbeterd door gebruik te maken
van zand- en kleidelvingsmachines, transportbanden , kettinghangtransporteurs, locomotieven en smalspoorlijnen op het fabrieksterrein . Zelfs verschenen de eerste vrachtwagens in de fabrieken. Voor
het transport en de bewerking van de grondstof werd ook gebruik gemaakt van de zwaartekracht. Met behulp van een elektrische lier werden de met klei gevulde kipwagens namelijk omhoog getrokken naar
het hoogste punt in de kleimalerij en daar leeggestort in een doseringsapparaat of beschikker. Door de plaatsing van de verschillende klei bewerkingsmachines in etages en tussenetages boven elkaar belandde de
bewerkte grondstof in de juiste compositie op de werkvloer.

- Stijging van produktiviteit
De vraag in welke mate de geschetste diepte-investeringen hebben bijgedragen aan de stijging van de produktiviteit, is moeilijk per afzonderlijke fabriek of per onderdeel van de gehele bedrijfsgang te beantwoorden. Een algemeen bedrijfseconomische indicatie geeft wellicht
de vergelijking van de situatie in de keramische dakpannenindustrie in
de Duitse Nederrijn in de jaren 1928 en 1938 ten opzichte van 1910. In
1910 bedroeg de jaarproduktie dakpannen bij een 10-urige werkdag en
een totaal aantal werknemers van 1.800 à 2.000 personen 65 miljoen
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stuks. In 1928 was de jaarproduktie bij een 8-urige werkdag en een ongeveer gelijk gebleven aantal werknemers opgelopen tot 90 miljoen.
En in 1938 werd in dezelfde regio in dezelfde werktijd en met hetzelfde ,
aantal mensen een jaarproduktie behaald van 110 miljoen stuks.
Uitgaande van 250 werkdagen per man per jaar leveren deze cijfers het
navolgende beeld van de ontwikkeling van de produktie per manuur in
de drie jaren.

Tabel XV.
Jaar

1910
1928
1938

Ontwikkeling van de produktie per manuur 1910-1938.

Geschat
aantal
werkdagen
250
250
250

Aantal
werkuren
per dag
per man

10
8
8

Gemiddelde
bezetting

1900
1900
1900

Totaal
aantal
manuren

Jaarproduktie

Aantal stuks
produktie
per manuur

4.750.000
3.800.000
3.800.000

65.000.000
90.000.000
110.000.000

13 ,68
23 ,68
28,95

Bron : P.A.T., Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

In indexcijfers betekent dit een toename van de produktie per manuur
(van 1910= 100) tot 173 in 1928 en 212 in 1938.
Ook al waren er per regio en per bedrijf ongetwijfeld verschillen, toch
geven de cijfers een beeld van ontwikkelingstendenzen , die duiden op
een gunstige bedrijfseconomische ontwikkeling met kosten- en energiebesparing en een grote stijging van de produktiviteit .

IV.C.4. Financiën en economie
- Omvang der investeringen
Met de financiering van de in de vorige paragraaf genoemde produktiemiddelen voor diepte- en breedte-investeringen waren voor die tijd
aanzienlijke bedragen gemoeid.
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Zo bedroegen rond 1927 de aanschaf, respectievelijk de bouwprijzen
van 43
- een complete ringoven met bijbehorende gebouwen en schoorsteen
ca. f 154.000,- (bestaande uit f 97.000,- bouwwerke n en
f 57.000,- machines en installaties)
- een klei baggermachine f 14.000,- een dakpannenpers (afhankelijk van de uitvoering) f 3.000,- à
f 4.000,- een elektrische zandbaggerinstallatie f 19.000,- een gresbuizenoven (groot formaat) f 12.000,-.
De toenemende betekenis van het financiële belang der keramische
bedrijven en de stijging van het kapitaalvolume voor de financiering
van zowel hun investeringen als hun bedrijfskapitaal vindt zijn weerspiegeling in de ontwikkeling van hun juridische ondernemingsstructuur in de vorm van naamloze vennootschappen, in de groeiende omvang van hun maatschappelijk en volgestort kapitaal en wellicht ook in
de toenemende belangstelling van banken of bankiershuizen om zich
in de naaste omgeving der kleiwarenfabrieken te vestigen.
Van de in het voorgaande belichte zeventien ondernemingen hadden
er in 1926 twaalf de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Weliswaar vormden de aandeelhouders meestal nog een gesloten groep , doch dit was ook elders in het bedrijfsleven het geval 44 •
De ondernemingen hadden te zamen een maatschappelijk kapitaal
van ruim f 4.500.000,- waarvan ruim f 2 .500.000,- was geplaatst en
volgestort. Een aanduiding van een toenemende belangstelling van
het bankwezen voor de kleiwarenfabrieken en voor de industrie in het
algemeen in Tegelen en omgeving is misschien het feit dat reeds in
1916 in Tegelen agentschappen waren gevestigd van de Utrechtse
Hanze bank, de Maastrichter Bank, de Bank van Lanschot en de ZuidNederlandse Bank. Vier jaar later hadden ook de Middenstandsbank
voor Limburg en de Geldersche Kredietvereeniging er een vestiging45 .

- Uiteenlopende financieringsvormen
De wijze van financiering en de aantrekking van kapitaal liep nogal
uiteen. De financieringsstructuur werd beïnvloed door de instelling
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van personen, die financieel in de onderneming waren geïnteresseerd
en door de winstbestemmings- en uitkeringspolitiek. De besloten (familie-) vennootschappen handelden het meest conservatief. Voorbeelden illustreren dit.
De Nederlandse Gresbuizen Industrie N. G .1. te Belfeld financierde
een deel van haar investeringen in 1922 via een obligatielening, groot
f 50.000,-. Zij financierde dus gedeeltelijk met vreemd vermogen. De
gemaakte winst werd voor ca. 90% uitgekeerd in de vorm van dividend, tantièmes en vergoedingen voor commissarissen, directeuren en
fabriekschefs, zodat er voor interne financiering van additionele investeringen slechts weinig eigen middelen ter beschikking bleven 46 .
Uit de jaarstukken over 1917 van de N.V. Tiglia blijkt dat de verhouding eigen vermogen-vreemd vermogen ongeveer vijftig-vijftig was.
Het vreemd vermogen bestond in hoofdzaak uit een lening bij de Hanzebank te Utrecht groot f 82.000,-; een obligatieschuld aan aandeelhouders van f 118.000,- en een hypotheek met het landgoed Wambach als zekerheid van f 20.000,-. In 1921 moest de vennootschap
voor extra financieringsmiddelen gebruik maken van een lening onder
hypothecair verband van f 200.000,- bij de N.V. Geldersche Kredietvereeniging te Arnhem , waarvoor het totaal der onroerende goederen
der vennootschap ter grootte van ruim 39 hectaren werd belast47 •
Alfred Russel daarentegen financierde de investeringen geheel door
interne financiering uit binnen de onderneming gehouden middelen.
Hij ging zo ver, dat hij bepaalde projecten gefaseerd tot uitvoering
bracht. Zo bouwde hij in 1916 een halve ringoven, die voorlopig dienst
deed als periode-oven en pas een jaar later, toen er weer geld gespaard
was, werd afgebouwd 48 .
Gebr. Teeuwen financierde alle investeringen intern uit de nagenoeg
geheel in het bedrijf gehouden winst. In mei 1925 werd de vennootschap onder firma omgezet in een naamloze vennootschap . Het firmakapitaal werd omgezet in aandelenkapitaal, waarbij de activa van de
oude firma door de firmanten werden ingebracht en hun privé-vorderingen op het bedrijf voor een groot gedeelte à pari werden omgezet in
aandelen. Door schenkingen van aandelen aan kinderen werden deze
bij de bedrijven betrokken en bleef de beslotenheid der vennootschap
bestaan.
Toen de fabriek Janssen-Dings te Belfeld in 1929-1930 in verband met
de bouw van een ringoven en de verdere modernisering en mechanise248

ring van het bedrijf extra middelen moest aantrekken, werden deze uit
verschillende bronnen verkregen. Het aandelenkapitaal werd verhoogd van f 90.000,- naar f 143.000,-; daarnaast werd bij aandeelhouders en de familie Brouwers te Venlo f 50.000,- geleend; via een
kredietfaciliteit van de Twentsche Bank kwam f 110.000,- beschikbaar, in totaal ruim twee ton nieuw geld.
De voorbeelden laten zien dat er een scala van financieringsmethoden
werd gehanteerd van uiteenlopende kwaliteit en degelijkheid .

- Balans en exploitatierekening
Om een beeld te verkrijgen van de in een keramisch bedrijf behaalde
omzetten en exploitatieresultaten en van de kostenopbouw zijn een
tweetal voorbeelden beschikbaar, t.w. de Balans en Verlies- en Winstrekening over 1917 van N.V. Tiglia te Tegelen en de jaarcijfers van
Gebr. Teeuwen te Tegelen over de jaren 1914-1939.
Een samenvatting van de balans en exploitatierekening over 1917 van
N.V. Tiglia Tegelen is weergegeven op pagina 250.
De jaarcijfers 1914-1939 van de dakpannenfabriek van Gebr. Teeuwen
op de pagina's 251 t/m 254 laten de samenstellingen en ontwikkelingen
zien.
De cijfers van Tiglia N.V. en Gebr. Teeuwen zijn niet overal vergelijkbaar. Niettemin leiden beide overzichten tot een aantal opmerkingen.
Allereerst blijkt hoe uiteenlopend de financieringsstructuren en de balansverhoudingen bi{ twee ondernemingen in dezelfde branche konden zijn. Bij de vaststelling van de verhouding eigen vermogen-vreemd
vermogen in de cijfers van Gebr. Tee uwen moet in aanmerking worden genomen , dat de post vreemd kort vermogen grotendeels betrekking heeft op 'schulden aan privé'; ze betreffen in hoofdzaak vorderingen op de vennootschap van de aandeelhouders-familieleden zelf. Bovendien is in deze post opgenomen de schuld aan de zusterbedrijven in
Blerick, Reuver en Kaidenkirchen , welke een rekening-courantverhouding hielden met de vestiging Tegelen, die fungeerde ais verkoopkantoor en administratieve centrale.
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Tabel XVI .

Verkorte balans en exploitatierekening over 1917 van N.V. Tiglia.

N

Vl

0

Balans

Debet

%

17,8 Terreinen
14,l Voorraden
(gereed produkt + grond- en
hulpstoffe n + brandstoffen)
30,3 Gebouwen
0,8 Machines + gereedschappen
7,9 Debiteuren
27,3 Aandelen in portefeuille
0,8 Effecten + liquide middelen
LO Hypothecaire vorderingen

f 88.000,-

100

f 495.000,-

70.000 ,150.000,4.000,39.000,135.000,4.000,5.000,-

-

Credit

Aandelenkapitaal
Leningen O.G. :
Hanzebank Utrecht +
Gelderse Crediet Vereniging
Obligatieschuld
van aandeelhouders
Hypotheek O .G. (Wambach)
Handelscrediteuren
Reserve-kredie t
Saldo winst en verlies

%

f 250.000,-

50,6

82.000,-

16,6

118.000,20.000,6.000,8.000,11.000,-

23,8
4,0
1,2
1,6
2,2

f 495.000,-

100

f 181.000,-

100

Exploitatierekening
Opbrengsten
Kosten:
-

grond- en hulpstoffen
brandstoffen
lonen en salarissen
onderhoudskosten
verkoopkosten
betaalde renten
overige diverse kosten

.f

81.000,24.000,28.000,3.000,3.000,13.000,6.000,-

.f 158.000,-

f 158.000,-

Winst op de exploitatie
Afschrijvingen

.f

Resultaat vóór belastingen

.f

D-.-..~·

C'

LI r"'

l.A ............ "_: ..... t....

23.000,12.000,-

13,2
6,6

11.000,-

6,6

- --

A-.... 1-.: ,...&""r: ..... 1: ....

44,7
13.2
15 ,5
1,7
1,7
7,2
3,3
87,3

Tabel XVII.

Balans Gebr. Teeuwen 1914-1939.

Balans (x f 1.000,-)

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

123
10
62

141
15
57

126
96

119
29
66

111
22
124

128
56
108

228
32
92

244
24
267

253
30
337

275
10
349

267*
27
423

195

213

239

214

257

292

352

535

620

634

717

131
41

118
82

90
35

90
50

90
32

90
20

184
25

311
29

311
36

311

-

311
13

23

13

114

74

135

182

143

195

273

323

393

195

213

239

214

257

292

352

535

620

634

717

1924

ACTIVA

Vaste activa
Voorraden
Vorderingen +geldmiddelen

-

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vreemd lang vermogen
Vreemd kort vermogen

17

-

*Vastgoed, gronden
Gebouwen
Machines + gereedschappen

-

24
158
85
267

N

V1
......

N

V1

N

Balans (x f 1.000,-)
ACTIVA
Vaste activa*
Voorraden
Vorderingen
Geldmiddelen + deelnemingen

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vreemd lang vermogen
Vreemd kort vermogen**

*Vastgoed/Gronden
Gebouwen
Machines, gereedschappen
Goodwill

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
348
29
547

481
75
272
50

359
59
301
50

318
53
513
40

924

878

769

924 1064 1299 1330 1366 1438 1563 1634 1680 1685 1687 1738

200
127

500
69

500
lO

500
66

500
140

500
211

500
191

500
219

500
310

500
419

500
393

500
417

500
432

500
429

500
498

597

309

259

358

424

588

639

647

628

644

741

763

753

758

740

924

878

769

924 1064 1299 1330 1366 1438 1563 1634 1680 1685 1687 1738

27
154
67
100

32
241
108
100

39
200
100
20

38
190
90

37
218
76

25
150
50

20
130
30

20
110
25

20
126
69

20
123
78

23
117
72

110
79

29
104
79

30
99
74

30
93
69

348

481

359

318

331

225

180

145

215

221

212

216

212

183

192

** Het vreemd kort vermogen is grotendeels schuld aan privé .

331
45
648
40

225 180 145 215 221 212 216 212 183 192
57
70 171 197 210 179 224 229 289
78
956 1063 1121 1052 1145 1212 1285 1249 1275 1257
40
30
30
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Exploitatieresultaten Gebr. Teeuwen 1914-1939 (x .f 1.000,-) .
191 4

1915

1916

1917

191 8

1919

1920

1921

1922

1923

1924

Ve rkope n
Voorraad mutatie

46

54

l06

127

246

282

382

573

471

417

383

Totaa l opbre ngst

46

54

106

127

246

282

382

573

471

417

383

Kosten: grond- , hulp-,
brandstoffen e n
arbe idskosten
Ve rkoopkosten
Overige kosten

41
2
1

52
2
4

79
3
7

83
2
10

173
4
26

222
6
33

262
11
38

284
15
44

286
20
36

256
19
38

242
19
38

Totale koste n

44

58

89

95

203

261

311

343

342

313

299

2
6

-4

7

17
8

32
6

43
6

21
7

71
33

230
13

129
13

104
15

84
18

-4

- 11

11

26

37

14

38

217

116

89

66

2

2

-2

-9

Il

26

37

14

38

217

11 6

89

66

Exploitatie-overschot
Afschrijvinge n
Bedrijfsresultaat
Overige baten/lasten
Resultaat vóó r belasting

N

u.
VJ

N
Vl

""'"

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Verkopen
Voorraad mutatie

428

499

484

509

499

572

490

410

479

376

365

227

327

327

404

Totaal opbrengst

428

499

484

509

499

572

490

410

479

376

365

227

327

327

404

227
24

287
19
74

249
28
91

244
23
60

278

60

262
28
44

57

294
25
43

269
29
25

295
30
46

245
33
37

254
60
91

170
83
21

223
95
20

243
33
63

231
24
56

Totale kosten

311

334

380

368

327

352

362

323

371

315

405

274

338

339

311

Exploitatie-overschot
Afschrijvingen

117
30

165
23

104
82

141
88

172
61

220
123

128
76

87
48

108

61
14

-40
15

-47
16

- 11

13

-12
16

93
17

Bedrijfsresultaat
Overige baten/lasten

87

142
- 78

22
-20

53
- 18

111

2

97
5

52
16

39
189

95
15

47
18

-55
60

--63
-59

-27

-

-28
9

76
4

Resultaat vóór belasting

87

64

2

35

113

102

68

58

110

65

5 -122

-27

- 19

80

Kosten: gro nd-, hulp- ,
brandstoffen en
arbeidskosten
Alg. + verkoopk.
Overige kosten

Bron : P.A.T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

17

16

Tot rond 1930 vertoont het bedrag der vaste activa een stijgende lijn.
Daarna treedt een daling in ten gevolge van een geringer investeringsvolume in verband met de slechte conjunctuur. De nadere specificatie
van deze activa vanaf 1924 laat de bedragen zien van onroerend goed
inclusief eigen kleiterreinen, van gebouwen en van machines en gereedschappen. Onder de post gebouwen zijn opgenomen alle in de fabriek beschikbare ovens. Uit de cijfers blijkt dat - ondanks de mechanisatie - de investeringen in machines en gereedschappen geringer waren dan in gebouwen en ovens. Afgezien van (soms vrij willekeurige)
extra afschrijvingen op machines of installaties en op debiteuren in
verband met de conjuncturele malaise in de jaren dertig, bedroegen de
afschrijvingspercentages op de aanschaffingswaarde 2% bij terreinen
(in verband met de kleidelving) , 4% op gebouwen en 10% op machines en gereedschappen. Arbeids- en brandstofkosten bleven vooralsnog de belangrijkste kostprijscomponenten.
De tendens na 1929 tot toename van de voorraden duidt op de stagnatie in de afzet in verband met de ongunstige conjuncturele situatie.
Een indicatie van de aan het einde van de twintiger jaren bereikte omvang van de afzet geven de navolgende cijfers over 1927 en 1928:

Omzet in volume van Gebr. Teeuwen (alle bedrijven binnen Nederland).
Produkt
Dakpannen
Gresbuizen
Stenen

1927

1928

9 .154.771 st
4.502.000 kg
4.052.489 st

10.326.700 st
6.568.000 kg
4.460.812 st

Bron: P.A.T., Bedrijfsa rchie f Gebr. Tee uwen .

Het gewicht van alle produkten te zamen beliep ca. 31.394 ton in 1927
en ca. 36.660 ton in 1928 me t een totale waarde van f 850.000,- à
f 1.000.000,-.
Merkwaardig is het beheer van de aanwezige liquide middelen. Gebr.
Teeuwen hield haar banktegoeden in 1925 ongeveer gelijkelijk bij de
vijf te Venlo gevestigde bankiers: N.V. Berger's Bank, de Geldersche
Bankvereeniging , de Bank van Haffmans & Steegh, de Nationale
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Bankvereeniging en de Provinciale Bank voor Limburg. In verband
met geruchten over de solvabiliteit der bankiers en de verzwakking
van hun financiële positie werden ultimo 1925 de saldi aanzienlijk teruggebracht en gelden overgeheveld naar de postgirodienst, welke in
1916 was opgericht. De onaangename herinnering aan de déconfiture
van de Wolters Bank te Venlo, enkele decennia eerder, heeft in dezen
wellicht een rol gespeeld.

IV.C .5. Personele en sociale aspecten
- Omvang van de werkgelegenheid in de kleiwarenindustrie
Met de groei en expansie der bedrijven in de twintiger jaren nam ook
het aantal in de keramische industrie werkzame personen snel toe49 •

Totale bezetting van de Tegelse kleiwarenfabrieken in 1922.
-

Alfred Russel
Jos Kurstjens
Gebr. Teeuwen
N.V. Tiglia Kleiwarenfabriek
Gebr. Laumans
N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie, N .G .I .
H . Thissen
Canoy-Herfkens Steenfabrieken

49

22
105

95
42
19

25
124
Totale bezetting 481 man

Bron: B. Huibers, 1983, 71.

In 1927 was dit aantal gestegen tot ca. 750 man en volgens de bedrijfstelling van 1930 werkten in de Tegelse keramische industrie 1.024 personen (ca. 9,9% van het totaal aantal inwoners) 50 . In acht jaar tijd was
de werkgelegenheid in de branche, wat Tegelen betreft, meer dan verdubbeld . Terzelfder tijd werkten naar schatting in de keramische bedrijven in Belfeld , Beesel-Re uver en Venlo inclusief Blerick tezamen
circa 600 man verdeeld als volgt:
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Personeelsbezetting van kleiwarenbedrijven in Belfeld , Beesel-Reuver en Venlo .
Belfeld51:
- Janssen-Dings
- N.G.I.
- Gebr. van Kleef
Totaal ge meente Belfeld
(9 ,3% van het aantal inwoners)

Beesel-Reuver52 :
- Gebr. Teeuwen (fabriek Reuver)
- Janssen-Willemsen
- Jac. Laumans
- Trienekens/Feyen
- Steenfabriek St. Joris
Totaal gemeente Beesel-Reuver
(6 , l % van het aantal inwoners)

Venlo incl. Blerick:
- De drie steenfabrieken Canoy-Herfkens
't Ven ', de 'Venloosche Steenfabriek '
en Steenfabriek ' Venlona ', te zame n
- Gebr . Teeuwen (fabriek Blerick)
Totaal gemeente Venlo/Blerick
Bron:

51

54
71
51
176

71
57

74
16

40

258

80
90
ca. 170

en 52 .

Uit deze cijfers blijkt dat rond 1930 binnen de regio ruim 1.600 personen werkzaam waren in de kleiwarenindustrie.
- Loonhoogte en conjunctuur
In samenhang met de door de schommelingen in bedrijvigheid en conjunctuur wisselende afzetmogelijkheden was er vanaf 1914 sprake van
een niet geringe fluctuatie in de lonen. Door het uitbreken van de oorlog kwam de aflevering naar de Duitse markt geheel stop te liggen. De
fabricage werd verlaagd en een groot deel van de produktie ging op
voorraad. Meerdere produktiewerknemers werden tijdelijk ingezet bij
bouwwerkzaamheden in de fabriek zelf. Een aantal fabrikanten stelde
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zich op het standpunt dat niemand ontslagen behoorde te worden ,
maar er volgde een algehele loonsverlaging tot 70% met de toezegging
dat de loonverschillen zouden worden geredresseerd zodra de normale
afzetsituatie was teruggekeerd 53 .

- Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor de Klei-industrie
Na de Eerste Wereldoorlog gingen de lonen in de Tegelse keramische
industrie, die inmiddels per C.A.0. werde n vastgesteld, behoorlijk
omhoog54 • Het basisloon bedroeg in 1920-1921 ongeveer 60 cent per
uur, hetgeen neerkwam op circa 27 gulden per week of 1.400 gulden
per jaar. Daarna volgde in verband met de crisissituatie weer een daling van de Ionen. Op 1 januari 1922 werd in alle kleiwarenfabrieken
van Tegelen , Belfeld , Reuver, Swalmen, Venlo en Blerick een loonsverlaging van 12% aangekondigd met als individuele compensatie een
kinderbijslag van een gulden per kind per week 55 . Enige tijd later volgde een tweede loonsverlaging van 10 tot 15% .
Een beeld van de loonontwikkelingen en van de daarin opgetreden
schommelingen tussen 1920 en 1925 geeft het jaarverslag van de gemeente Beesel.

Weeklonen in de kleiwarenindustrie in Beesel.
Fabrie k

1920

1921 1922 1923 1924 1925

Jac. Laumans
Gebr. Teeuwen
Janssen-Willemsen
Trienekens
Feyen
Simon Vogels/St. Joris

gem.
25 ,per
week

23 ,23,23 ,23,22 ,23,-

Bron:

56

22,23 ,18,20 ,20,17,-

18,18.16,16,16,16,-

19,19,18,18,18,18,-

19,19,18,- (<16 j .
18,- 10,- - 12,-)
18,18,-

•

Mede als gevolg van de onzekere ontwikkelingen brak in de zomer van
1922 een staking uit bij de fabrieken van Tiglia N .V. en Canoy-Herfkens N.V. Bij de overige fa brieken werd niet gestaakt. De reden van
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de staking bij de twee steenfabrieken was gelegen in het feit dat zij, met
alle baksteenfabrieken aan de grote rivieren in Midden-Nederland, in
de onderhandelingen tussen de werkgevers en de steenfabrieksarbeidersbond 'St. Stephanus' een aparte afdeling vormden 57 •
Ter completering van het beeld van arbeidsvergoedingen zij nog opgemerkt dat het jaarsalaris van directeuren of firmanten, afhankelijk
van leeftijd , tussen 1918 en 1928 varieerde van f 2.500,- tot f 7.500,voor de oudsten onder hen; dat van medewerkers in kantoor en administratie lag voor een beginneling op f 600,- en voor functionarissen
van middelbare leeftijd in de orde van f 3.500,- tot f 5 .000,-.

- Kleiwarenfabrikanten en de werkgeversorganisaties
Aan de verbetering van het overleg tussen werkgevers en werknemers
over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden werd een wezenlijke bijdrage geleverd doordat hun organisaties op provinciaal en landelijk niveau gestalte kregen . De werkgevers in de Noordlimburgse keramische industrie waren hierbij nauw betrokken .
Op 2 september 1915 vond te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen de oprichting plaats van de Algemene Rooms-Katholieke Werkgeversvereniging, de A.R .K.W.V. Van de 48 ter vergadering aanwezige personen waren er vijf afkomstig uit de Noordlimburgse keramische industrie, namelijk P. Smulders van Canoy-Herfkens,
Jos. Janssen van J anssen-Willemsen, G .R. Isphording van Tiglia, Paul
J. W. Teeuwen van Gebr. Teeuwen en H. Trienekens58 • Een jaar later,
op 5 juni 1916 werd door de jongere ondernemers in opleiding de Katholieke Jonge Werkgeversvereniging opgericht.
In het oprichtingscomité van de Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging , de L.K.W.V., hadden in 1918 eveneens vier kleiwarenfabrikanten zitting, namelijk P. Smulders, L. de Rijk , stoomdakpannenfabrikant en voorzitter van de 'Werkgeversvereniging voor Venlo e n
omstreken', G. lsphording en Paul J. W. Teeuwen. Tien van de eerste
51 leden van de nieuwe vereniging waren afkomstig uit de 'Vereniging
van Fabrikanten van machinale dakpannen van Tegelen en omgeving' .
Twee van hen werden voorzitter van de L.K.W.V., namelijk G .R . Isphording van 1919 tot 1923 en P.J.L. Smulders van 1927tot1932.
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog gingen de arbeiders uit de
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klei-industrie over van de vakbond 'God en Ons Recht' naar de Steenfabrieksarbeidersbond 'St. Stephanus'.
Op 10 december 1918 werd op initiatief van minister Ruys de Beerenbrouck besloten de achturige werkdag, de 45-urige werkweek en de
vrije zaterdagmiddag in te voeren. De regeling van de 45-urige werkweek werd in verband met de malaise na 1920 in 1923 weer ongedaan
gemaakt en vervangen door een 48-urige werkweek59 .
Met ingang van ljanuari 1919 werd de eerste Collectieve Arbeidsovereenkomst van kracht voor de arbeiders in de klei-industrie 60 . In deze
C.A.0 . waren bepalingen opgenomen over de instelling van een Ziekenfonds, waaraan de patroons 50% van de contributie zouden bijdragen , terwijl bij ziekte gedurende dertien weken 70 procent van het loon
werd doorbetaald. Daarnaast werd het minimum uurloon bepaald op
25 cent, en een regeling overeengekomen voor doorbetaling van arbeidsloon op christelijke feestdagen en een aantal vakantie- en verletdagen. Er werd geen overeenstemming bereikt over de 10-urige arbeidsdag, omdat sommige patroons de mogelijkheid wilden behouden
om in het drukke seizoen 11 uur te werken. Evenmin werd men het
eens over een verplicht lidmaatschap van de organisaties van patroons
en arbeiders.
Na een verstoring der verhoudingen in de eerste helft van de twintiger
jaren , veroorzaakt door de malaise, waarin het landelijke werkloosheidscijfer in drie jaar tijd verdubbelde 61 , werd op 7 april 1927 een
nieuwe C.A.0. afgesloten. Het ontwerpcontract was in de jaarvergadering van 15 februari 1926 van de afdeling Tegelen der R .K. Fabrieksarbeidersbond met algemene stemmen goedgekeurd. Deze
C.A.0. bevatte o.a. de navolgende bepalingen62 :
- een werktijd per jaar van maximaal 2.500 uur;
- een werktijdregeling voor iedere fabriek afzonderlijk , vanwege de
verschillende werksituatie in seizoen- en continubedrijven ;
- ongewijzigde uur-, tarief- , akkoord- en weeklonen voor een jaar,
waarbij tarieflonen regel en uurlonen uitzonderingen zouden zijn ;
- een minimum uurloon van 35 cent en ingeval van akkoordloon minstens 40 cent per uur;
- een vergoeding bij verzuim van 1 of2 dagen in verband met het overlijden van ouders e n familiele den en van een dag bij bevalling van
echtgenote en huwelijk , variërend van f 1,- tot f 2 ,50;
- een uitkering bij ziekte vana f de derde dag gedure nde maximaal de r260

tien weken van 70% van het gemiddelde loon der laatste drie maanden , met premiebetaling door werkgever en werknemer ieder voor
de helft ;
- een fonds voor kindertoeslag , waarin 1% van de loonsom werd gestort, en waaruit toeslagen werden verstrekt vanaf het vierde kind
beneden de 14 jaar van 50 cent per kind en per week. De administratie van het Kinderfonds berustte bij de Werkgeversvereniging.
Bezien tegen de achtergrond van de algehele ontwikkeling van de sociale wetgeving in deze periode beantwoordden de inhoud en bepalingen van de C.A.O. voor de keramische bedrijven aan de algemeen
gangbare opvattingen.
Zo kreeg de ziektewet pas op 1 maart 1930 gestalte, terwijl eerst op 1
januari 1941 een Kinderbijslagwet in werking trad63 .
De C.A.0. moest, zoals de voorzitter der R .K. Werkliedenvereniging
hoopte , "een nieuw begin zijn van een loyale samenwerking, die de
laatste jaren ver te zoeken was geweest tot schade van de bedrijven en
de arbeiders " 64 •
Belangrijker was misschien nog dat er sprake was van een mentale
doorbraak in de sociale verhoudingen binnen het oude industriegebied. Een uiting hiervan was misschien het feit dat in 1926 van de zes
bestuurders van de Tegelse Bouwvereniging die op dat moment 125
woningen beheerde, er vier directeuren waren van een keramisch bedrijf, te weten M. Welters, Alfred Russel, P.J.W. Teeuwen en C. Laumans. Ook de stichting van een 'Fonds voor Arbeidersbelangen' door
een donatie van f 10.000,- door de directie van Tiglia ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der vennootschap in 192665 was in dit opzicht
veelzeggend.

IV. D. Conclusies
Het tijdvak 1914-1929 werd gekenmerkt door modernisering en versterkte concentratie binnen de keramische bedrijfstak in Tegelen , Belfeld en Beesel-Reuver. De definitieve overgang van seizoensbedrijf
naar continubedrijf vond plaats; de meeste kle ine pannesjops lagen na
1919 stil. Het vijftiental overblijvende bedrijven in de kleiwarenindustrie versterkte zijn positie op de bouwmaterialenmarkt. De fabricage
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van gresbuizen in Nederland was vanaf 1923 volledig geconcentreerd
in Noord-Limburg.
D e technische modernisering - met name de bouw van 1ingovens ging veelal gepaard met schaalvergroting en een schoksgewijze toename van de produktiecapaciteit. Tegenover deze inelastische vergroting van het aanbod van keramische bouwprodukten stond een vraag
vanuit de bouwmarkt, die schommelde ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog en elkaar snel afwisselende periode n van hausses en recessies in de eerste helft van de twintiger jare n.
De hieruit voortvloeiende onevenwichtige marktverhoudingen op de
binnenlandse markt werden nog versterkt door de import van goedkope Duitse bouwprodukte n.
De industriële ontplooiing der kleiwarenfabrieken werd bevorderd
door de inschakeling in de bedrijven van elektriciteit als krachtbron ;
door directe aansluiting via eigen raccordemente n op het spoorwegnet
en door de verbetering van los- en laadaccommodatie aan de Maas.
Binnen de afzonderlijke bedrijven vond de overgang plaats naar de
volgende generatie ondernemers-bedrijfsvoerders, die veelal als fami lieleden-vennoten hun werkzaamheden in een functionele werkverdeling doelmatig regelden en daardoor slagvaardig konden handele n.
Door ove reenkomsten, inclusief ruiling van grond, we rd de beschikking over klei terreinen voor een securering van de grondstoffenvoorziening alsook voor een doe lmatige exploitatie afgerond .
Stootsgewijze produktie-uitbreiding, wisselende vraag naar de produkte n en goedkope import uit Duitsland en voor gresbuizen na 1925
ook van Belgische zijde leidden tot ondernemersafspraken over prijzen en leveringsvoorwaarden.
Bij het streven naar een meer doelmatige produktie en een lagere kostprijs werd allereerst gestreefd naar een verlaging van brandstofkosten.
Als gevolg daarvan werden , - met behoud van Kasseier-ovens en overslaande vlamovens voor het stoken van blauwgesmoorde pannen en
gresbuize n - in een be trekkelijk kort tijdsbestek ten minste e lf ringovens bijgebouwd met een jaarcapacite it van circa dertig miljoen dakpanne n. Mechanisatie van grondstoffenbewerking en verbetering van
het interne transport zorgden voor een grote stijging van de produktiviteit.
De toenemende betekenis van het fin anci eel belang der keramische
bedrijven wordt weerspiegeld in een wijziging van de juridische onder-
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nemingsstructuur en in de stijgende omvang van het kapitaal. In 1926
hadden twaalf van de zeventien ondernemingen de rechtsvorm van
een N.V. aangenomen met een gezamenlijk maatschappelijk kapitaal
van ruim f 4.500.000,-.
De financieringsstructuur en de balansverhoudingen waren zeer uiteenlopend. De financiering der investeringen varieerde van algehele
interne financiering uit ingehouden winsten tot een opzet waarbij een
groot beroep moest worden gedaan op vreemd vermogen.
Omstreeks 1930 waren binnen de regio ruim 1.600 personen werkzaam
in de kleiwarenindustrie, waarvan 1.024 in Tegelen ; 176 in Belfeld ; 258
in Reuver en circa 170 in Venlo en Blerick.
Het basisloon in de keramische industrie bedroeg in de periode 19201921ongeveer60 cent per uur , ofwel 27 gulden per week en circa 1.400
gulden op jaarbasis. In de eerste helft van de twintiger jaren raakten de
arbeidsverhoudingen verstoord door enkele loonsverlagingen. Deze
werden mede veroorzaakt door de conjuncturele omstandigheden en
kwamen deels voort uit de opvatting van een aantal fabrikanten dat bij
een keuze tussen algehele loonsverlaging of ontslag van een bepaald
aantal medewerkers aan het eerste de voorkeur moest worden gegeven.
In april 1927 werd een nieuwe C.A.O. afgesloten, welke tevens het
uitgangspunt vormde voor een wezenlijke verbetering in de wederzijdse betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.
Bezien tegen de achtergrond en de stand van de algehele ontwikkeling
van de sociale en arbeidswetgeving in de in dit hoofdstuk besproken
periode voldeed de inhoud en de bepalingen van deze C.A.0. voor de
kleiwarenindustrie - met name wat de uitkeringsregeling bij ziekte en
het fonds voor kindertoeslag betreft - aan het algemeen landelijk
beeld en de aan de vooravond van de grote crisis van 1929 algemeen
gangbare opvattingen.
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Hoofdstuk V.
Malaise en overproduktie; oorlogs- en schaarsteeconomie, 1929-1945

V.A. Sociaal-economische achtergronden en infrastructuur
V.A.l. Malaise in West-Europa
Na het ontstaan van de crisis in 1929 begon de malaise met enige vertraging in de bouwwereld door te werken.
Zij ging gepaard me t grote concurrentie, een uiterst scherpe prijsvorming en een beangstigende toename van de werkloosheid. Het nominaal inkomen van de Nederlandse bevolking daalde tussen 1929 en
1933 met 34 procent en de effectieve koopkracht met 20 procent 1• De
nijverheidsproduktie die in 1929 nog ongeveer 1012 miljoen gulden beliep, daalde naar circa 473 miljoen gulden voor 1932, om pas in 1939
weer een niveau te bereiken van circa 910 miljoen gulden. Tegelijk
steeg het werkloosheidscijfer van 6,2 procent in 1929 tot een recordhoogte van 35 ,2 procent in 1936, om langzaam te dalen tot 26,0 procent
in 19382 . In de winter van 1935-1936 waren ruim630.000 mensen werkloos.
Het algemene prijsniveau , uitgedrukt in het indexcijfer van de groothandelsprijzen met als basisjaar 1913 daalde tussen augustus 1929 en
april 1933 van 142 naar 71 . In de produktiekosten vond geen overeenkomstige daling plaats. De industriële produktie daalde van 25 tot
soms 50 procent; van een behoorlijke rentabiliteit in het bedrijfsleven
was geen sprake. Na 1933 bleven investeringen uit 3 .
Het behoeft geen betoog dat de geschetste ontwikkeling op de bouwmarkt een negatieve uitwerking had. Het aantal per jaar in Nederland
gebouwde woningen dat in het begin van de twintiger jaren ongeveer
40.000 bedroeg en tussen 1925en1934 was opgelopen tot bijna 50.000,
daalde in 1935-1939 met meer dan 25 procent tot ongeveer 35.000 woningen per jaar. Daarenboven vertoonde de gemiddelde bouwkostenprijs per woning ook een teruggang . Zij was in 1936 weer gelijk aan het
niveau van 19144 •
De deplorabele toestand waarin de grofkeramische industrie in
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Noord-Limburg was geraakt, wordt geïllustreerd aan de hand van de
situatie in Beesel. Deze gemeente had tussen 1931 en 1935 ongeveer
4.800 inwoners, waarvan er circa 1.300 afhankelijk waren van de landbouw en ruim 3.500 hun bestaan vonden door arbeid in de kleiwarenfabrieken in Reuver5 . Het aantal werkzoekenden in die gemeente liep
op van 40 personen per 31 december 1931 naar 322 per 31 december
1935; het waren in hoofdzaak arbeiders afkomstig uit de gresbuizen-,
steen- en dakpannenfabrieken . Er namen 111 personen deel aan werkverschaffing en deze ontvingen een werkloosheidsuitkering6 .
In het midden van de jaren dertig werden diverse Noordlimburgse
kleiwarenfabrieken tijdelijk stilgelegd. Dat de crisis van lange duur
was blijkt uit de berichtgeving over 1938 van de Kamer van Koophandel te Venlo. Volgens dit jaaroverzicht bleef de toestand in de dakpannen-, gresbuizen- en baksteenindustrie zeer slecht met scherpe
concurrentie, onder de kostprijs liggende verkoopprijzen, grote overproduktie en voorraadvorming 7 •

V.A.2. De invloed van het buitenland en crisismaatregelen van de
overheid
In verband met de stagnatie in de bouwnijverheid poogde de industrie
aanvankelijk compensatie te krijgen door geforceerde verhoging van
de export. Door bemiddeling van Amsterdamse handelshuizen werden enkele opdrachten verworven uit Canada en Argentinie. Kwantitatief waren deze van gering belang. Van grotere betekenis was aanvankelijk een niet onaanzienlijke export van dakpannen naar Engeland8.
Na de val van het Engelse pond in het najaar van 1931 liep die export
echter terug. Evenwel ook de import van buizen en dakpannen uit België was zeer storend. Als gevolg van het lage loonkoste nniveau in de
Belgische fabrieken was de concurrentie moordend. In de pers gingen
stemmen op voor protectie, het voorschrijven van bouwmaterialen
van Nederlands fabrikaat en voor bindende voorschriften ten aanzien
van de toepassing van de Nederlandse normalisatiebepalingen. De
Nederlandse bedrijven ondervonden concurrentie van ten minste 25
Belgische en 46 Duitse fabrieken. D e heffing op bouwmaterialen bij
invoer naar Duitsland beliep respectievelijk f 60,- en naar België
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50,- per 10 ton. Dit betekent dat het Duitse tarief 25% en het Belgische 20% van de waarde beliep tegenover een heffing aan Nederlandse
zijde van slechts 5% 9 •
Tot steun van de keramische industrie kwam in maart 1932 een contingentering tot stand van porselein , aardewerk, sanitair aardewerk en
tegels. Van 1maart1932 tot 1juni1932 werd de invoer van verschillende keramische produkten uit ieder land verboden 10 • In 1934 leidde
overleg met het Belgische Gresbuizenbureau tot een verhoging van invoerrechten tot 12% .
De overheid poogde extra werkgelegenheid te scheppen door de uitvoering van publieke werken in het infrastructurele vlak , zoals drooglegging van de Zuiderzee , de aanleg van kanalen en de bouw van
kunstwerken. De positieve uitwerking van dit soort projecten speelde
pas op langere termijn. Een nieuw afzetgebied voor dakpannen en andere bouwprodukten kwam in zicht, toen de Wieringermeerpolder
droog vielu . Voordat echter de boerderijen en de daarbij behorende
bedrijfswoningen in de polder in aanbouw konden worden genomen ,
was het hoogtepunt van de crisis voorbij.

V.A.3. Verstoring van een normale ontwikkeling door oorlog en
schaarste
Na 1938 kwam de Nederlandse economie weer in een evenwichtiger
situatie . De verhouding tussen overheid en bedrijfsleven had intussen
een ander karakter gekregen. Het liberale vrijhandelssysteem en de
vrije economie van vóór 1929 moesten plaats maken voor een mede
door de overheid geleide economie.
De opgaande ontwikkeling werd echter spoedig doorkruist door de internationale politieke situatie. In 1939 brak de oorlog uit; een tijdvak
van oorlogs- en schaarste-economie kondigde zich aan. Al spoedig was
er geen sprake meer van vrije prijsvorming van bouwprodukten. Als
gevolg van een besluit van de secretaris-generaal van het departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart d.d . 8 november 1940 moest
toestemming worden gevraagd voor verhoging van verkoopprijzen.
De bouwmarkt zakte geheel in . Het gemiddeld aantal per jaar gebouwde woningen bedroeg in 1940-1944 slechts circa 9 .000 vergeleken
met nog bijna 36.000 exemplaren in 1935-1939.
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De omvang van de produktie in de kleiwarenfabrieken liep drastisch
terug door schaarste aan grondstoffen , brandstoffen en hulpmaterialen. De benodigde steenkolen werden uitsluitend op vergunning verstrekt. Een aantal bedrijven, dat niet over continubrandende ovens
beschikte, ging dicht. Nagenoeg alle bedrijven liepen schade op aan
gebouwen en machines ten gevolge van oorlogshandelingen. NoordLimburg ten oosten van de Maas lag van eind september 1944 tot de
bevrijding op 1 maart 1945 in het schootsveld der vijandelijkheden .
Tussen september 1944 en de zomer van 1945 werd de produktie totaal
onderbroken. Alle kleiwarenfabrieken werden door de bezetter volledig leeggeroofd.

V.B. De bedrijfstak en de afzonderlijke bedrijven

V.B.l. De bedrijfstak in zijn geheel
Vóór de jaren dertig waren er incidentele contacten tussen de Limburgse kleiwarenfabrikanten en hun collegae elders in Nederland.
Voor zover er van intensivering in deze relaties sprake was, was deze
toe te schrijven aan spreiding van de afnemerskring , aan contacten met
de Vereniging van Groothandelaren in Bouwmaterialen in Nederland,
(HIBIN) , en aan een enkele ontmoeting op het Rijkskleiproefstation
te Gouda of bij T.N .0. te Delft.
De recessie leidde tot intensivering van de contacten in een poging te
komen tot bundeling van belangen en tot afspraken op het gebied van
verkoop, prijzen en voorwaarden , in een later stadium ook tot produktieafspraken. Door de economische omstandigheden overstegen de
Noordlimburgse keramische fabrieken in zekere zin hun regionaal belang. Het is daarom van belang te weten, wat hun positie op dat moment was. Wat de gresbuizen betreft , was de situatie duidelijk . We
zagen reeds dat dit een uitsluitend Noordlimburgse aangelegenheid
was. Ook voor de verblend- en siersteenfabricage was dit - voor een
belangrijk deel - het geval. Er was slechts één verblend- en siersteenfabriek elders in Nederland; naar schatting was ten minste tachtig procent van de totale produktie in Nederland afkomstig uit het Noordlimburgse industriegebied.
Bij de dakpannenfabricage lagen de verhoudingen anders, maar ook
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hier was het Noordlimburgse marktaandeel zeer belangrijk. In de jaren dertig waren er in geheel Nederland in totaal een veertigtal grote
en kleine dakpannenfabrieken . De in 1938 opgerichte Vereniging van
Dakpannenfabrikanten in Nederland telde de navolgende leden . Het
aan ieder bedrijf toegekende aantal stemmen geeft een beeld van de
marktverhoudingen 12 :

Tabel XVIII.

Stemrechten in de Vereniging van Dakpannenfabrikanten in Nederland 1938.

Afdeling r
Naam bedrijf

1. N .V. Gebr. Teeuwen 's Kleiwarenindustri e Tegelen
2. Gebr. Laumans Tegelen
3. N.V. Russel-Tiglia Tegelen
4. N.V. Jos. Kurstjens Tegelen
5. H. Thissen Tegelen
6. N .V. v.h. Janssen-Dings Be lfe ld
7. Gebr. van Cleef Belfeld
8. N.V. de Nederlandse Gresbuizen Industrie Belfeld
9. Jac . Laumans Reuver
10. Hekkens & Feyen Reuver
11 . N.V. Vereenigde Swalmer D akpa nnenfabrieken Swalmen
12. Gebr. Terstappen Swalmen
13. Gebr. Noten Swalmen
14. L. Hendrikx & Co Swalmen
15. N.V. Dakpannen- en K.Jeiware n-Industri e 'de Valk' Echt
16. Gebr. Cuypers Echt
17. Gebr. van de Boel Thorn
18. N.V. Excelsior Susteren
19. Gebr. Jacobs Ossendrecht

aan tal
stemmen

24
16
16
15

2
12
5

2
6
2
14
6
3
2
24
l
4

2
l

Afdeling II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

N.V. v/h Fa. v. Rijn & Kloot Alphen a/d Rijn
N.V. Kleiwarenfabriek v/h H. van Leeuwen Alphen a/d Rijn
N.V. Dakpannenfabriek v/h D. van Oordt Alphen a/d Rijn
N.V. Dakpannenfabriek 'De Rijn ' Barwoutswaarder
N.V . Woerdensche Dakpannenfabriek Woerden
N.V. Deester Pannenfabriek Deest
N.V. v/h Dericks & Geldens Druten
N.V. Oosthoek & Zoon Alphen a/d Rijn
N.V. Erven G.J. Dibbets Giesbeek
N.V. Kleiwarenfabriek Nieuwwerklust H azerswo ude
C.M. Oppelaar & Zoon Koudekerk
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5
3
6
5
12
8
8
11
2
2

2

vervolg Afdeling II
12. Gebr. Oppelaar Koudekerk
13. Fa. J. & G. Koning Leiderdorp
14. Fa. van Arke l & Co Utrecht
15. W. Weener & Zn Utrecht
16. Fa. v.d. Schroeff & Zn Utrecht
17. N.V. Phoenix Wageningen
18. W. Weener & Zn Vianen
19. Gebr. Weener Zuilen
20. Fa. van Hulst Franeker
21. Fa. L.J. de Vries Makkum
22. Fa. Fonte in Franeker
23 . N.V. Achlum Achlum

5
2
2
2
2
3
2
3
1
2
1
4

Bron: P.A .T. , Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen .

Het overzicht laat zien dat tien bedrijven gevestigd waren in het
Noordlimburgse industriegebied. Zij hadden een marktaandeel van 40
procent. Negen in de Middenlimburgse gemeenten Swalmen , Echt,
Thorn en Susteren gevestigde bedrijven (waarvan één met een nevenbedrijf te Ossendrecht) hadden 57 stemmen , een glo baal marktaandeel van 23% . De 23 overige Nede rlandse dakpannen fabrieken waren
gevestigd in Zuid-Holland aan de Oude Rijn, in Midde n-Nederland en
in Friesland . Hun gezamenlijk stemmenaantal bedroeg 93 hetgee n
duidt op een marktaandeel van ongeveer 37 procent.

- Totstandkoming van ondernemersafspraken en kartels
In het begin van de jaren dertig was de Noordlimburgse grofkeramische industrie een belangrijke leverancier voor de Nede rlandse bouwmaterialenmarkt. Zij zou in een ernstige mate de weerslag ondervinden toen de bouwmarkt terug liep. De verhoudingen tussen de Noordlimburgse fabrikanten van dakpannen, gresbuizen en verblendstenen
onderling werden er niet beter op toe n pogingen werden ondernomen
door ondernemersovereenkomsten e n kartelafspraken enige orde te
scheppen in prijzen en produktieniveaus. Goede ondernemersafspraken kwamen pas laat in de dertiger jaren tot stand. Wellicht heeft hiertoe bijgedragen dat de bedrijfstak werd overheerst door familievennootschappen e n een groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
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- Geen nieuwe bedrijven, geen produktie-uitbreiding
Nieuwe bedrijven werden in de jaren dertig niet gesticht. Binnen de
bestaande bedrijven kwam de laatste grote produktie-uitbreiding tot
stand door de bouw van een ringoven in 1930-1931 in de fabriek van
Janssen-Dings te Belfeld. De twee belangrijkste gebeurtenissen in de
bedrijfstak in Noord-Limburg waren in de periode 1930-1940 het ontstaan van de N.V. Russel-Tiglia te Tegelen door het samengaan van
Alfred Russel en Tiglia in 1935 en de splitsing van Gebr. Teeuwen
N.V. in 1940 in twee afzonderlijke vennootschappen, Paul Teeuwen
N.V. Kleiwarenfabrieken en Greswaren Industrie Teeuwen N.V.,
beide te Tegelen .

- Hernieuwde belangstelling voor Tegels aardewerk en sierkeramiek
Omstreeks 1935 zien we een herleving - na ongeveer een eeuw - van
het oude handwerk van Tegelse keramiek . Onder invloed van de gewijzigde sociale en economische omstandigheden ontstond een hernieuwde belangstelling voor het oude handwerk. De Tegelse volkskunst in haar drie- en vierkleurenuitvoeringen , gemaakt in grafitto en
ringeloortechniek , herleefde. Zij werd gestimuleerd door enige fabrikanten, door deskundige Tegelse keramici en door de Stichting Tegelsche Oudheidkamer met haar verzameling oude pottenbakkersprodukten uit de 18e en 19e eeuw 13 •
Begeleid door vakcursussen, bevorderd door de Stichting 'Tekavok'
(Tegelsche Keramische Volkskunst) en door gerichte publiciteit , werden gedurende een tiental jaren in grote getale veelkleurige gebruiksvoorwerpen, reliëfs , herdenkingsborden , relatiegeschenken en architecturale keramiek (muur- en gevelplastieken) vervaardigd. Naast
nostalgie en kunstzinnigheid speelden de wenselijkheid van nuttige
tijdsbesteding in de crisis een rol, terwijl gedurende de oorlogsjaren ,
toen vele artikelen schaars waren , een welkome markt werd geschapen voor geschenkartikelen . De verkoop van de gebruiksvoorwerpen
werd ter hand genomen door een handelsvennootschap, genaamd
'Triangel N.V. ' 14 , waarin enkele Tegelse kleiwarenfabrieken participeerden.

270

V.B.2. Ontwikkelingen in de afzonderlijke bedrijven 15
Bij de meeste bedrijven vonden gedurende de crisis- en oorlogsjaren
geen bijzondere ontwikkelingen plaats. D e gangmakers uit het laatste
kwart van de vorige eeuw en het eerste kwart van deze eeuw traden
terug of kwamen te overlijden. De structuren der vennootschappen
werden op uiteenlopende wijzen aangepast. Bij de familiebedrijven
werden de commissariszetels pro forma ingenomen door de directeuren-eigenaren zelf.
- N.V. Jos Kurstjens, Tegelen
Op 27 februari 1939 overleed Joseph Hubert Kurstjens , geb. 14 april
1860. In 1942 werd de N .V. Jos. Kurstjens Industrie en Handelmaatschappij, waarvan Jos. Kurstjens Dakpannenfabriek een afdeling
vormde, omgezet in een Commanditaire Vennootschap Firma v.h.
Jos. Kurstjens Industrie en Handelmaatschappij. Beherende vennoten
waren de vijf zonen van Jos. Hubert Kurstjens J.W., P.H., H .H. ,
J .H.W. en A.W. Kurstjens . Vennoten bij wijze van geldschieting met
een totale inbreng van f 94.143,-, waren mevrouw H. Kurstjens-Cuypers, de weduwe van Jos. Hubert en haar twee dochters B .G . Kurstjens en A.C.L. Kurstjens.
- Firma Gebr. Laumans, Tegelen
Op 24 juni 1938 overleed Caspar Wilhelmus Laumans, geboren 10
maart 1872. In 1939 werd de commanditaire vennootschap door zijn
erfgenamen omgezet in een vennootschap onder firma, met als firmanten J . Lambert. Q. Laumans (16-02-1903), Pierre C.M . Laumans (1601-1912) en Albert J.W. Laumans (09-01-1914) , drie gebroeders behorende tot de vierde generatie.

- N.V. Gebr. Teeuwen, Tegelen/Paul Teeuwen N.V. Kleiwarenfabrieken Tegelen/N. V . Greswaren Industrie Teeuwen, Tegelen
In januari 1931 traden de gebroeders Paul J .W. Teeuwen (1861) en Joseph. P.A. Teeuwen (1866) terug. Zij overleden respectievelijk op 0610-1940 en 08-04-1956 .
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De directie van de bedrijven bleef in handen van hun zonen . Deze acht
aandeelhouders van Gebr. Teeuwen N.V. sloten op 30maart1940 een
overeenkomst, waarbij de bedrijven in twee delen werden gesplitst. In
Nederland betrof het ene deel de dakpannenfabriek te Tegelen. Het
andere deel omvatte de gresbuizenfabriek te Reuver , de steenfabriek
te Blerick en de eveneens te Tegelen gevestigde Teeuwen's Handel- en
Transportmaatschappij. De waarde van elk van beide delen was door
onafhankelijke deskundigen vastgesteld op een bedrag van circa
f 850.000,-.
De Gebr. Teeuwen's Handel- en Transportmaatschappij werd te Tegelen opgericht in januari 1932 met een maatschappelijk kapitaal van
f 100.000,- , waarvan f 20 .000 ,- was volgestort. Het doel van deze
vennootschap was, te komen tot goedkoper transport van eindprodukten en aanvoer van grondstoffen door het exploiteren van een drijvende hijskraaninstallatie en van materiaal voor het lossen, laden en bevrachten van schepen en wagons. Het bedrijf verzorgde alle vormen
van transport en kocht en verkocht waren en grondstoffen. De investering in transportinstallaties vergde f 30.265 ,- .
Op 9 april 1940 werd door een statutenwijziging de naam van N.V.
Gebr. Teeuwen Tegelen gewijzigd in N.V. Paul Teeuwen. Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe vennootschap bedroeg een miljoen
gulden , verdeeld in 1.000 aandelen van f 1.000,-, waarvan 500 aandelen waren volgestort . Deze aandelen stonden op naam van de vier directeuren-eigenaren Bernard S.Th.J " Joseph J .M.M. , Armand
B.A .M. en mr. Eugène E .Th .J .J. Teeuwen, die ieder 125 aandelen
hielden. Daarnaast werd opgericht de N.V. Greswaren Industrie
Teeuwen te Tegelen met als doel de fabricage van gresbuizen en gresmaterialen te Reuver. Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap was f 500.000,- waarvan was geplaatst en volgestort
f 120.000,-. De aandelen waren in handen van haar vier directeureneigenaren St.B.Theo J" Willem L.J " Alphons M .J" en mr. Henri
Th.P.J. Teeuwen , die tevens de aandelen hielden van Teeuwen's
Steenfabrieken N.V. te Blerick (met een maatschappelijk kapitaal van
f 300.000,-waarvan geplaatst en volgestort f 100.000,-) en van Teeuwen's Handel en Transportmaatschappij N.V. te Tegelen.
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- N .V.Canoy-Herfkens, Tegelen
In 1936 werd het maatschappelijk kapitaal der vennootschap verhoogd
tot f l.000.000,-.
De directeuren P.J.L. Smulders en A.Ch.M.H. Canoy overleden respectievelijk op 26 juni 1938 en 4 november 1941. Vanaf 1941 en 1943
werden bij de leiding der onderneming betrokken als adjunct-directeur en enige tijd later als directeur: G.W.V. Arntz (geb . te Mill in
1914) en P.E.J.M. Canoy (geb. te Venlo in 1912) . Als opvolger van
prof. dr. A. van Rooy te Amsterdam trad in 1937 mr. dr. Ch.J.M.A .
van Rooy toe tot het college van commissarissen. In 1942 werd mr.
E.J.H.A. Janssen tot gedelegeerd commissaris benoemd.

- N.V. Russel-Tiglia, Tegelen
Op 12 maart 1936 werd de N.V. Russel-Tiglia Kleiwarenfabrieken te
Tegelen opgericht, ontstaan door fusie van de bedrijven van N.V.
Kleiwarenfabriek Alfred Russel en N.V. Tiglia Kleiwarenfabriek. De
principe-overeenkomst was op 8maart1935 getekend door alle 24 aandeelhouders. De waardeverhouding van beide ondernemingen was
door taxateurs bepaald op 4: 7 ,5.
Als taxateurs traden op namens Tiglia A .E. Duynstee, steenfabrikant
te Maastricht, C. Laumans en H.H. Mulder te Tegelen resp. dakpannen- en machinefabrikant en namens Alfred Russel arch. J. Kayser te
Venlo en H. Kurstjens pannenfabrikant te Tegelen en J . Breuer machinefabrikant aldaar.
Het maatschappelijk kapitaal der nieuwe vennootschap beliep
f 395.000,-. Dit bedrag werd geheel geplaatst en volgestort.
Tot directeuren van de nieuwe onderneming werden benoemd F.G.
Russel (1895) voor algemene zaken, financiën en economie; L.A.C.
van Basten-Batenburg (1898) voor commerciële zaken en A.V.H .G.
Goossens (1899) voor produktie en techniek.
Directeur M.F.L.H. Welters van Tiglia legde in het voorjaar van 1935
zijn functie neer. Formeel kwam op 9 maart 1935 een einde aan zijn
dienstverband door verrekening van de vijf aandelen Tiglia die hij in
bezit had , van zijn salaris tot 1mei1936, huur op het landgoed 'Wambach' en alle gemaakte onkosten 16 .
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Als commissarissen fungeerden Alfred Frans Marie Russel (1864) oprichter van de N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel, die op 29 december 1937 overleed, A. Rutgers van der Loeff, als president-commissaris, J.A.F.C. Trosee, W.H. van Basten-Batenburg, A.J.M. van Gorp,
W.A. Janssen, P.G. Buskens en J.H.C. Verhoeven.
In de nieuwe constellatie was de N.V. Russel-Tiglia directrice van de
N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel, welke bleef voortbestaan.

- N.V. Janssen-Dings , Belfeld
Op 9 juni 1936 werd J.A.J. Brouwers, geboren te Venlo in 1908, de
jongste zoon van notaris Brouwers benoemd tot directeur der vennootschap. Omstreeks dezelfde tijd nam W.Th. Langendonck, directeur sinds 1917, ontslag. Tot het college van commissarissen trad toe
H.A.L.H.M. van Dooren te Tilburg.
In 1931 was in het bedrijf Janssen-Dings de laatste ringoven in produktie genomen. Door deze produktie-uitbreiding liep de produktiecapaciteit op van 2.995.282 dakpannen in 1930 naar 5.495.502 stuks in 1932,
een toename met ruim 80% maar op een zeer ongunstig tijdstip. Deze
investering betekende op dat moment, een overbodige uitbreiding van
produktiecapaciteit. Als uitlaatklep werden gedurende een aantal jaren grote hoeveelheden dakpannen naar de Engelse markt verscheept.
Na de devaluatie van het Engelse pond werd het produkt voor de importeur, die in guldens betaalde, veel te duur. Toen tenslotte in augustus 1936 de voorraad was opgelopen tot vier miljoen dakpannen werden allereerst de 24 Kasseier ovens en vervolgens de gehele fabriek
stilgelegd. De personele bezetting beliep ongeveer honderd man. Pas
in de zomer van 1937 werd de produktie hervat zij het met een gelijktijdige loonsverlaging van tien procent waardoor het gemiddelde uurloon daalde van 40 naar 36 cent. Eerst werd de ringoven weer opgestart en tegen het einde van het jaar kwamen ook de 24 Kasseier ovens
voor het stoken van blauwe dakpannen weer in bedrijfi7 •
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- N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie N.G.I " Belfeld
De directie van de N.G.I. bleef in handen van F.J.H. Canoy, totdat
deze op 5 juli 1943 terug trad en werd opgevolgd door zijn zoon
C.M.H.G. Canoy (geboren te Deventer in 1909).
Als commissarissen fungeerden in 1937 G.J.M.H. van Liebergen
(1894), Arth. Th.J. Steegh (Horst 1877), Jos Ph.M.G. Steegh (Venlo
1894) en Adolpb H .C.M.H. van Liebergen (Maastricht 1893).
In december 1938 werd het maatschappelijk kapitaal der vennootschap verminderd. Ieder aandeel ten bedrage van f 250,- werd teruggebracht tot f 150,-. Van het verschil werd f 30,- aangewend voor extra afschrijving op de activa van de onderneming, terwijl de overige
f 70,- werden terugbetaald aan aandeelhouders.
Dientengevolge liep het maatschappelijke kapitaal der onderneming
terug van f 1.000.000,- naar f 600.000,-. Van dit kapitaal was in november 1941 volgestort f 302.700,- . De gresbuizenfabriek van N .G.I.
te Tegelen werd van 1935 tot 1939 stilgelegd.

- Firma Jac. Laumans, Reuver
In 1934 werd dit bedrijf voortgezet door de commanditaire vennootschap 'Firma Jacques Laumans' met een inbreng van f 80.000 ,-. Als
beherende vennoten traden op P .J .H. Laumans, de oprichter der onderneming, en diens zoon J.P.H. Laumans (1898) . Op 24 september
1943 is P.J.H. Laumans uitgetreden .

- Janssen-Willemsen , Reuver
De oprichter-eigenaar van dit bedrijf, Jos.J. Janssen overleed op 27
december 1943. Het bedrijf werd toen eigendom van diens weduwe,
Johanna Louise Willemsen. De dagelijkse leiding van de onderneming
was in 1942 toevertrouwd aan hun enige zoon R.H.A. Janssen (geboren 9 oktober 1905).
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eindelijk aanleiding om tot quoteringsregelingen en onderlinge prijsovereenkomsten te komen teneinde een 'prijzenchaos' en verliezen te
voorkomen.
In 1933 ontstond een gresbuizenverkoopcentrale , in 1937 gevolgd
door een gresbuizenconventie. Voor de produktgroepen dakpannen
en verblendstenen kwamen in 1938 en volgende jaren eveneens conventies tot stand.
Een begin van kartelvorming voor de gresbuizenfabrieken werd gemaakt in 1930. Ter vaststelling van de produktiequoteringsverhoudingen werd de inhoud van de gresbuizenovens bij de afzonderlijke fabrieken opgemeten. Er werden uniforme prijslijsten gemaakt , doch de
oprichting van een verkoopcentrale lukte niet. Als vertrouwensman
werd aangesteld accountant H. Winters Mzn. te Venlo.
Nog een poging tot marktordening was de oprichting op 30 maart 1933
van de Gresbuizen Verkoop Centrale N.V. , die werd gevestigd te Tegelen ten kantore van Gebr. Teeuwen N.V.26 . De vennootschap gaf
bewijzen van aandelen op naam , groot dertig gulden uit aan de aangesloten fabrieken. Van het maatschappelijk kapitaal ad f 42.240,- werd
geplaatst f 10.560,-, verdeeld als volgt: Gebr. Teeuwen f 4.800,(45,5% ), N.G.I. f 2.970,- (28,1 % ) en Janssen-Willemsen f 2.790,(26,4% ). Van het geplaatste bedrag werd 10% gestort. Het doel van
de vennootschap was de in- en verkoop van gresbuizen. De directie
werd gevoerd door Bernard S.Th.J. Teeuwen , Ferd .J.H. Canoy en
Reinhard H .A. Janssen. Als commissarissen fungeerden Adolf van
Liebergen, Marcellus van Grunsven, Henri Teeuwen en Theo Teeuwen.
De vierde gresbuizenfabriek, Jac. Laumans, verleende pas zijn medewerking aan de Gresbuizen Verkoop Centrale, nadat zij in verband
met een voorgenomen produktie-uitbreiding een extra toewijzing van
1.250 ton had verkregen.
De Gresbuizen Verkoop Centrale trad per 1april1933 in werking. De
door de afzonderlijke fabrieken te leveren quota waren gebaseerd op
een geforceerde produktieperiode van 1 april tot 1 juli 1933 met als
uitkomst 37 ,9% voor Gebr. Teeuwen N.V., 29,6% voor de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie , 18,9% voor N.V . Janssen-Willemsen
en 13,7% voor Jac. Laumans.
De Gresbuizen Verkoop Centrale was geen lang leven beschoren. Zij
werd al op 1 april 1936 geliquideerd, omdat Gebr. Teeuwen een groter
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afleveringsquantum verlangde en het er bovendien niet mee eens was
dat Jac. Laumans een aandeel ad 1.250 ton produkt, dat hij gedurende
drie jaren extra had ontvangen , zou blijven genieten .

- Oprichting van een gresbuizenconventie
Een belangrijker poging tot marktregulering was de oprichting van de
Stichting Gresbuizenconventie in mei 1937. Gebr. Teeuwen , N.G.I"
J anssen-Willemsen en Jac. Laumans gingen een overeenkomst aan
'overwegende dat het, om tot een enigszins rendabele exploitatie der
fabrieken te geraken , noodzakelijk was regelingen te treffen inzake
omzet , verkoopprijzen en verkoopcondities'.
De marktaandelen werden vastgesteld op 42,8% voor Gebr. Teeuwen , 22,5% voor N.G.I. , 20 ,7% voor Janssen-Willemsen en 14% voor
Jac. Laumans , bij een produktiecapaciteit van resp . 19.000 ton voor
Gebr. Teeuwen, 10.000 ton voor N.G.I" 9.500 ton voor Janssen-Willemsen en 6.250 ton voor Jac. Laumans. Bij overschrijding van de jaarquote was een boete verschuldigd van minimaal f 40,- per ton. Afhankelijk van de mate van overschrijding kon zij oplopen tot f 47 ,50 per
ton of hoger .
Overeengekomen werden verder minimumverkoopprijzen , uniforme
kortingen voor eerste , tweede en derde keus en uniforme betalingsvoorwaarden . Daarnaast werden regelingen getroffen voor gezamenlijke leveringen aan de gemeenten Amsterdam en 's-Gravenhage als
grootverbruikers . De overeenkomst werd aangegaan voor de duur van
twintig maanden en stond onder controle van accountant H . Winters ,
terwijl voor de eventuele regeling van boeten en geschillen een college
van arbiters werd ingesteld , bestaande uit mr. B. Berger , mr. R . Gielen en mr. J . Wreesmann.
Het totale verbruik van gresbuizen op de Nederlandse markt beliep in
1939 37.438 ton waarbij inbegrepen 6.820 ton afkomstig uit België en
Duitsland. Doordat Gebr. Teeuwen een nieuwe afzetmogelijkheid
had gevonden door export van gresbuizen voor de Bataafse Petroleum
Maatschappij en door vermindering van de import uit België en Duitsland ten gevolge van contingentering had de markt enige verlichting
gekregen .
In de volgende jaren beantwoordde de Stichting Gresbuizenconventie
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aan de verwachtingen ; zij werd diversee malen verlengd, tot 1 januari
1945 . De in april 1940 ontstane vennootschap Paul Teeuwen te Tegelen bleef buiten de Conventie-overeenkomst. Zij begon korte tijd later
zelf met de gresbuizenfabricage.

- De Vereniging van Dakpannenfabrikanten en de Nederlandse Dakpannen Conventie , Nedaco, komt tot stand
De overproduktie van keramische dakpannen, de verminderde bouwactiviteit en de devaluatie van het Britse pond maakten ook voor dit
produkt marktregelingen gewenst 27 .
Hoewel de concurrentie fel was en prijsdaling en onderbieding aan de
orde van de dag waren , liet ordening hier langer op zich wachten. Het
feit dat bij deze produktgroep een groter aantal fabrieken betrokken
was met grote geografische spreiding, uiteenlopend karakter en verschillen in bedrijfsgrootte en marktaandeel zal hier waarschijnlijk toe
hebben bijgedragen.
In een eerste poging tot marktregeling in 1933 zijn alle dakpannen van
de Tegelse fabrieken genormaliseerd. De vereniging van Limburgse
werkgevers in de klei-industrie poogde een prijsconventie te bereiken.
Het resultaat , officiële prijscouranten met gelijke prijzen , was van korte duur. Ten gevolge van extra kortingen ontstond een chaos op de
markt.
Enige tijd later werden nieuwe pogingen ondernomen om tot een dakpannen prijsconventie te geraken. Door de directie van Russel-Tiglia
werd in 1935, toen het jaarresultaat der onderneming was afgesloten
met een verlies van ca. f 35.000,- aan aandeelhouders een prijsconventie in het vooruitzicht gesteld , die tot verbetering der verkoopprijzen zou leiden.
Met veel moeite kwam begin 1936 onder leiding van het accountantskantoor Vekemans & Bothoff te Nijmegen een dakpannenprijsconventie tot stand. Deze werd echter voor 1937 niet verlengd, aangezien
de grootste dakpannenfabriek in Nederland, 'De Valk ' te Echt verdere medewerking weigerde en alle prijsafspraken boycotte. Daarop
poogden andere fabrieken , o.a. Gebr. Teeuwen , een extra verkoopbinding met afnemers te verkrijgen door afname-overeenkomsten af
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te sluiten waarin naar rato van de afname een prijsreductie in het vooruitzicht werd gesteld.
Tenslotte werd op 26 april 1938 te 's-Hertogenbosch de Vereniging van
Dakpannenfabrikanten in Nederland opgericht met als doel de behartiging der belangen van de dakpannenindustrie in het algemeen en van
de leden in het bijzonder.
In het bestuur der vereniging hadden zitting J .P. Abbinga , directeur
van N.V. v.h. van Oordt en Co te Alphen a/d Rijn, A.C. van Beek ,
directeur Woerdensche Dakpannen en Steenfabrieken te Woerden ,
A. de Haes, directeur 'De Valk' te Echt, Jac. Laumans te Reuver en B .
Teeuwen directeur N.V. Gebr. Teeuwen te Tegelen. Geleidelijk
kwam men in deze Vereniging , die op dat moment 41 leden telde ,
waarvan er 22 uit Noord-Nederland en 19 uit Zuid-Nederland afkomstig waren, tot deelovereenkomsten. Deze hadden o.a. betrekking op
verkoop- en betalingsvoorwaarden (het eerste conditiekartel in de bedrijfstak) , minimumprijzen van hulpstukken , administratie- en inladingskosten , een wederzijdse contingenteringsregeling met de Belgische dakpannenindustrie , een voorlopige inperking van de produktie
met 25% en de aanstelling van een vertrouwensman. Zodoende werd
stap voor stap enige orde in de 'chaos' bereikt. Intussen werden de pogingen tot een omvattender regeling in de industrie te komen voortgezet.
Op 1 april 1940 werd door 35 dakpannenfabrieken voor de duur van
vijf jaar de Nederlandse Dakpannen Conventie kortweg Nedaco genaamd gesloten. Het contract berustte op de overweging 'dat het voor
de bedrijfsbelangen der fabrikanten noodzakelijk was evenwicht te
verkrijgen en te handhaven tussen vraag en aanbod op de binnenlandse dakpannenmarkt' . In deze overeenkomst werd de verplichting van
de leden geregeld om de produktiecapaciteit niet uit te breiden . Daarnaast was er een quoteringsregeling voor de binnenlandse afzet. Het
grote belang van de bereikte overeenkomst blijkt uit het feit dat , afgezien van het gemiddeld te exporteren deel van de Nederlandse produktie , een aanbod van ongeveer 85 à 90 miljoen dakpannen en bijbehorende hulpstukken voor de binnenlandse markt beschikbaar was ,
terwijl de feitelijke afleveringen op ongeveer 55 miljoen stuks of
slechts 60 à 65% lagen 28 .
Op 10 mei 1940, enige weken na de totstandkoming van de Nederlandse Dakpannen Conventie brak de oorlog uit. De oorlogssituatie maak285

te de met veel moeite bereikte overeenkomsten onverwacht overbodig . De quoteringsregeling werd niet in de practijk gebracht. Door een
bombardement op de dakpannenfabriek van Paul Teeuwen N .V. Kleiwarenfabrieken te Tegelen op 16 augustus 1941 viel bijna tien procent
van het totale aanbod dakpannen weg. Bovendien bleef door de di stributie van steenkolen slechts een beperkt aantal fabrieken in produktie. Dakpannen werden een schaars artikel; de schaarste dreef de prijzen op. Per 8 november 1940 voerde de overheid een prijsbeheersing
in voor bouwmaterialen e n sinds september 1941 bestond een distributieregeling met bijbehorende voorschriften voor de aflevering van
dakpannen en bakstenen 29 .

- Onderlinge afspraken tussen de verblendsteenfabrikanten

In 1941 sloten ook de verblendsteenfabrikanten een quoterings- e n
prijsovereenkomst af. Canoy-Herfkens N.V., Russel-Tiglia N.V. , beide te Tegelen , en de 'Eerste Hollandsche Schoorsteen-steenfabriek '
v.h . de Ridder en Co . te Wassenaar met een fabriek te Leiderdorp namen deel. Hoewel er bij deze produkten niet gesproken kon worden
van een grote mate van onevenwichtigheid in vraag en aanbod , hadden
de drie genoemde fabrieken zich als doel gesteld een vaste verhouding
te creëren in afzet en prijzen. De respectievelijke quota voor de drie
bedrijven werden vastgesteld op respectievelijk 40%, 40% en 20%.
V.C.3 . Produktie en technie k
- Omvang der produkti e en samenstelling van het produktiepakket
Het totale aantal in 1930 in de fabriek Janssen-Dings te Belfeld geperste dakpannen bedroeg ruim 2. 995 .000 stuks. Dit pakket omvatte circa
1.070.000 mulden pannen , 430 .000 verbeterde holle pannen , 738.000
3-kops 'tuiles du Nord ', 555 .000 enkele sluitpannen , 120.000 kruispannen, 68 .000 vorstpannen en 14.000 kantpannen , knikpannen en overige hulpstukken , totaal derhalve 2.995.000 dakpann en met bijbehorende hulpstukken. In 1932 was de produktie bij deze fabriek na de
bouw van een ringoven gestegen tot circa 5.496 .000 stuks, waarvan
ruim 3.625.000 stuks afkomstig was uit de nieuwe ringoven. D e pro286

duktie uit de oude Kasseier-ovens in de bestaande fabriek was op dat
moment reeds gedeeltelijk stilgelegd30 •
Het pakket dakpannen en hulpstukken , dat Gebr. Teeuwen in 1931
aan haar afnemers leverde, bestond uit ongeveer 412.000 'Boulet'kruispannen , 10.000 verbeterde holle pannen, 3.716.000 'tuiles du
Nord', 316.000 3-kops sluitpannen, 1.997.000 3-kops mulden pannen,
46.000 leipannen, 3.190.000 romaanse pannen en 407.000 hulpstukken, in totaal derhalve 10.094.000 stuks. Het assortiment omvatte
43% rode pannen, 41 % blauwgesmoorde pannen en 16% geglazuurde
pannen. De verhouding tussen de kwaliteiten le, 2e en 3e keus bedroeg 63, 27 en 10% voor rode , 66, 18 en 16% voor blauwgesmoorde
en 82, 13 en 5% voor de verglaasde dakpannen. De uiteenlopende
kwaliteitspercentages kunnen mede worden toegeschreven aan het
feit , dat de rode dakpannen werden gestookt in ringovens, de blauwe
dakpannen in Kasseier-ovens of overslaande vlamovens, terwijl de
geglazuurde dakpannen zorgvuldig in vuurvaste cassettes geplaatst,
werden gebakken in de ringovens 31•
De totale produktie keramisch bouwmateriaal van Gebr. Teeuwen in
1931 binnen Nederland omvatte 24.000 ton dakpannen , 11.500 ton
blauwe klinkerstenen en vuurvast materiaal en 17 .000 ton gresbuizen
in totaal derhalve ruim 52.000 ton bouwprodukten32 •
De produktie van N.V. Tiglia bedroeg in 1930 circa zes miljoen verblend- en verglaasde stenen, gebakken in een ringoven met 26 kamers
en in vier glazuurovens met overslaande vlam, zeven miljoen handvormstenen en een half miljoen vuurvaste stenen gestookt in een tweede ringoven , en vier miljoen blauwe dakpannen in vier modellen (verbeterde holle pannen, mulden pannen en enkele en driekops-tuiles du
Nord) gebakken in 28 aan elkaar gekoppelde overslaande vlamovens
ieder met een inhoud van ca. 3.500 stuks33 •
Na 1930 en 1931 bleef de produktie constant of daalde ten gevolge van
conjuncturele omstandigheden.

- Slechts geringe wezenlijke technische vooruitgang en daling van de
investeringsomvang
Onder invloed van de depressie verliep de technologische ontwikkeling traag. Vernieuwingen hadden in hoofdzaak betrekking op ratio287

nalisatie van het intern transport en de fabricage. D e investeringsactiviteit in het gebied Venlo-Beesel was weinig imponerend en beperkte
zich tot diepte-investeringen in een poging tot verlaging van kostprijs
te geraken 34 .
Bij Gebr. Teeuwen N.V. daalde het per jaar in totaal aan investeringen uitgegeven bedrag van circa f 200.000,- in 1930 naar ongeveer
f 65.000,- in 1931 en vervolgens naar nauwelijks f 30.000 ,- in 193235 .
De investeringen van enige omvang hadden tussen 1930 en 1940 nagenoeg uitsluitend betrekking op verbetering van de opslagcapaciteit van
grond- en hulpstoffen en eindprodukten, op verdere mechanisering
van de kleimalerijen en kleibewerkingsinstallaties door middel van
hijskranen en transportsystemen en op een meer doelmatige en geperfectioneerde inrichting der drooginrichtingen in de fabrieken.

- Op zoek naar nieuwe produktlijnen , kwaliteitsverbetering en diversificatie
Bij de keuze van nieuwe apparatuur speelde de kwaliteitsbevordering
van de produkten een rol, want de markt- en afzetmogelijkheden
krompen steeds verder in. Voor het overige werd naarstig gezocht
naar nieuwe produktlijnen, onder meer in het vlak van keramische tegels en bouwkeramiek. Bij deze pogingen tot produktdiversificatie
kon uiteraard de research niet worden gemist.
Russel-Tiglia stelde in april 1935 de bouwwereld in kennis van een geheel nieuw fabricageprogramma raamdorpel- , vensterbank-, en gevelafdekstenen , in een drietal modellen en in de uitvoeringen rood, ijzerklinker en diverse kleuren verglaasd. Daarnaast werden plavuizen
in een tiental nieuwe kleuren op de markt gebracht alsmede ijzerklinker vloertegels , handvorm te gels en haardsteentjes 36 .
De gresbuizenfabrieken gaven via hun gezamenlijk verkoopkantoor ,
de Gresbuizen Verkoop Centrale te Tegelen, in 1933 een nieuw drietalig overzicht uit van hun produktieprogramma , voorzien van de officiële handelsaanduidingen en technische gegevens van de Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland 37 .
Het programma gresbuizen was uitgebreid met de grotere di ameters
van 45, 50 en 60 centimeter en omvatte alle voorkomende bochten ,
kniestukken , verbindingsstukken , syphons, ontstoppingen , gres-stal-
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artikelen en een naar Engels voorbeeld 'geforceerd' nieuw programma
van gres-schoorsteenopzetstukken en rookkappen.
Canoy-Herfkens leverde de in haar fabriek vervaardigde stenen in zes
formaten en vijf kleuren: rood, wit, geel , leerkleur en blauw. Haar
tweede specialiteit waren radiale stenen voor schoorsteen- en watertorenbouw in 37 formaten . Sinds 1895 had de fabriek bijna 3.000
schoorstenen gebouwd tussen 16 en 125 meter hoog. De grootste stond
in Emmerich.
Ook Gebr. Teeuwen poogde in de jaren dertig een uitweg te vinden
door uitbreiding van het assortiment en verhoging van de kwaliteit van
haar produkten.
Haar dakpannenprogramma werd uitgebreid met nieuwe modellen
keramische Ieipannen, een Italiaans panmodel en nieuwe glazuurkleuren. Naast de glimmende loodglazuren werd - geïnspireerd door het
Terra Sigillata - , een viertal kleuren aardglazuur tot ontwikkeling gebracht, naar aanleiding van de vraag naar nieuwe kleuren.
In samenspel met de directie van de IJsselmeerpolders kwam in 1935
de holle muldenpan tot ontwikkeling. Met haar holle vorm beantwoordde dit model aan de Nederlandse smaak ; het was tegelijkertijd
perfect en vastdekkend op de daken in het vlakke en veelal aan sterke
wind onderhevige polderlandschap.
Ter verhoging van de kwaliteit van de scherf van de gresbuizen werden
in 1934 na uitvoerige proefnemingen de gresbuizen 'vacuüm'-geperst
waartoe de horizontale en verticale buizenpersen ter ontluchting van
de klei van additionele apparatuur werden voorzien. In 1935 verkreeg
Gebr. Teeuwen octrooi op gresbuizen voorzien van inkervingen ,
waardoor op een eenvoudige en goedkope wijze nieuwe extra leidingen aan een bestaand rioleringsnet konden worden toegevoegd.
Een nieuwe produktiegroep ontstond door de start van de fabricage
van gresmateriaal, raamdorpelstenen, gresvloertegels muurafdekken,
vensterbanktegels en uit gres vervaardigde zuurbestendige apparatuur
voor de chemische industrie.
Deze poging tot diversificatie bracht reeds in 1934 de eerste resultaten .
Interessante hoeveelheden grestegels werden verkocht voor de nieuwe postkantoren te Utrecht en Nijmegen, voor sanatoria en zuivelfabrieken en voor de petrochemische industrie, zoals de fabrieken van
de Bataafse Petroleum Maatschappij te Pernis39 .
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Sommige nieuwe produkten waren keramisch-technisch gezien bijzonder interessant zonder echter tot commercieel succes te leiden. De geleverde inspanning leidde per saldo wel tot positieve resultaten . Bovendien leidde het zoeken naar nieuwe produktielijnen en de ontwikkeling van nieuwe produkten tot meer aandacht voor research en ontwikkeling.

- Naar een meer wetenschappelijk gerichte bedrijfsvoering

In de tweede helft van de jaren dertig breekt langzaam een meer wetenschappelijk gerichte bedrijfsvoering door. Technische researchinstrumenten, verfijnde apparatuur en hulpmiddelen zoals Seger-kegels voor bepaling van temperaturen doen hun intrede, evenals treken drukmeters, pyrometers, rookgas-onderzoekapparaten en speciale
afsnijapparatuur.
Voor proefnemingen met nieuwe produkten en glazuren werden elektrische moffelovens op laboratoriumschaal aangeschaft. Er werd onderzoek verricht naar verschillende typen ovens en de daarbij optredende warmteverliezen.
Ter uitwisseling van kennis , tot verdieping van vakkennis en daarnaast
ter verhoging van produktiviteit en efficiency ontstonden keramische
brancheverenigingen voor dakpannen, baksteen en aardewerk. Zij
werden begeleid door het Rijkskleiproefstation te Gouda en de Vereniging Nederlandse Klei-Industrie.

- De outillage en uitrusting der fabrieken aan het einde van de dertiger jaren
Omstreeks 1940 was het bestand aan activa in een dakpannen- , gresbuizen- of steenfabriek ongeveer als volgt 40 :
- fabrieksterreinen en kleigronden in eigendom;
- zandbagger- en kleibaggermachines met dieselmotoren of elektromotoren met bijbehorende stroominstallaties, elektrische leidingen
en buisleidingen;
- smalspoornetten met vele kilometers spoorrails, diesellocomotieven, wisselplaatsen , draaischijven en enkele honderden kipwagens ;
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- een kleimalerij met kleiopslag en overdekte kleikelders;
- kleibewerkingsmachines , zoals walswerken, kleireinigers, beschikkers , pompen , mengmachines, transportbanden, elevatoren en liften;
- chamotte-kogelmolens, steenbrekers, glazuurmolens en glazuurmengmachines;
- een pers- en vormlokaal met vacuümstrengpersen met afstrijktafels,
revolverpersen en sledepersen voor dakpannen en hulpstukken ; horizontale en verticale vacuümstrengpersen voor gresbuizen met walsen en afsnijapparatuur en transporteurs;
- droogruimten en grote droogzolders met droogrekken, veelal boven
de ovens gelegen;
- machinekamer en ketelhuis met stoommachine resp. transformatorhoogspanningscellen met zware centraal geplaatste elektromotoren
met krachtoverbrengingssystemen ;
- vormen en matrijzen voor alle modellen dakpannen en stenen, kernen voor alle diameters gresbuizen met draagstoelen ;
- ovengebouwen met daarin een of meerdere ringovens met automatische stookinrichtingen voor het bakken van rode en verglaasde
dakpannen ; Kasseier-ovens en overslaande vlamovens voor het
bakken van blauwgesmoorde dakpannen ; overslaande vlamovens
voor het stoken van zoutverglaasde gresbuizen en hulpstukken; speciale glazuurovens voor het verglazen van verblend- , profiel- en sierstenen;
- sorteer- en voorraadloodsen .
Het zou tot in de jaren vijftig duren , voordat, vooral door de inventiviteit van buitenlandse machinefabrieken , de fabricage in de kleiwarenfabrieken het karakter kreeg van een procesindustrie.

V.C.4. Financiën en economie
- Verslechtering van rentabiliteit
Bij de in het voorgaande geschetste daling van verkoopprijzen en de
stagnerende afzetsituatie vond, zoals was te verwachten, geen dienovereenkomstige daling van produktiekosten plaats. Het gevolg was
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een verslechtering van de rentabiliteit , die in nagenoeg alle gevallen
tot een ( oms enkele jaren durende) verliesgevende situatie leidde .
De navolgende cijfers van enkele fabrieken illustreren - zij het fragmentarisch - de ups en downs ten gevolge van de conjuncturele ontwikkeling in de jaren dertig.
Tiglia leed in 1932 een verlies van ongeveer f 10.000,- en behaalde in
1933 en 1934 een winst van resp. f 18.552,- en f 22.062,- gulden 41 .
Russel-Tiglia leed vervolgens in 1935 , 1936, en 1937 een verlies van
resp. ca. f 45.000,-; f 40 .000 ,- en f 48.327,-. In 1938 werd een winst
behaald van f 13.704,-, gevolgd door een verlies van f 20.803,- in
1940 en een winst van resp. f 24.027 ,-enf 48.031 ,-in de jaren 1942 en
194342 •

Resultaten van Gebr. Teeuwen 's Kleiwarenfabrieken van 1931tot193943 .
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

f

68.430,57.765 ,109.994,64.861 ,4.865 ,121.556,26.920 ,14.507 ,79.671 ,-

winst
winst
winst
winst
winst
verlies
verlies
verlies
winst

Het bedrijfsresultaat van de gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen te
Reuver kan voor de jaren 1932, 1933 en 1934 worden becijferd op achtereenvolgens een verlies van circa f 25.097,-, een winst van ca.
f 3.422,- en een verlies van ca. f 6.187,-44 •
Bij de Nederlandse Gresbuizen Industrie werd in 1935 en 1936 een verlies geboekt van f 4.325 ,-en f 14.621,-, terwijl in 1939 een winst werd
behaald van f 40.503 ,- 45 .
Meer uitgebreide gegevens ten aanzien van de resultatenontwikkeling
der bedrijven buiten de juistgenoemde cijfers staan niet ter beschikking.
Hoewel de beschikbare cijfers weinig omvangrijk zijn , wekken ze de
indruk dat de resultaten van de keramische bedrijven in de crisisjaren
aan niet geringe fluctuatie onderhevig waren.
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- Financieringsproblemen
De meeste keramische ondernemingen hadden in voorafgaande jaren
hun breedte- en diepte-investeringen bijna geheel uit eigen middelen
gefinancierd en een uiterst conservatieve dividend- of uitkeringspolitiek gehanteerd. Voor deze bedrijven was het maken van een pas op de
plaats en benutting van reserves voldoende om de moeilijkheden het
hoofd te bieden. Voor andere bedrijven met een minder degelijke financieringsstructuur was de situatie niet altijd even gemakkelijk.
Russel-Tiglia , dat in 1936 bij zijn aandeelhouders nog een zes procents
geldlening van f 44.000,- had uitstaan , moest voor de bouw van drie
moffelovens ten bedrage van f 15 .000,- een beroep doen op een speciaal bouwkrediet bij de Rotterdamsche Bank N.V. 46 . De te hoge
bankschuld werd in 1937 omgezet in een krediethypotheek bij de Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit (R.V.S.) ten bedrage van
f 275 .000,- tegen een rente van 4,25% vast voor vijf jaar, met als bijzondere voorwaarde persoonlijke borgtocht van de drie directieleden
van de onderneming, gekoppeld aan drie op hun leven af te sluiten Jevensverzekeringen47. Voor de bijzondere kosten ten bedrage van
f 15.000,- die verbonden waren aan een hergroeperingsproject van
haar fabrieken in 1939 moest de onderneming een beroep doen op
haar aandeelhouders 48 •
Van de mogelijkheid om in de financieringsbehoefte der onderneming
gedeeltelijk met vreemd geld te voorzien maakte ook Janssen-Dings te
Belfeld gebruik. Naast bij de aandeelhouders aangegane leningen ten
bedrage van f 40.000,-à f 50.000,-werd bij de Twentse bank te Roermond een krediet afgesloten, dat maximaal mocht oplopen tot een bedrag van f 110.000,-. Aan deze kredietfaciliteit werd de wat merkwaardige verplichting verbonden om een nauw aan de bank gelieerd
accountantsbureau te Roermond als accountant te nemen in plaats van
het accountantskantoor H . Winters Mzn. te Venlo , dat reeds vele jaren zijn werkzaamheden niet alleen voor het bedrijf Janssen-Dings
maar ook voor vele andere keramische fabrieken in de regio verrichtte . Dit bevreemdt te meer, omdat de inrichting van de administratie
van Janssen-Dings inclusief een minitieus opgezette kostprijscalculatie
geheel werd verzorgd naar het door de Gloeilampenfabriek Pope te
Venlo , een dochteronderneming van N.V. Philips te Eindhoven , gehanteerde systeem.
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- De waarde van fabrieksgebouwen en inventarissen; het financiële
plaatje van een dakpannen-, een gresbuizen- en een steenfabriek
Tot beter inzicht in de orde van grootte van de activa van een keramische fabriek in de jaren dertig en van de bedragen die met de exploitatie waren gemoeid inclusief de kostprijsopbouw is het nuttig enige taxatiewaarden en kostenoverzichten nader te bezien.
Blijkens een taxatierapport ten behoeve van de brandverzekering d.d.
2 februari 1938 beliep de totale waarde van de gebouwen en ovens inclusief schoorstenen van de N.V. Alfred Russel te Tegelen
f 269.625,-49 •
Een taxatierapport van oktober 1939 van Gebr. Teeuwen N.V. geeft
een gespecificeerd inzicht in de waarde van de gebouwen , de ovens , de
schoorstenen en de fabrieksterreinen. De dakpannenfabriek te Tegelen werd , exclusief machines en inventaris, getaxeerd op f 395.000,-,
de gresbuizenfabriek te Reuver op f 387.000,-, en de steenfabriek te
Blerick op f 110.000,-50 . De waarde van deze fabrieken inclusief machines en inventarissen, werd in het voorjaar van 1940 door architecten
en leveranciers van keramische machines en installaties, bepaald op
f 856 .000,- voor de dakpannenfabriek te Tegelen ; f 644.000,- voor
de gresbuizenfabriek te Reuver en f 174.000,- voor de steenfabriek te
Blerick.
De som ad f 856.000,- voor de fabriek te Tegelen had voor
f 455.000,- betrekking op gebouwen en opstallen, voor f 264.000,op machines en inventaris en voor f 137.000,- op overige activa inclusief fabrieksterreinen. Bij de fabriek te Reuver was het totale bedrag
ad f 644.000,-nader gespecificeerd samengesteld uit f 392.000,-voor
gebouwen en opstallen, f 149.000,-voor machines en inventarissen en
f 103.000,- voor overige activa inclusief fabrieksterreinen.
Uitgaande van het geringe deel dat de post machines inneemt, kunnen
we afleiden dat de mechanisatiegraad betre kkelijk gering was . Dit
blijkt ook uit enkele exploitatie-overzichten van de bedrijven JanssenWillemsen en Gebr. Teeuwen .
Een gedetailleerd overzicht van de gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen te Reuver geeft het volgende beeld over de drie jaren 1932, 1933 en
1934:
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Exploitatie-overzicht gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen, 1932-1934 (bedragen
x f 1000,-) 51.
1932
abs . %
140 100
Opbrengst
Kosten:
17 12,l
- grond- en hulpstoffen
15,7
22
- brandstoffen en energie
74 52,9
- arbeidskosten incl. soc. lasten
4,3
- onderhoud
6
16 11 ,4
- afschrijvingen
5,7
8
- verkoopkosten incl. vrachtkosten
22 15,8
- algemene en overige kosten

Resultaat

165 117,9
25 -17 ,9

v

100

1933
abs.
%

1934
%
abs.

157 100

130 100

15
22
69
8
16
4
19

9,6
14,0
43,9
5 ,1
10,2
2 ,5
12,l

153
4

97 ,4
2,6

w

100

17
17
59
8
16
3
17

13,1
13,l
45,4
6,1
12,3
2,3
13,l

137 105,4
7 - 5,4

v

100

Naast het geringe afschrijvingsbestanddeel, gebaseerd op voor die tijd
normaal te achten afschrijvingstermijnen van tien jaar voor machinerieën en vijftig jaar voor gebouwen, tonen de cijfers de hoge arbeidsintensiviteit. Het is nuttig te vermelden dat de in de arbeidskosten begrepen sociale lasten , bestaande uit rentezegels , kinderfonds, ziekteen ongevallenverzekering, in de genoemde drie jaren respectievelijk 7,
8 en 5 procent van het arbeidsloon bedroegen.
Een kostenanalyse over het jaar 1938 van de drie in Limburg gelegen
produktiebedrijven van Gebr. Teeuwen (zie pagina 296 bovenaan) ,
le idt tot nagenoeg dezelfde conclusies52 •
Bij de cijfers moet enige restrictie gemaakt worden ten aanzien van de
vergelijkbaarheid van het begrip algemene kosten en ten aanzien van de
verdeling der verkoop- en algemene kosten over de drie fabrieken. De
steenfabriek te Blerick vertoont een zeer afwijkend arbeids- en algemeen kostenpatroon , waarvan de oorzaken niet meer zijn vast te stellen.
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f

Exploitatie-overzicht Gebr. Teeuwen Tegelen over 1938 (bedragen x
Fabriek
Tegelen
dakpannen
abs.
Opbrengst

%

327 100

Fabriek
Reuver
buizen en
gresmater.
%
abs.
285
+87

51

l.000,-).

Fabriek
Blerick
stenen
abs.

%

100

372 100
Kosten:
- grond- en hulpstoffen
- brandstoffen en energie
- arbeidskosten incl. soc. lasten
- onderhoud
- afschrijvingen
- verkoopkosten
- algemene + overige kosten

Bedrijfsresultaat

46
56
141
17
16
33
46

14,1
17,l
43 , 1
5,2
4,9
10,l
14,l

29
82
96
23
32
5
61

7,8
22,1
25,8
6,2
8,6
1,3
16,4

355 108,6
- 8,6

328
W44

88,2
11,8

v 28

100

100

3
10
35
2
4
6
24

v

5,9
19,6
68,6
3,9
7,8
11 ,8
47 ,1

84 164,7
33 -64,7
100

Bron: P.A.T" Bedrijfsarchief Gebr. Teeuwen.

V.C.5. Personele en sociale zaken
De economische situatie gedurende de crisistijd liet ook de ontwikkeling van lonen en salarissen niet ongemoeid . Zij was tevens van invloed
op de arbeidsverhoudingen . Anderzijds zijn nieuwe ontwikkelingen in
de secundaire arbeidsvoorwaarden waar te nemen en tevens worden
met name tijdens de oorlogsperiode de eerste contouren zichtbaar van
nieuwe verhoudingen in het ondernemingsbestel en op het terrein van
voorzieningen na gedane arbeid .
- Evolutie in de inhoud van C.A.0.-bepalingen en secundaire arbeidsvoorwaarden
Iets later dan in de meeste andere bedrijfstakken zette de malaise in
1932 door in de klei-industrie. In 1931 was in de nieuwe C.A.0. nog
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een verkorting van de zomerwerktijd overeengekomen, als ook een
verhoging van de minimum loonbasis, een verhoging van de kindertoeslag en de invoering van twee vakantiedagen. Tevens kwam een bedrijfsziekenkas tot stand , die onder beheer stond van zowel werkgevers als van werknemers 53 .
Bij de collectieve arbeidsovereenkomst tussen de Limburgsche R.K.
Vereeniging van Werkgevers in de Klei-industrie en de Ned. R.K.
Steenfabrieksarbeidersbond 'St. Stephanus', aangegaan voor de periode 1 april 1932 tot 31 maart 1933, werden de lonen 'in afwachting
van een verbetering van de conjunctuur' met 12% verlaagd.
Daartegenover werd van werkgeverszijde in plaats van 1 % , 2% van de
in totaal betaalde loonsom gestort in het kindertoeslagfonds , terwijl de
kindertoeslag werd gebracht op f 0,85 per week vanaf het derde kind
in plaats van f 0,75 per week vanaf het vierde kind 54 •
In verband met de moeilijke verhoudingen in de klei-industrie waren
de C .A.0. onderhandelingen in het vroege voorjaar van 1932 tot twee
maal toe mislukt. Op 4 april 1932 werd over een nieuwe C.A.0. overeenstemming bereikt55 .
Deze voor de periode 1april1932 tot 31maart1933 overeengekomen
C.A.O. werd per 31 december 1932 van werkgeverszijde tussentijds
beëindigd en per 1 januari 1933 werd wederom een loonsverlaging van
5% doorgevoerd.
De genoemde loonsverlaging was geringer dan elders waar het loon
zelfs tot 22,5% daalde 56 . De reden hiervan zou, naar werd verondersteld, gelegen zijn in het feit dat de vakbond elders minder sterk was en
de kleiwarenfabrieken beter en moderner waren uitgerust 57 .
Het geheel van de in april 1932 overeengekomen regelingen van lonen
en arbeidsvoorwaarden zag er in hoofdlijnen uit als volgt 58 .
De normale werktijd was vastgesteld op 8Vi uur per dag of 48 uur per
week. Met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven maximum
werktijd van 2500 uren per jaar was de mogelijkheid aanwezig tot het
inhalen van algemene en katholieke feestdagen en kermis- en vastenavonddagen. De maximale werktijden beliepen, op een enkele uitzondering na , bij de dakpannen- en gresbuizenfabrieken 9 uur per dag en
50 uur per week. Bij de steenfabrieken Canoy-Herfkens, De Tollewaard , Venlona, Tiglia en de steenfabriek te Tienray waren zij 9Vi uur
per dag en 52 12 uur per week.
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Het minimum tarief- en weekloon bedroeg f 0,40 per uur. Het bij uitzondering voorkomende uurloon bedroeg minimaal f 0,33.
Op zon- en feestdagen werd niet gewerkt met uitzondering van de arbeid vereist voor het stoken van de ovens en het verzorgen van paarden. Voor deze werkzaamheden bedroeg de extra vergoeding 75%.
Voor normale in overuren verrichtte werkzaamheden werd 25% en
voor werkzaamheden tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens 50%
extra vergoed.
De vergoeding van verzuimdagen bij huwelijk , sterfgevallen in de
naaste familie, en bij bevalling van de echtgenote varieerde naargelang
de leeftijd van de werknemer tussen minimaal f 0,90 per dag vanaf het
veertiende jaar tot maximaal f 3,15 per dag boven de twintig jaar, terwijl op dezelfde basis per jaar drie christelijke feestdagen en twee vakantiedagen werden doorbetaald.
In een volgende C.A.O" welke liep van februari 1934 tot ultimo december 1934 bleven de regelingen ten aanzien voor werktijden, overwerk , en doorbetaalde verzuim- en verlofdagen ongewijzigd. In de tarief- en weeklonen en het minimumuurloon werd echter een differentiatie naar plaats van vestiging aangebracht. Het minimum tarief- en
weekloon en het minimum uurloon bleef voor Venlo, Tegelen en Blerick gehandhaafd op resp . f 0 ,40 en f 0,33 per uur doch deze bedragen
werden voor Belfeld en Reuver vastgesteld op resp. f 0,38 en f 0,32
per uur. De vergoedingen voor verzuim- en verlofdagen werden verlaagd met f 0,05 tot f 0,15 en beliepen derhalve afhankelijk van de
leeftijd f 0,85 tot f 3,- per dag . Van werkgeverszijde werd over 1934
in plaats van twee procent slechts één procent van de loonsom in een
'fonds voor gezins- en kindertoeslag' gestort. Bovendien vloeiden in
dit fonds de gelden verkregen door een korting van vijf procent op alle
in 1934 betaalbaar gestelde Ionen. Uit het fonds ontvingen alle gehuwde arbeiders en kostwinners een wekelijkse gezinstoeslag van een gulden en een wekelijkse kindertoeslag variërend naargelang het aantal
kinderen beneden de leeftijd van veertien jaar van f 0,40, f 0,60 en
f 0,80 per week voor resp. de eerste drie en de daarop volgende drie
kinderen en voor elk volgend kind. In feite was er dus sprake van een
loonsverlaging doch tegelijkertijd van een differentiatie naar kindertal. In verband met dit laatste ontstond er binnen de vakbond onenigheid , omdat de ongehuwde arbeiders meer moesten inleveren ten bate
van het kindertoeslagfonds dan hun gehuwde collega's59 •
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Met de C.A.0.-afspraken van 1934 was het dieptepunt nog niet bereikt. In 1936 werden de lonen weer met twee cent verlaagd . Het minimum tarief- en weekloon bedroeg in datjaar voor de fabrieken in Venlo en Tegelen 38 cent per uur en in Belfeld en Reuver 36 cent, terwijl
het minimumuurloon 31 en 29 cent bedroeg.
De gezinstoeslag bleef een gulden per week, doch de kindertoeslag
voor de eerste drie kinderen werd teruggebracht van 40 cent naar 30
cent per week. Daartegenover werd met het oog op de moeilijke situatie in grote gezinnen , de kindertoeslag voor de volgende drie kinderen
en elk volgend kind verhoogd van resp. 60 en 80 cent naar 70 cent en
een gulden.
De ontslagen, werkloosheid en gedeeltelijke stillegging van kleigroeven en fabrieken duurde voort tot tegen het einde van de dertiger jaren. Concrete informatie over lonen en arbeidsvoorwaarden uit die
periode is nauwelijks voorhanden. Slechts een indicatie van herstel
naar een meer normale situatie geeft het tussen 1935 en 1940 in een der
gresbuizenfabrieken met een bezetting van circa zestig man gemiddelde uitbetaalde feitelijke weekloon. Dit bedroeg achtereenvolgens
f 16,43 in 1935, f 16,75 in 1936, f 16,46 in 1937, f 16,25 in 1938,
f 17,24in 1939enf 18,11in194060 .
De Collectieve Arbeidsovereenkomst uit maart 1941 , goedgekeurd
door het College van Rijksbemiddelaars en eindigende op 31 maart
1942, geeft een duidelijker beeld van lonen en arbeidsvoorwaarden in
de bedrijfstak op dat tijdstip en van de arbeidsverhoudingen 61 .
Bij deze 'Collectieve Arbeidsovereenkomst in de Limburgsche Dakpannen-, Gresbuizen- , Vuurvaste Steen- en Verblendsteenindustrie'
waren betrokken:
Russel-Tiglia , Paul Teeuwen, Greswarenindustrie Teeuwen (fabriek
Reuver), Jos Kurstjens, Gebr. Laumans , Canoy-Herfkens, H.Thissen , Gebr. van Cleef, Janssen-Dings, Nederlanase Gresbuizen Industrie, Janssen-Willemsen en Jac. Laumans.
De overeenkomst werd aangegaan met de Nederlandsche R.K. Fabrieksarbeiders(sters) Bond 'St. Willibrordus' te 's-Gravenhage , de
opvolgster van de Ned. R.K. Steenfabrieksarbeidersbond 'St. Stephanus'.
Het minimumtarief uurloners voor volslagen valide arbeiders van 23
jaar en ouder bedroeg in Venlo e n Tegelen f 0,45 en in de overige ge299

mee nten f 0,43. Dit betekende een verhoging t.o.v . 1936 van 6 à 7 cent
ofwel in procenten uitgedrukt een stijging van 18 à 19% .
Voor jeugdige personen van 14 tot en met 23 jaar was een jeugdloo nregeling van toepassing met een minimumuurloon voor hen die werkzaam waren in Venlo en Tegelen:

Jeugdlonen te Venlo en Tegelen, 1941.
van 14- 15 jaar
15 -16
16- 17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23 jaar en ouder

f

0 ,14
0,16
0,19
0,22
0,24
0,27
0,31
0,35
0,40
0,45

In de gemeenten Belfe ld en Beesel-Reuver waren de minimum uurlonen voor de leeftijdgroepen 1 à 2 cent lager.
Het minimumweekloon voor volwassenen van 23 jaar en ouder, die
niet werkzaam waren in uur- of tariefloon, werd vastgesteld op f 21,60
voor werkzamen in de gemeente Venlo en T egelen en op f 20,65 in de
andere gemeenten .
Met inachtneming van de hiervoor genoemde minima werden de lonen
en tarieven van de voorafgaande contractperiode 1940 met 10% verhoogd.
D e arbeidsduur werd vastgesteld op maximaal 8Yi uur per dag op de
eerste vijf werkdagen van de week e n maximaal 5Yi uur op zaterdag
ofwel 48 uur per week.
Het aantal christelijke feestdagen dat acht jaar eerder slechts drie dagen omvatte, te weten 's Heeren H emelvaart en twee dagen in de
Kerstweek , werd uitgebreid tot acht dagen , Nieuwjaarsdag, tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag , eerste en tweede
Kerstdag , Maria Hemelvaart (15 augustus) en Allerheiligen (1 november).
De toeslagpercentages voor overwerk en nachtarbeid en de regeling
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voor verzuimdagen bleven ongewijzigd; het aantal vakantiedagen
daarentegen werd verruimd tot minimaal een week.
Uit in de C.A.0. opgenomen algemene bepalingen blijkt dat bazen ,
onderbazen en administratief personeel daarvan waren uitgesloten.
Apart werd vermeld dat de werkgever verplicht was zich te onthouden
van iedere invloed op de werknemer ten aanzien van het lidmaatschap
van arbeidersorganisaties. En bij het verbod tot het roken van sigaretten in de fabrieken werd bepaald dat de bij overtreding te betalen boete moest worden gestort in de 'kas voor sociale doeleinden' .
Kennelijk begon in die tijd de gedachte post te vatten aan - op vrijwillige basis en in gezamenlijk overleg en beheer te houden - fondsen voor
bepaalde sociale voorzieningen .
Opvallend is dat de bepalingen ten aanzien van het gezins- en kindertoeslagfonds in de C .A.0. van 1941-1942 geheel zijn verdwenen , omdat per 1 januari 1941 de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden in
werking was getreden 62 .
De tijdelijke loonsverlagingen uit de crisistijd waren in het begin van
de Tweede Wereldoorlog ongedaan gemaakt, terwijl in het secundaire
vlak ruimere faciliteiten hun intrede deden .

- Het ledental van de R.K. Fabrieksarbeidersbond St. Stephanus en
van de R .K. Werkliedenvereniging St. Martinus neemt toe
De moeilijkheden in de klei-industrie ten gevolge van de verslechtere nde bouwmarkt in het begin van de jaren dertig e n de sociale gevolgen daarvan leidden tot een sterke stijging van het ledental van de fabrieksarbeidersbond St. Stephanus . Op 5 maart 1932 hielden alle 22
Limburgse afdelingen van St. Stephanus een conferentie in Tegelen 63 .
In die gemeente was het organisatieleven zeer bloei end . Van het totale
ledenaantal van de R .K . Steenfabrieksarbeidersbond waren 530 personen of circa 6,25 % uit T egelen afkomstig . Op de jaarvergadering
van de afdeling Tegelen van St. Stephanus constateerde voorzitter Nicolaas Douben, werkzaam bij Tiglia , dat het ledental op 1januari1931
418 bedroeg en op 1 januari 1932 was gestegen met 112 personen tot
530. Hij merkte op, dat de werkloosheid in de kle i-industrie begin 1932
zee r sterk toenam. Einde februari 1932 was het ledenaantal toegenomen tot 552 lede n.
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Bij de afdeling Venlo van St. Stephanus, die op 23 augustus 1931 het
12Y2jarig bestaan vierde, steeg het ledenaantal met 41 personen van 57
naar 98 leden .
Vele arbeiders in Tegelen waren in de jaren dertig tevens lid van de
R.K. Werkliedenvereniging St. Martinus te Tegelen, een afdeling van
de Limburgsche Rooms-Katholieke Werkliedenbond Sint Jozef, opgericht in 1904. Het doel van zo'n standsorganisatie was de behartiging
van de godsdienstige, zedelijke , maatschappelijke en stoffelijke belangen der leden 64 . De vereniging beoogde haar doelstellingen te bereiken door vergaderingen , ontwikkeling via lezingen , cursussen en lectuurverspreiding, door retraites en godsdienstige werken en door de
stichting van een dokters- , apothekers- en tuberculosefonds. Tevens
beoogde zij medewerking te verlenen aan de verzorging van verzekeringen , aan een spaarkas en voorschotbank , aan verbruikscoöperaties,
een bouwvereniging, huishoudonderwijs en vakantiekolonies. D aarnaast wilde zij de deelname bevorderen aan ontspanning, liefdewerken , vakorganisaties en de studie van de sociale wetgeving.
Afgaande op de berichten in de regionale pers en de toon daarvan , is in
de C.A.0 .-besprekingen van werknemerszijde sterk rekening gehouden met de moeilijke situatie, waarin de kleiwarenfabrieken op het
dieptepunt van de crisis verkeerden. Er was sprake van wederzijds begrip; de activiteiten van de R.K. Werkliedenvereniging hebben ongetwijfeld daartoe bijgedragen.

- Pensioen- en oudedagsvoorzieningen
Zoals gebruikelijk werd ook in de jaren dertig in voorkomende gevallen de oprichting van het bedrijf feestelijk herdacht.
Oudere firmanten en medewerkers, die soms veertig, vijftig jaar bij de
kleiwarenindustrie betrokken waren, vierden hun jubileum en trokken zich daarna terug.
De jubileumvieringen vonden plaats in een sfeer van patriarchale verbondenheid.
Een der oudste medewerkers was waarschijnlijk André Corneth te Tegelen, die op 21april1934 zijn jubileum vierde als diamanten (60 jaar)
medewerker in de klei-industrie. Hij was zijn loopbaan in 1874 op
twaalfjarige leeftijd begonnen met werkzaamheden in een kleigroeve
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en was achtereenvolgens handpannenvormer, ovenstoker, fabrieksbaas en machinist geweest 65 .
Van oudedagsvoorzieningen of pensioenregelingen was in de jaren
dertig geen sprake noch voor directeuren noch voor naaste medewerkers of uitvoerend personeel. Pas sinds 1937 werd in sommige bedrijven de basis gelegd voor een zekere pensioen- en oudedagsvoorziening. Deze ontstond bijvoorbeeld-en aanvankelijk nog alleen voor de
leiding van de onderneming en haar allernaaste medewerkers - in de
vorm van een verplichting om een levensverzekering af te sluiten ter
verkrijging van een uitkering op 65-jarige leeftijd of bij eerder overlijden66.
Pas in 1942 werd bij Russel-Tiglia als eerste besloten tot oprichting van
een Stichting Pensioenfonds Directie67 •

- De eerste ondernemingskern
Een nieuw aspect in de bedrijfsvoering na 1930 was de komst van de
eerste ondernemingskern als overlegorgaan in het bedrijf. Het was een
eerste poging om de interne communicatie tussen de bedrijfsleiding en
de werknemers te structureren.
Bij Russel-Tiglia werd op 29 november 1942, midden in de oorlogstijd,
een 'ondernemingskern' geïnstalleerd. Dit gebeurde mede op instigatie van Johan Bechtold, die naast zijn werkzaamheden als cultureel
medewerker van de Nieuwe Venloosche Courant, op part-time basis
ontwikkelingsavonden en lezingen over culturele en economische onderwerpen verzorgde voor het personeel van Russel-Tiglia.
Tot eerste voorzitter van de ondernemingskern werd benoemd Nicolaas Douben, ringoven-inzetter bij het bedrijf. Maandelijks vond overleg plaats tussen de kern en de directie . Bij dezelfde onderneming, in
die tijd in het personele en sociale vlak voorloper binnen de bedrijfstak , werd een 'Sociaal Fonds' opgericht, waarbij de directie vijfhonderd gulden ter beschikking stelde. De geldmiddelen van het fonds
werden verkregen door een bijdrage van een procent van het loon van
alle medewerkers en een gelijke som beschikbaar gesteld door de onderneming. Vanuit het fonds werd o .a . voorzien in betere uitkeringen
bij ziekte en in extra sociale zorg. Zo werd een sociale verzorgster bij
het bedrijf betrokken en werd het mogelijk gemaakt op gunstige voor303

waarden - het was oorlog - via een centrale inkoop in de behoefte aan
klompen te voorzien.
Naast dit soort faciliteiten werd een regeling voor de viering van jubilea tot stand gebracht en een Kerstgratificatie voor het personeel ingevoerd. De mogelijkheid van psychotechnisch onderzoek werd bevorderd om iedereen in het arbeidsproces op de juiste plaats te laten functioneren. Deze ontwikkelingen kunnen beschouwd worden als voorboden van opvattingen van na de Tweede Wereldoorlog.

V.D . Conclusies
De algemene crisissituatie, ontstaan in 1929, ging weldra gepaard met
sterke concurrentie , een uiterst scherpe prijsvorming en een beangstigende toename van de werkloosheid . De malaise had ook op de bouwmarkt een negatieve uitwerking. De bedrijvigheid van de bouwmaterialenindustrie werd zeer ongunstig beïnvloed. Alleen reeds het aantal
per jaar in Nederland gebouwde woningen daalde in het midden van
de jaren dertig met meer dan 25 procent tot ongeveer 35.000 woningen
per jaar, terwijl de gemiddelde bouwkosten per woning verder terug
liepen en in 1936 - op het dieptepunt van de crisis - weer gelijk waren
aan het niveau van 1914. Na 1933 bleven investeringen van enige omvang uit.
De grofkeramische industrie in Noord-Limburg geraakte in een moeilijke situatie en de werkgelegenheid in de bedrijfstak liep terug . Medio
de jaren dertig werden diverse kleiwarenfabrieken in de regio in verband met overproduktie en voorraadvorming tijdelijk stilgelegd en het
aantal werkzoekenden, in hoofdzaak afkomstig uit de gresbuizen- ,
steen- en dakpannenfabrieken , nam sterk toe.
Aanvankelijk poogde de industrie in verband met de stagnatie in de
bouwnijverheid enige compensatie voor haar weggevallen afzet te verkrijgen door een geforceerde opvoering van de export. Deze liep echter na de val van het Engelse pond in het najaar van 1931 terug. De
import van bouwmaterialen, met name van gresbuizen en dakpannen
uit België, was zeer storend. Daar was het loonkostenniveau lager.
Door de overheid werden enige handelspolitieke maatregelen getroffen in de vorm van contingentering en verhoging van invoerrechten.
Bovendien poogde zij extra werkgelegenheid te scheppen door de uit304

voering van openbare werken , o.a . in samenhang met de drooglegging
van de voormalige Zuiderzee .
Toen de Nederlandse economie na 1938 conjunctureel gezien weer in
een evenwichtiger situatie terecht kwam , werd de opgaande ontwikkeling in het sociaal-economische leven spoedig doorkruist door de internationale politieke situatie.
Een tijd van oorlogs- en schaarste-economie brak aan. Van vrije prijsvorming van bouwprodukten was spoedig geen sprake meer. De
bouwmarkt zakte in; de omvang van de produktie in de kleiwarenfabrieken liep drastisch terug door schaarste aan grondstoffen, brandstoffen en hulpmaterialen. Nagenoeg alle bedrijven liepen ten gevolge
van oorlogshandelingen schade op aan gebouwen en machines. Tussen
september 1944 en de zomer van 1945 werd de produktie totaal onderbroken. Alle kleiwarenfabrieken kwamen tot stilstand.
De recessie in de jaren dertig leidde tot intensivering van de onderlinge
contacten tussen de fabrikanten van keramische bouwmaterialen in
geheel Nederland . De markt- en produktieaandelen van de Noordlimburgse grofkeramische industrie waren relatief omvangrijk en daardoor nam deze een belangrijke positie in bij pogingen om in de neergaande markt door overeenkomsten en kartelafspraken enige orde te
scheppen.
Bij de afzonderlijke bedrijven vonden in het algemeen gedurende de
crisis- en oorlogsjaren geen bijzondere ontwikkelingen plaats. Nieuwe
fabrieken werden niet gesticht. Door een samengaan van Alfred Russel en Tiglia , beide te Tegelen, ontstond in 1936 de N.V. Russel-Tiglia .
In 1940 werden de fabrieken van Gebr. Teeuwen N.V. opgedeeld in
twee afzonderlijke vennootschappen te weten Paul Tee uwen N.V.
Kleiwarenfabrieken en Greswaren Industrie Teeuwen N .V" beide te
Tegelen .
Mede onder invloed van de crisisjaren en de daaropvolgende oorlogssituatie trad vanaf ongeveer 1935 gedurende een aantal jaren een herleving en een hernieuwde belangstelling op voor het oude handwerk
der Tegelse keramiek.
De ondernemers-gangmakers uit het laatste kwart van de vorige eeuw
en de eerste decennia van deze eeuw traden terug of kwamen te overlijden. Hun plaatsen werden grotendeels ingenomen door jongere fa-
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Hoofdstuk VI.
Technologische revolutie en expansie,

1945-1965

Vl.A. Sociaal-economische achtergronden en infrastructuur
VI.A. l. Grote naoorlogse bouwactiviteit in samenhang met wederopbouw en industrialisatie
Na de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 werd de wederopbouw terstond ter hand genomen. Er ontstond grote bouwactiviteit en dus grote
vraag naar bouwprodukten, die - afgezien van kortstondige negatieve
invloeden van de Korea-crisis in 1952 en de bestedingsbeperking in
1958 - twee decennia bleef bestaan 1 • Hierdoor was ook de bouwmaterialenindustrie meestal vol bezet. De grote vraag werd veroorzaakt
door de snelle groei van de bevolking en de noodzaak tot uitbreiding
van nijverheid en industrie, inclusief de toename van de infrastructurele voorzieningen 2 •
De bevolkingsgroei leidde tot uitbreiding van het woningbestand.
De mate waarin de bevolking was toegenomen , wordt geïllustreerd
door de navolgende cijfers3 :

Bevolkingsaanwas in gemeenten met kleiwarenbedrijven in Noord-Limburg, 19301955.
1930
Nederland
Provincie Limburg
Noord-Limburg
Gemeente Venlo (incl. Blerick)
Gemeente Tegelen
Gemeente Belfeld
Gemeen te Beesel-Reuver

7.935 .600
550.840
111.430
37.491
10.559
l.897
4.232

1955
10.821.661
817 .580
167.903
56. 734
16.185
3.009
7.322

Bron: Th.L.M. T hurlings, W .R. H eere , A. Oldendorff, 1958, Bijlage 5.
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Toename
36,4%
48,4%
50,7%
51 ,3%
53 .3%
58,6%
73,0%

Opmerkelijk is de sterke stijging van het aantal inwoners in de Noordlimburgse industriegemeenten.
Om al deze nieuwe bewoners te kunnen huisvesten nam het aantal per
jaar gebouwde woningen vanaf 1945 in steeds hoger tempo toe.

Woningproduktie in Nederland, 1945-19644 .
Jaren

Aantal gereedgekomen
woningen

90.600
1945-1949
1950-1954
288.650
390.150
1955-1959
1960-1964
425 .375
In totaal derhalve 1.194. 775 woningen

Een jaar later, einde 1965, waren bijna 1.310.000 woningen voltooid 5 .
Daarmee was in twintig jaar tijd een woningbouwvolume gerealiseerd,
hoger dan het in de voorafgaande veertig jaar (1905-1944) gebouwde
aantal woningen, dat 1.175.000 beliep.
Behalve van de woningbouw ondervond de bouwnijverheid ook een
positieve invloed van de industrialisatie van Nederland.
Een eerste prikkel voor de expansie van de industrie ontstond kort na de
oorlog door de import van kapitaalgoederen vanuit de Verenigde Staten
in het kader van de Marshall-hulp. Hieruit ontving Nede rland tot medio
1950 reeds ruim 570 miljoen dollar6 , waarvan ook een klein gedeelte in
de grofkeramische bedrijfstak in Noord-Limburg terecht kwam 7 •
In 1949 verscheen de Eerste nota inzake de industrialisatie van Nederland. Hierin werd gesteld dat in Nederland een uitbreiding van het
aantal arbeidsplaatsen in de industrie van meer dan 200.000 noodzakelijk was ter verschaffing van voldoende werkgelegenheid aan de snel
groeiende beroepsbevolking. Naast een investeringsvolume van drie
miljard gulden voor normale en achterstallige vervangingsinvesteringen was een uitbreiding van investeringen in outillage en gebouwen
vereist van meer dan 2,5 miljard gulden 8 . Van de sindsdien gerealiseerde industrialisatie met de oprichting van vele over het gehele land verspreidde fabrieken onderging ook de bouwnijverheid een zeer positieve invloed 9 •
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VI.A .2. De positie van de keramische bedrijfstak binnen de industrie
van Noord-Limburg

In Venlo, Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver werkten in 1947 10. 700
personen of 43 ,6 procent van de beroepsbevolking in de nijverheid ,
een relatief hoog percentage. Op hetzelfde tijdstip was het aandeel van
de nijverheid in de beroepsbevolking voor geheel Noord-Limburg
slechts 31,9% en voor geheel Nederland 36,9%.
In de gemeente Tegelen - op een zeker moment de relatief sterkst
geïndustrialiseerde gemeente van Nederland - was ongeveer 70% van
de 14.000 inwoners afhankelijk van de plaatselijke industrie , waarvan
de klei-industrie de kern uitmaakte 10 •
Drie jaar later waren blijkens de bedrijfstelling van oktober 1950 in Tegelen in totaal 598 bedrijven gevestigd , waarin 5 .908 personen werkzaam waren.
Van deze bedrijven behoorden tot de
- metaalindustrie 75 bedrijven met 2.175 medewerker(st)ers of bijna
37%;
- klei-industrie 20 bedrijven met 1.168 medewerk(st)ers of bijna 20%;
- bouwnijverheid 51 bedrijven met 282 medewerk(st)ers of bijna 5%;
- houtbewerking enz. 21 bedrijven met 231 medewerk(st)ers of bijna
4 % van het totaal aantal in de bedrijven werkzame personen 11 •
De cijfers tonen aan dat de metaal- en klei-industrie tezamen het leeuwenaandeel van de industriële bedrijvigheid in de gemeente voor hun
rekening namen, hoewel de hegemonie van de klei-industrie was doorbroken en overgenomen door de metaalindustrie.
Binnen de industrie van Noord-Limburg nam de dakpannen- , gresbuizen- en baksteenindustrie de tweede plaats in.
In 1954 waren in de Noordlimburgse industrie 13.000 personen werkzaam, waarvan 5 .500 in de metaalwarenindustrie en 3 .000 of circa 23 %
in de keramische industrie. De bedrijfsklasse aardewerk was in NoordLimburg vijf keer zo sterk vertegenwoordigd dan in geheel Nederland 12 . De grote bedrijven met honderd of meer personeelsleden waren geconcentreerd in het industriegebied Venlo , Tegelen, Belfeld en
Beesel.
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Produktie van 211 industriële bedrijven in Noord-Limburg en Nederland in 1954
na ar bedrijfstakken.
- Noord-Limburg
metaal
aardewerk enz.
papier- en papie rwaren
voedings- en genotmiddelen
kleding en reiniging
textiel
overige

70 miljoen gulden of 38 ,4%
30
" 16,5%
23
12,6%
17,5
9,8%
11
6,0%
11
6,0%
19,5
10,7%

totaal

182

- Nederland
metaal
aardewerk enz.
papier- en papie rwaren
voedings- e n ge notmiddelen
kleding en reiniging
textie l
overige

5.970 miljoen gulden
598
804
7.003
921
2.363
4.244

totaal

21.903

" 100,0%
of 27,2%
2,7%
3,7%
" 32 ,0%
4,2%
" 10,8%
" 19,4%
" 100,0%

Een vergelijking van het procentuele aandeel dat de bedrijfsklasse aardewerk etc. had in Noord-Limburg en in geheel Nederland met 16,5
procent en 2,7 procent toont aan dat dit aandeel voor Noord-Limburg
zes maal zo belangrijk was dan voor Nederland in het algemeen .
De keramische bedrijfstak nam in Noord-Limburg een betekenisvolle
plaats in als bron van werkgelegenheid en toeleverancier voor de Nederlandse bouwmarkt.
Een zwak punt van de kleiwarenindustrie bleef voorlopig nog haar relatief grote arbeidsintensiviteit.
De verhouding van de omzetten ten opzichte van de personeelssterkte
bedroeg voor alle overige bedrijfstakken in Noord-Limburg tezamen
1,09 , terwijl deze voor de keramische bedrijfstak slechts 0,70 beliep .
De tak keramiek behaalde bij een aandeel in de personeelssterkte van
23 ,1% een aandeel in de omzet van slechts 16,5%, terwijl alle overige
industriële bedrijven gezamenlijk met 76 ,9% van de personeelssterkte
83,5% van de omzet voor hun rekening namen 14 •
De oorzaak lag niet , zoals wel eens is verondersteld, in een telatiefla311

zoals keramische dakpannen, gresbuizen en in mindere mate bepaalde
typen vloertegels .
In navolging van Groot-Brittannië verschenen betondakpannen op de
markt. Na enkele minder geslaagde pogingen in voorgaande decennia
was het gelukt in een nieuw fabricageprocédé een uit cementmengsels
samengestelde dakpan te ontwerpen van voldoende kwaliteit. Aanvankelijk waren de vormgeving en het kleurassortiment van dit nieuwe
produkt zeer beperkt. Mede in verband met het grotere formaat bood
deze betonnen dakpan echter wel een kwalitatief voldoende vorm van
dakbedekking, welke gelegd op het dak , per vierkante meter goedkoper was dan keramische dakpannen.
Aanvankelijk werd de nieuwe pan bijna uitsluitend toegepast bij de
bouw van de goedkopere woningwetwoningen, overigens het grootste
deel van het woningbouwprogramma. Na perfectionering van het produkt en uitbreiding van het assortiment moest de keramische dakpan
een groot deel van de markt prijsgeven aan de betondakpan.
Een soortgelijke ontwikkeling vond plaats op de markt voor gresbuizen, waar kunststof als vervangingsprodukt naar voren kwam .
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vonden steeds meer kunststoffen toepassing. In dat kader kwamen voor afvoer- en rioleringsdoeleinden op basis van thermoplasten vervaardigde polyvinylchloride
(kortweg P.V.C. genaamd) buizen beschikbaar. Reeds in 1962 werd
op een in samenhang met de Internationale Kunststoffententoonstelling 'Macro Plastic' in Amsterdam gehouden internationaal wetenschappelijk congres over kunststoffen geconstateerd , dat in de voorafgaande vijftien jaar de thermoplasten een stevige plaats op de buizenmarkt hadden verkregen , waarbij met name het gebruik en de toepassing van buizen , vervaardigd uit hard P. V.C. een dominerende plaats
had ingenomen. Het totale verbruik van P.V.C.-buizen voor afvoerleidingen was tussen 1955 en 1961 toegenomen van 1.500 ton naar
11.000 ton 17 •
Een verbetering in het produkt en in de fabricagetechniek resulteerde
in een kwaliteit kunststofbuizen , die volledig voldeden aan de in de
practijk gestelde eisen. Bovendien was het produkt op basis van haar
kostprijs, lichte gewicht en door de beschikbaarheid van grotere lengten per meter riolering goedkoper dan gresbuizen.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat de vervanging van gresbuizen
door kunststoffen - evenals de vervanging van uit klei vervaardigde
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keramische dakpannen door betonpannen - zich in later jaren voortzette.

V/.B. De bedrijfstak en de afzonderlijke bedrijven
Vl.B .l. De bedrijfstak in zijn geheel
- De plaats van de Noordlimburgse bedrijven en van hun collegae in
Midden-Limburg temidden van de bedrijfstakgenoten in geheel Nederland
Na een groeiperiode, gepaard met vergroting van de produktiecapaciteit , al of niet veroorzaakt door omvangrijke diepte-investeringen, bereikte de kleiwarenindustrie in Noord-Limburg omstreeks 1965 haar
hoogtepunt.
Op dat tijdstip waren bij de Limburgse Vereniging van Werkgevers in
de Klei-industrie , die nagenoeg de gehele bedrijfstak omvatte, negentien kleiwarenfabrieken aangesloten.
Het betrof de bedrijven Janssen-Dings en de Nederlandse Gresbuizen
Industrie te Belfeld, Janssen-Willemsen en Jac. Laumans te Reuver,
Jos. Kurstjens , Gebr. Laumans, Greswarenindustrie Teeuwen , Paul
Teeuwen en Tegula te Tegelen , Teeuwen van Thiel en Thissen te Helden, Gebr. Cuypers, Echt-Chaam en De Valk in de gemeente Echt,
Gebr. Feyen , Gebr. Hendrikx, Gebr. Noten en Noten-Berg te Swalmen en ten slotte Gebr. Van de Boel in Thorn 18 .
De gezamenlijke jaaromzet van deze bedrijven , waarbij ruim tweeduizend medewerkers betrokken waren, beliep rond 60 miljoen gulden.
De personele bezetting per onderneming bedroeg dus gemiddeld ruim
honderd werknemers en de gemiddelde jaaromzet per werknemer
f 29.000,-. Zij produceerden tezamen 65 miljoen dakpannen, 120.000
ton gresbuizen, 36 miljoen verblend-, sier- en gevelstenen, 14 miljoen
holle bouwstenen , 800.000 m 2 tegels en 15.000 ton raamdorpels en andere bouwkeramische produkten .
In geheel Nederland omvatte de grofkeramische industrie toen 33 bedrijven met een totale bezetting van 3.623 personen en een jaaromzet
van 82,7 miljoen gulden 19 .
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De bedrijven in Noord- en Midden-Limburg vormden ongeveer 57%
van de bedrijven , zorgden voor 55% van de totale werkgelegenheid in
de bedrijfstak en ruim 70% van de jaaromzet. Binnen deze groep namen de negen te Tegelen, Belfeld en Reuver gevestigde fabrieken het
grootste deel van de produktie voor hun rekening. Hun produktie omvatte namelijk circa 45 miljoen dakpannen , circa 100.000 ton buizen en
het grootste deel van de gefabriceerde verblendstenen , holle bouwstenen , tegels en overige bouwkeramische produkten.

- Internationale contacten en organisaties van de kerami sche fabrikanten in het naoorlogse West-Europa
De tot optimisme stemmende ontwikkeling van de bouwmarkt in
West-Europa in de jaren vijftig en het ontwakende besef van de groei
naar een gemeenschappelijke markt leidden tot open verhoudingen
tussen de keramische fabrikanten van West-Europa. Reeds in 1948
waren de eerste internationale contacten tot stand gekomen. Zij ontmoetten elkaar sindsdien diverse malen op internationale keramische
congressen. Een stimulans vormde het aanbod van nieuwe technologieën voor de keramische industrie in de vorm van geavanceerde
ovens, machines en apparatuur , de wens tot opvoering van kwaliteit ,
een meer universele toepassing van het keramisch produkt als bouwmateriaal, in een later stadium het verweer tegen de opkomende
kunststoffen als substitutieprodukt en tegen toepassing van platte of
flauwhellende daken. Bij gelegenheid van het derde in mei 1952 te Parijs gehouden internationale keramische congres kwam de Europese
organisatie van baksteen- en dakpannenfabrikanten tot stand , T. B .E. ,
Tuiles et Briques Européennes genaamd 20 • Enige tijd later werden
voor de produktgroepen gresbuizen en tegels soortgelijke organisaties
opgericht . Voor de Westeuropese gresbuizenfabrikanten wa s dit de
Fédération Européenne des Fabriquants de Tuyaux en Grès, Feugrès ,
en voor de producenten van vloer- en wandtegels de C.E .C. , Carreaux
Européennes Céramiques.
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- Structurele terugslag in de bedrijfstak in de tweede helft van de jaren
zestig
De gunstige marktsituatie gedurende een groot aantal jaren en nieuwe
ondernemersinitiatieven konden niet verhinderen dat vanaf 1965 zich
structurele wijzigingen begonnen af te tekenen op de markt van bouwprodukten .
Het keramisch produkt bleek voor bepaalde marktsegmenten en voor
een aantal toepassingen zijn langste tijd gehad te hebben, niet wegens
onvoldoende kwaliteit of levensduur doch op grond van economische
aspecten. Een terugslag in de bedrijfstak was hiervan het gevolg.
Terwijl de produktiecapaciteit in de voorafgaande jaren door mechanisatie, automatisering en de bouw van tunnelovens enorm was toegenomen, daalde de woningbouw; de bouwnijverheid kwam structureel
op een lager niveau. Aan een lange fase van snelle groei van de Nederlandse economie kwam een einde 21 .
De keramische dakpan moest een groot deel van de markt afstaan aan
de goedkopere betondakpan; de gresbuis verloor terrein aan uit kunststof vervaardigde rioleringsbuizen. Op weg naar de jaren tachtig zouden vele fabrieken hun produktie staken. Slechts een klein aantal zou
overblijven als zeer gespecialiseerde en geautomatiseerde fabrieken
van keramische dakpannen of van gresbuizen, terwijl bij enige anderen de accenten werden verlegd naar de fabricage van keramische tegels en betondakpannen en naar een vorm van activiteit op de kunststofmarkt.

VI.B.2. De afzonderlijke bedrijven rond het midden van de jaren zestig in vogelvlucht
Een aantal aspecten van de afzonderlijke bedrijve n van nu 25 jaar geled en verdienen nadere aanduiding22 .

- Jos Kurstjens Dakpannen- en Kleiwarenfabrieken N. V" Tegelen
In 1949 was de rechtsvorm van deze vennootschap omgezet van een
commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap met een
317

maatschappelijk kapitaal van f 510.000,-, waarvan f 224.000,- geplaatst. De directie van het bedrijf werd in de jaren zestig gevoerd door
drie familieleden Kurstjens van de vijfde generatie namelijk drs. F.J.
Kurstjens, Jos Chr.H. Kurstjens en H.H. Kurstjens en door L.J.M.
Bartels als adjunct-directeur, terwijl A.A. Hagenaars, geen familielid,
als commissaris aan de vennootschap was verbonden. Na 1965 kwam
een geautomatiseerde dakpannenfabriek in bedrijf met een jaarcapaciteit van acht à negen miljoen dakpannen, gebakken in een met aardgas gestookte tunneloven, die twee voormalige ringovens verving. Het
totaal aantal medewerkers beliep ongeveer 65 personen tegenover circa 95 in de oude fabriek.
- N.V . Gebr. Laumans Kleiwarenfabrieken , Tegelen
De firma Gebr. Laumans werd sinds de jaren zestig voortgezet als
N .V . Gebr. Laumans Kleiwarenfabrieken met een maatschappelijk
kapitaal van f 6.435 .000 ,- . In 1971 zou dit maatschappelijk kapitaal
met circa f 1.500.000,- worden verlaagd . Dit bedrag werd aan aandeelhouders terugbetaald.
Als eerste lid van de vijfde generatie trad K.F.L. Laumans toe tot de
directie der vennootschap . Op een later tijdstip volgden zijn neven J.
en A. Laumans. Intussen trok J.L.Q. Laumans zich terug uit de dagelijkse leiding. Hij bleef als gedelegeerd commissaris bij de onderneming betrokken.
In de fabriek van Gebr. Laumans werd , als eerste onderneming binnen
de dakpannenindustrie in Nederland , in 1947-1948 een tunneloven in
gebruik genomen. In de daaropvolgende jaren werd de fabriek verregaand gemechaniseerd en geautomatiseerd . Haar jaarproduktie omvatte in het midden van de jaren zestig negen miljoen dakpannen en
tien miljoen , deels tot voorgespannen balken en lateien verwerkte ,
holle bouwstenen bij een totale omzet van f 6.500.000,- en een bezetting van circa 230 personen.

- N. V .Greswaren Industrie Teeuwen , Tegelen
In het midden van de jaren zestig trad drs. G .J .M. Teeuwen behorende tot de vijfde generatie toe tot de directie. Als adjunct-directeur wa318

ren bij de leiding betrokken A.E.M .J. Teeuwen Jr., G.H.Koppers en
mr. A.G. G. Colen. Als adviseurs waren aan de vennootschap verbonden dr. J.M. van Susante en prof. mr. L.J.M. Nouwen.
Voor de fabricage van tegels en gresmateriaal was in 1955 in Reuver
een tunneloven in bedrijf genomen. In 1962 kwam een nieuwe moderne gresbuizenfabriek eveneens voorzien van een tunneloven in produktie. Omstreeks dezelfde tijd werd via de aan de vennootschap gelieerde N.V. Teeuwen's Handel- en Transportmaatschappij de groothandel in kunststofrioleringen ter hand genomen. En in 1967 zou binnen de vennootschap Teeuwen 's Steenfabrieken N.V ., waarvan de
steenfabriek te Blerick tijdens de oorlog was verwoest, op een nieuwe
locatie te Weert de fabricage van betondakpannen starten met een
jaarcapaciteit van 7.000.000 stuks, in vierkante meters oppervlakte
overeenkomend met 12.000.000 keramische dakpannen. Het produktiepakket binnen Nederland omvatte omstreeks 1965 voorts circa
28.000 ton gresbuizen en gresmateriaal, 5.000 ton tegels en 3.500.000
stuks keramische dakpannen bij een bezetting van circa 215 personen
en een omzet aan keramische produkten van ruim zes miljoen gulden.
In februari 1971 zou N.V. Greswaren Industrie Tee uwen een fusie
aangaan met de vennootschap Paul Tee uwen N.V. Daarmee werd de
opsplitsing van Gebr. Tee uwen N.V. uit 1940 weer ongedaan gemaakt.

- Paul Tee uwen N.V. Kleiwarenfabrieken , Tegelen

In 1959 trad drs . P.J.M. Teeuwen toe tot de directie van deze vennootschap. In 1963 werd voor produktie, techniek en ontwikkeling ir. T.A.
van Hoeve als adjunct-directeur bij de leiding der onderneming betrokken. In 1966 werd hij benoemd tot mede-directeur. Terzelfder tijd
werd P.R.E. Halfens adjunct-directeur. Als commissarissen fungeerden prof. dr. P.P. van Berkum , prof. mr. W.C.L. van der Grinten, ir.
P.A.A. Wirtz en drs. A.A.V. Tummers.
In 1950 kwam in Tegelen de eerste tunneloven in bedrijf voor de vervaardiging van tegels. In 1954 volgde de in bedrijfstelling van een fabriek met een tunneloven voor de produktie van dubbelhardgebakken
vloertegels en in 1965 kwam een deels geautomatiseerde gresbuizenfabriek gereed.
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De totale produktie van de onderneming binnen Nederland bedroeg in
die tijd ongeveer 6,5 miljoen dakpannen , 20.000 ton (ongeveer 1 miljoen stuks van 1 meter lengte) gresbuizen; 500.000 m 2 tegels en 8.000
ton bouwkeramische produkte n met een waarde van circa tien miljoen
gulden en een bezetting van bijna vierhonderd personen.
Na de reeds genoemde fusie met Greswaren Industrie Teeuwen N .V.
in 1971 werden de gezamenlijke activiteiten onder de naam Teewen
voortgezet .

- Tegula N .V ., Tegelen
De naamloze vennootschap Tegula N.V. te Tegelen is ontstaan uit een
samenwerkingsverband vanaf 1962 en een daarop volgende fusie begin
1966 van de N.V. Canoy-Herfkens Steenfabrieken en de N.V. RusselTiglia Kleiwarenfabrieken te T egelen .
Canoy-Herfkens, Nederland's oudste ringovenbedrijf, vierde in 1955
haar 75-jarig bestaan 23 . Naast een jaarproduktie van achttien miljoen
gewone bakstenen voor de woningbouw was de vennootschap met
haar twee fabrieken te T egelen en in 't Ven te Venlo en met ruim tweehonderd medewerkers uitgegroeid tot een gespecialiseerde grootproducent van verblendstenen , vuurvaste stenen e n van schoorsteen-radiaalstenen . Met het laatstgenoemde produkt had het bedrijf in de
loop der jaren schoorstenen gebouwd ter lengte van 55 kilometer. D eze schoorste nen varieerden van veertig tot tachtig e n een enkele maal
zelfs honderd meter. Afhankelijk van hun hoogte werd bij de bouw per
strekkende meter ca. negen tot twintig ton stenen verwerkt. Voor de
hoogst gebouwde schoorsteen met een lengte van ruim honderd meter
en een bovenwerkse middellijn van vijf meter was bijvoorbeeld 2.100
ton steen verwerkt24 •
Bij Russel-Tiglia was in 1957 drs . A.J.M. Russel toegetreden tot de
directie.
Bespre kingen tusse n de commissarissen en de directies van RusselTiglia en Canoy-Herfkens leidden in het najaar van 1961 tot een voorstel aan aandeelhouders om een overeenkomst tot samenwerking met
ingang van 1 januari 1962 aan te gaan.
Een volledige fusie tussen beide vennootschappen bleek om fiscale redenen bezwaarlijk. Daarom werd gekozen voor een nauwe samenwer320

Canoy-Herfkens Steenfabrieken N.V. Venlo . Fabriek ' Drie Kronen ' te Tegelen .

king en pooling van de winst, die op een later tijdstip door een volledige fusie kon worden gevolgd 25 .
In eerste instantie verkregen de beide vennootschappen nieuwe gelijkluidende statuten, terwijl commissarissen en directie van N .V. RusselTiglia tevens werden benoemd bij N .V. Canoy-Herfkens en omgekeerd . De gecombineerde directie bestond aanvankelijk uit G.W.V.

Canoy-Herfkens Steenfabrieken N.V. Venlo. Fabriek "t Ven' te Venlo.
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Arntz, L.A.C. van Basten-Batenburg, P.E.J.M. Canoy, A.J.M. Russel en A.V.H. Goossens; en het college van commissarissen uit W.H.
van Basten-Batenburg, L.J.M. Beel, E.J.J. Bloemen , F.G .P . Buskens , J.Th. Everts, E.J.H.A. Janssen, Ch.J.M.A. van Rooy , A. Rutgers van der Loeff en H.J. van Winsen.
Tussen beide vennootschappen werd een overeenkomst gesloten met
de bepaling dat de winsten vanaf 1 januari 1962 in een bepaalde verhouding werden gepoold . Deze verhouding was gebaseerd op het
winstvormend vermogen der beide ondernemingen , berekend op basis
van de balansen per 31 december 1960 met inachtneming van decorrecties voor stille reserves , stille verplichtingen en de resultaten van
1961. De poolverhouding en de daaruit voortvloeiende procentuele
gerechtigdheid tot de winst en het vermogen werd vastgesteld op
56,3% voor Russel-Tiglia en 43,7% voor Canoy-Herfkens26.
Bij de uiteindelijke fusie tussen beide ondernemingen werd , gebaseerd
op juridische, fiscale en bedrijfseconomische overwegingen, gekozen
voor de meest geëigende vorm van consolidatie. Deze bestond hierin
dat de naam van Canoy-Herfkens werd gewijzigd in Tegula N.V., terwijl deze alle aandelen Russel-Tiglia overnam tegen uitgifte van aandelen Tegula in verhouding van de overeenkomst van pooling van bedrijfsresultaten.
Na een door het Raadgevend Ingenieurs Bureau Twijnstra te Deventer ingesteld onderzoek werd een nieuwe technisch-directeur benoemd, belast met de produktie der vier bedrijven.
Enige tijd daarna bestond de directie van Tegula N.V . uit J. K. Zuur,
G.W.V. Arntz, P.E.J.M. Canoy en drs. A .J.M. Russel. Laatstgenoemde trok zich nadien terug.
Tegula voerde gevelstenen, verglaasde stenen, splijttegels, raamdorpelstenen, dakpannen en fabrieksschoorsteen bouw. Zij beschikte
over zeven vlamovens, zes ringovens en vier tunnelovens. Hierin werden o .m. 3.500.000 dakpannen en 21.000.000 stenen gebakken. Met
een bezetting van ± 325 personen werd een jaaromzet behaald van
f 8.000.000,-.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat sinds 1976 door de onderneming
geen bedrijf meer werd uitgeoefend. De in 1881 aan de fabriek 'de
Drie Kronen ' gebouwde ringoven , de eerste in Nederland , werd in het
voorjaar van 1981 afgebroken.
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- Janssen-Dings Kleiprodukten N.V. , Belfeld
Begin 1947 trok J .A.J. Brouwers, directeur sinds 1936, zich terug. Zijn
plaats werd ingenomen door zijn uit Australië terugkerende oudere
broer J.A.L. Brouwers . Diens broers en zwagers P.J.H. Brouwers,
H .W.C.H. van Dooren , mr. J.R.H. van Schaick en M .F.H. Brouwers
waren gedurende kortere of langere tijd als commissaris aan de vennootschap verbonden. In 1965 werd ir. J .S.H. Brouwers bij de dagelijkse leiding der onderneming betrokken.
Sinds 1948 werd de onderneming na een wijziging der statuten gevoerd
onder de handelsnaam Janssen-Dings Kleiprodukten N.V.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van f 300.000,werd in 1962 verhoogd tot f 715.000,-.
In het voorjaar van 1948 werd een nieuwe dakpannenfabriek gebouwd; in 1950 startte de fabricage van lilliputsteentjes en in 1955
kwam een nieuwe gresbuizenfabriek gereed, waarvan de capaciteit
medio 1960 werd uitgebreid. Ten slotte werd de oude dakpannenfabriek uit 1931 inclusief de ringoven volledig gerenoveerd en deels geautomatiseerd27.
Inclusief de geschetste uitbreidingen omvatte de totale produktiecapaciteit der fabriek met een bezetting van 160 personen ongeveer 18.000
ton gresbuizen, acht miljoen dakpannen , drie miljoen lilliputstenen en
een hoeveelheid bolle bouwstenen bij een omzet van f 6.000.000,-.

- N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie, Belfeld
In december 1950 traden mr. A. van Liebergen (te Maastricht) , G . van
Liebergen (te 's-Gravenhage) , A. Steegh (te Venlo) en mr. R. Steegh
(eveneens te Venlo), die zitting hadden in het college van commissarissen terug. Hun functie werd overgenomen door prof. dr. A.H .M. Albregts (te Scheve ningen) , drs. J. de Vries (te Vinkeveen), J.A.C.F.
Marckmann (te Den Dolder) en drs. J .H.L. Albers (te Bilthoven) ,
omdat de Verenigde Bedrijven Bredero te Utrecht een aanzienlijk belang verworven hadden in de vennootschap.
Einde 1955 was het grootste deel van het aandelenpakket N. G. I. in
handen van Bredero . De directie van de vennootschap werd in de volgende jaren gevoerd door Cl. Canoy en E. Vaandering en door H.
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Sonderkamp als adjunct-directeur. Alle grote investeringen bij N .G .1.
werden gefinancierd door V.B.B. Bredero N.V. ; het tekort aan eigen
financieringscapaciteit van de vennootschap was opgelost. In 19641965 werd te Belfeld een nieuwe zeer moderne gresbuizenfabriek met
een grote tunneloven gebouwd, waarin buizen tot lengtes van twee
meter konden worden geproduceerd. De verouderde dakpannenfabriek van N. G .I. te Belfeld was reeds kort na de oorlog gesloopt; haar
buizenfabriek te Tegelen werd in 1966 definitief stilgelegd en in 1970
gesloopt.
Terwijl op de Nederlandse markt een deel d er gresbuizenproduktie
werd stilgelegd in verband met de opkomst van P .V .C. kunststofbuizen, werd bij N.G .I. de produktie uitgebreid van 10.000 ton in 1950
naar ca. 24.000 ton in latere jaren.
Vanuit Belfeld werd tevens de directie gevoerd over de N .V. Kleiwarenindustrie Swalmen te Swalmen , waar keramische leipannen werden geproduceerd en waarvan het aandelenpakket reeds in 1955 in
handen van Bredero was gekomen 28 • Deze onderneming heette voorheen De Verenigde Swalmer Dakpannenfabrieken; het was een groep
van drie kleine dakpannenbedrijven , in 1922 ontstaan door samengaan
van Gebr. Hermans, Gebr. Schouwenberg en Gebr. Benders, die oorspronkelijk alle uit Tegelen afkomstig waren . In 1926 waren ook de
van oorsprong Swalmense bedrijven van Kluytmans en Dobbelaere in
deze groep opgenomen.
De produktie van N. G. 1. omvatte omstreeks 1965 ca. 24.000 ton gresbuize n en hulpstukken en ca . 750.000 stuks le ipannen. De jaaromzet
beliep ongeveer f 4.250.000,-, waarvan f 4.000.000,- gresbuizen en
f 250.000,- leipannen. Het totaal aantal werknemers bedroeg 120.

- Jac. Laumans N.V. , Reuver
In ja nuari 1955 werd de firma Jac . Laumans omgezet in een naamloze
vennootschap. Directeur der onderneming was J.P.H. Laumans
(1898) , die werd bijgestaan door twee zonen , J .P.M.J . Laumans
(1924) en Q.J.G. Laumans (1927) als adjunct-directeur. Als commissaris fungeerden zijn derde zoon E .P.J. Laumans (1925) en zijn dochters mevrouw M.A.J.G. Kissels-Laumans e n m evrouw P.J.P.J. L aumans e n als niet familielid J .P .H. Cartigny (1895) te Roe rmond . E inde
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1965 trad J.P.H . Laumans uit de directie. Hij bleef als gedelegeerd
commissaris aan de onderneming verbonden .
Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedroeg f 500.000,- ,
verdeeld in twintig prioriteitsaandelen en 980 gewone aandelen à
f 500 ,-. Geplaatst was een bedrag van f 232.000,- bestaande uit de
twintig prioriteitsaandelen en 444 gewone aandelen . De op naam
staande prioriteitsaandelen en de aan toonder luidende gewone aandelen werden respectievelijk gehouden door J .P.H. Laumans (twaalf
prioriteitsaandelen en 388 gewone aandelen); J.P.M.J. Laumans (vier
prioriteitsaandelen en 32 gewone aandelen) en Q.J.G. Laumans
(eveneens vier prioriteitsaandelen en 24 gewone aandelen). Aan de
prioriteitsaandelen was verbonden het recht van voorkeur bij inkoop
van aandelen , het recht van voordracht voor benoeming van directeuren en commissarissen en de vaststelling van hun salaris.
Het bedrijf Jac. Laumans produceerde rond 1965 per jaar 8.000 ton
gresbuizen , 3 miljoen dakpannen en 600.000 holle bouwstenen met
een omzet van f 2.300.000,- bij een bezetting van negentig personen .
Volledigheidshalve zij hier vermeld dat de fabriek , te Reuver-Offenbeek, in 1981 is afgebroken en (mede uit milieutechnische overwegingen) gedeeltelijk naar elders is verplaatst. Ter herinnering aan de kleiindustrie , die bijna een eeuw het sociaal-economische leven in Reuver
en Offenbeek had bepaald , werd de schoorsteen van het bedrijf als
monument gedeeltelijk intact gehouden 29 .

- Janssen-Willemsen Greswarenfabriek N. V" Reuver
De weduwe van de in 1943 overleden Jos. J . Janssen , mevrouw J .L.
Janssen-Willemsen, geboren te Viersen in 1874, eigenaresse van het
bedrijf, overleed in 1947. Gedurende enige jaren werd de onderneming door hun erfgenamen voortgezet , t.w. hun vijf dochters mevrouw L.M.C. van den Berg-Janssen te Heerlen , mevrouw A.M.H.
Mesters-Janssen te Venlo , mevrouw H.W.J . Straatman-Janssen te
Reuver , mevrouw H.J . Janssen te Heerlen , mevrouw G.M .C. van
Grunsven-Janssen te Heerlen , en hun enige zoon R.H.A. Janssen
(1905) te Beesel. Deze laatste nam in 1950 het bedrijf geheel over. In
1954 werd de naamloze vennootschap Janssen-Willemsen Greswarenfabriek N.V. opgericht . Het maatschappelijk kapitaal beliep
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600.000,- bestaande uit achttien prioriteitsaandele n en 582 gewone
aandelen à f l.000,-. Volgestort was een bedrag van f 240.000,-.
R.H.A. Janssen hield zelf twaalf prioriteitsaandelen en 203 gewone
aandelen, zijn echtgenote mevrouw B .H.M. Janssen-van Alphen zes
prioriteitsaandelen en achttien gewone aandelen. Een gewoon aandeel werd gehouden door H .B .H. Weys.
In het midden van de jaren zestig bedroeg de jaarproduktie van Janssen-Willemsen met 52 medewerkers ongeveer 12.000 ton gresbuizen
en gresstalartikelen met toebehoren bij een omzet van circa
f 2.100 .000,-.
Onder invloed van de krimpende afzet vanaf 1965, door de overschakeling op plastic buizen , staakte de gresbuizenfabriek Janssen-Willemsen na ongeveer zeventig jaar in bedrijf te zijn geweest, in 1974
haar produktie. De fabriek werd in de zomer van 1985 gesloopt30 .

- De overige keramische bedrijven
De dakpannenfabriek van Cleef te Belfeld is einde 1962 definitief stilgelegd .
'St. Joris' te Beesel heeft zich sinds het midden van de jaren vijftig toegelegd op de vervaardiging van vuurvaste artikelen , ijzerklinkerprodukten , sieraardewerk en kunstkeramiek.
De dakpannenfabriek Gebr. Feyen te Reuver (met een filiaal te Ossendrecht) werd in 1963 omgezet in de naamloze vennootschap Dakpannenfabriek Gebr. Feyen N.V . met een gestort kapitaal van
f 30.000,-. In 1967 werd het bedrijf verplaatst naar de Middenlimburgse gemeente Swalmen, waar de dakpannenfabriek van Gebr. Terstappen was aangekocht.
Het keramisch bedrijf 'De Steenbok' te Reuver is in de regio de enige
na de oorlog opgerichte onderneming in de keramische bedrijfstak .
Het bedrijf werd in 1949 op initiatief van o.a. W .J .A. Bongaarts te Tegelen gevestigd als pottenbakkerij en aardewerkfabriek. In 1955 is het
bedrijf naar Reuver verplaatst en in 1964 overgenomen door C.A . den
Duik, afkomstig uit Katwijk aan Zee.
Deze begon met de fabricage van lilliputstenen en kwam vervolgens op
de markt met een nieuwe collectie keramische vloertegels, vervaardigd in een zeer gemechaniseerde en geautomatiseerde fabriek , uit326
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gerust met een tunneloven. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedroeg f 100.000,-.
De steenfabriek 'De Ossenberg' N.V. te Venlo had in het midden van
de jaren vijftig een maatschappelijk kapitaal van f 150.000,-waarvan
f 31.000,- was geplaatst. Nadien ging de onderneming failliet ; de fabriek werd afgebroken.
Om bet beeld van de keramische bedrijfstak in het midden van de jaren
zestig te completeren volgt nu een overzicht van de overige fabrieken
in Noord- en Midden-Limburg.
Keramische Industrie Teeuwen-van Thiel N.V., Helden-Panningen.
Deze onderneming werd in 1961 opgericht door mr. P .P.R.M. Teeuwen afkomstig uit Tegelen. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap was f 500.000,- waarvan f 200.000,- volgestort.
Het bedrijf met circa 38 werknemers produceerde in het midden der
zestiger jaren geglazuurde en ongeglazuurde tegels, raamdorpelstenen
en verblendstenen op jaarbasis circa 6.000 ton met een waarde van
f l.600.000,-.
Kleiwarenfabriek Thissen N.V. , Helden-Beringen.
Deze onderneming was jarenlang gevestigd in Tegelen . In 1960 werd
door Thissen N.V. een nieuw bedrijf gesticht te Helden-Beringen. Bij
de sloop van de oude fabriek te Tegelen werd op 23 december 1959 de
schoorsteen van 'Thisse-sjop' aan de Bongerdstraat opgeblazen en
daarmede was de laatste pannesjop uit het centrum van Tegelen verdwenen. Het nieuwe bedrijf onder directie van L.H.J . Thissen vervaardigde in hoofdzaak holle bouwstenen en aardewerkprodukten.
Het maatschappelijk, geheel geplaatst en volgestort kapitaal beliep
f 15.000,-. De jaarproduktie omvatte bij een bezetting van veertien
personen circa twee miljoen stuks holle bouwstenen en 180 ton aardewerk.
C.V. Gebr. Cuypers Dakpannenfabriek, Echt.
Deze omstreeks 1875 opgerichte onderneming produceerde omstreeks 1965 circa 1.200.000 dakpannen per jaar met een bezetting van
circa achttien personen.
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N.V. Kleiwarenindustrie 'Echt-Chaam', Echt.
De produktie in de fabriek te Echt van dit in 1926 opgerichte bedrijf
betrof in de jaren zestig in hoofdzaak draineerbuizen en aanverwante
produkten. De jaaromzet der onderneming met haar 28 medewerkers
bedroeg ongeveer f 650.000,-.
N .V. Dakpannen- en Kleiwarenindustrie 'De Valk' v/h J. Meuwissen,
Echt.
Deze onderneming werd opgericht in 1900 door Jos en W . Meuwissen
te Echt. Zij begonnen met dakpannen . In later jaren is de produktie
uitgebreid met raamdorpels , geglazuurde stenen en schoorsteenelementen. Omstreeks 1965 omvatte de jaarproduktie ruim 7.000.000
stuks dakpannen, 3.500.000 stuks raamdorpelstenen, 7.500.000 stuks
verglaasde stenen en ruim 6.000 ton schoorsteenelementen . De jaaromzet was ongeveer f 5. 700.000,- en het aantal werknemers beliep
270 personen .
Dakpannenfabrieken Gebr. Feyen N .V" Swalmen .
In dit bedrijf - de voormalige door de uit Reuver-Offenbeek afkomstige Gebr. Feyen overgenomen fabriek van Gebr. Terstappen - werden omstreeks 1965 1.500.000 stuks dakpannen geproduceerd met een
personele bezetting van 26 personen .
N .V. Gebr. Hendrikx Kleiwarenfabriek , Swalmen.
Deze oorspronkelijk in 1904 te Belfeld opgerichte dakpanne nfabriek
werd in later jaren naar Swalmen verplaatst. In 1953 werd geheel omgeschakeld op de fabricage van holle bouwsteen. Met een personele
bezetting van zestien man werd op jaarbasis ca. 100.000 m 2 stenen vervaardigd.
C.V. Gebr. Noten , Dakpannenfabriek , Swalmen.
Deze onderne ming werd in 1911 opgericht door de van oorsprong uit
Tegelen afkomstige gebroeders Th ., G .H., C.H" en J.H. Noten. Zij
namen te Swalmen de dak pannenfabriek Hermkes over. In 1945 werd
het bedrijf voortgezet door drie zoons van Th . Noten , t.w . F.G.M. ,
C.J.C. en H .P .W .G. Noten . In de fabri ek met in totaal zeventien
werknemers werden rond 1965 circa 1.750.000 dakpa nnen geproduceerd.
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1947 werden nieuwe kleigroeven geëxploiteerd in het gebied Neu-Teveren/Ubach Palenberg ten behoeve van de gresbuizen- en tegelproduktie, nadat voor een periode van dertig jaar contracten waren afgesloten met het Forstamt Hambach. En ook in het Duitse Grenzwald in
het gebied 'Am oberen Galgenvenn' ten zuiden van Kaldenkirchen
werden tientallen hectaren kleihoudende gronden aangekocht.

- Niet-familieleden worden bij de leiding en directie der bedrijven betrokken
Bij de bespre king der afzonderlijke bedrijven zagen we reeds, dat tot
in de naoorlogse jaren bij vele kleiwarenfabrie ken de leiding der onderneming in handen bleef van familieleden of afstammelingen van de
oprichters. Pas vanaf het einde van de jaren vijftig werden ook nietfamilieleden bij de leiding der bedrijven betrokken . Deze personen
kwa men bij de betreffende vennootschap in dienst. Soms in het geval
van overname van een onderneming werd aan de directie een of meerdere directieleden van concernwege toegevoegd . Variante ontwikkelingen zagen we bij N.G .I. (als dochter van Verenigde Bedrijven Bredero) , Teeuwen en Tegula (v/h Russel-Tiglia en Canoy-Herfkens).

- Meer open vennootschappelijke verhoudingen met gescheiden verantwoordelijkheden
Ook op het vlak van toezicht en bij de aanstelling van colleges van advies vond een o ntwikkeling plaats naar meer open vennoo tschappe lijke verhoudingen . Er ontstond een formee l-juridisch gescheiden en
niet-familie-gebonden deling van verantwoordelijkheden tussen de
leiding van de onderneming, de kapitaalverschaffers en een college
van commissarissen of adviseurs . Deze laatste n hadde n veelal uiteenlopende bevoegdheden ten aanzien van benoeming en ontslag van directeuren en de regeling van hun competenties, werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden . Hun zeggingsmacht werd uitgeoefend ofwel als
een statutair benoemd college van commissarissen (die al of niet familie lede n e n/of groot aandeelhouders waren) , als externe adviseurs , ofwe l via statutenwijziging door prioriteitsaandele n, die gehouden wer-
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den door particuliere aandeelhouders , door een (familie-)stichting of
door van buiten aangetrokken deskundigen. De mate waarin deze
laatsten bevoegdheden verkregen, verliep veelal gefaseerd. Dit is niet
verwonderlijk , wanneer men in aanmerking neemt dat er omstreeks
1955 in Nederland nog circa 20.000 besloten vennootschappen waren
tegen slechts 1.600 geheel open naamloze vennootschappen 33 .

VI.C.2. Verkoop en markt
- Schaarste aan bouwmaterialen en de gevolgen daarvan
Afgezien van twee kortstondige onderbrekingen in 1952 en 1958 was
de industrie tussen 1945 en 1964 steeds volbezet door een grote binnenlandse vraag en gunstige exportmogelijkheden.
Verschillende jaren moest distributie en rantsoenering plaatsvinden .
Grotere partijen dakpannen, door de groothandel besteld , mochten
door de fabrieken alleen worden geleverd , als deze bestellingen vergezeld gingen van een door het Departement van Wederopbouw en
Volkshuisvesting goedgekeurde afleveringsvergunning. Daarnaast
bestond er tot ongeveer 1957 een prijsbeheersing met uniforme prijzen
en een beperking van de export naar markten, zoals de Duitse , waar
veel betere prijzen te maken waren . De contingentering van de export
van dakpannen werd pas in 1960 opgeheven.
Afgezien van de scherpe prijscontrole van overheidswege en haar
marktreglementerende maatregelen , die een negatieve uitwerking
hadden op de financiële resultaten van de bedrijven zodat hun rentabiliteit daardoor vele jaren te matig was , ontstond in commercieel opzicht een geforceerde situatie. In feite was sprake van concurrentievervalsing. Het voeren door de fabrieken van een autonoom en op langere termijn afgesteld optimaal commercieel beleid werd ten zeerste geschaad.
Voor gresbuizen bestond er gedurende enkele jaren een soortgelijke
situatie. Zo werd in het voorjaar van 1949 door de minister van Economische Zaken een prijzenbeschikking voor dit produkt afgekondigd ,
waarin tot in detail de prijzen werden geregeld.
De schaarste aan bouwmaterialen leidde tot neveneffecten, die na verloop van tijd de toepassing van traditionele bouwmaterialen zouden
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aantasten . Substitutieprodukten en wijzigingen in bouwwijze kregen
kans hun plaats op de bouwmarkt te veroveren. Als voorbeelden daarvan wordt hier slechts gewezen op platte en flauwhellende in plaats van
steile daken en de hoogbouw in plaats van eensgezinshuizen.

- Accentverlegging bij de voormalige ondernemersovereenkomsten
en conventies
Het zal duidelijk zijn, dat in een markt die gekenmerkt werd door
schaarste en een sterke reglementering de oude ondernemersovereenkomsten met hun quoteringsregelingen en prijsafspraken niet langer
zin hadden.
In verband daarmee werd de Nederlandse Dakpannen Conventie per
1 april 1960 beëindigd. Alleen de exportovereenkomst waarin minimum exportprijzen en de verdeling van het door de regering ingestelde
exportcontingent werden geregeld, bleef voorbestaan tot 1970.
Het betrof met name de export naar België , Duitsland, Engeland,
Noorwegen , Zweden (naar dit land vond de export op collectieve basis
plaats) , Zuid-Afrika, Canada, het Verre Oosten en Zuid-Amerika.
De samenwerking tussen de dakpannenfabrikanten werd wel onder de
naam Vereniging Nederlandse Dakpannen Corporatie ('Nedaco')
voortgezet, waarbij het accent van de activiteiten wezenlijk werd verlegd34. De Vereniging hield zich voortaan bezig met technische voorlichting en propaganda ter verbetering van de positie der keramische
pan tegen andersoortige dakbedekkingen, tegen hoogbouw en tegen
platte en flauwhellende daken. Door technisch onderzoek met o.a. regen- en windproeven en aanwijzigingen over isolatie, ventilatie en
dakconstructie wilde zij zich teweerstellen tegen terreinverlies aan de
betonpan en het imago van het keramisch pannendak bevorderen, dat
enige jaren negatief beïnvloed was door vorstschade.
Bij de gresbuizenfabrieken vond een soortgelijke ontwikkeling plaats .
In navolging van de Gresbuizen Conventie, waaraan Gebr. Teeuwen
(vanaf 1940 Greswaren Industrie Teeuwen), de Nederlandse Gresbuizen Industrie N.G .I" Janssen-Willemsen en Jac. Laumans deeln amen , werd op 6 januari 1959 te Venlo de Nederlandse Vereniging van
Gresbuizenfabrikanten, Nedergres genaamd, opgericht. Deze vereniging had - rekening houde nd met de E uropese kartelwetgeving - een
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geheel ander karakter dan de Gresbuizen-conventie van voorheen. Zij
telde zeven leden: de genoemde vier fabrieken en de nieuwe buizenfabrieken Paul Teeuwen , Janssen-Dings en Noten-Berg35 . Het doel
der Vereniging was de bevordering van de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse fabrikanten van gresbuizen , de behartiging van
hun belangen bij overheid , officiële en particuliere lichamen, research
op technisch en/of commercieel gebied, reclame en propaganda en uitwisseling van ervaringen met buitenlandse verenigingen van gresbuizenfabrikanten. Zo werd in het begin van de jaren zestig door de gresbuizenindustrie energiek gezocht naar een goede en efficiënte en
goedkope verbindingsmethodiek of koppeling voor gresbuizen. Daarnaast slaagde de industrie er dank zij goede research in gresbuizen in
grotere lengten op de markt te brengen. Tot deze inspanningen werden de fabrieken aangespoord door de noodzaak van verdediging tegen de kunststofbuizen , een thema dat sinds de tweede helft van de
jaren vijftig ook internationaal binnen de Europese vereniging Feugres steeds meer de aandacht vroeg en leidde tot gezamenlijke internationale aanpak en propaganda.
Het grote belang van propaganda en publiciteit ter behoud van de rioleringsmarkt voor de Europese en zeker ook voor de Nederlandse gresbuizenindustrie blijkt uit de navolgende cijfers 36 . In 1963 telde WestEuropa 171 gresbuizenfabrieken, waarvan er 39 in Duitsland, twee in
Oostenrijk, 26 in België , 15 in Frankrijk, 73 in Groot-Brittannië , twee
in Italië , een in Denemarken, een in Zweden en 9 in Nederland waren
gevestigd. Zij produceerden circa 1.800.000 ton op jaarbasis, waarvan
ongeveer 800.000 ton in Duitsland , 30.000 ton in Oostenrijk, 85.000 in
België, 60.000 in Frankrijk, 620.000 in Groot-Brittannië , 85.000 in Italië , 45 .000 ton in Scandinavië en 85.000 ton in Nederland. Na 1950 was
in bijna al deze landen, onder invloed van de hoogconjunctuur de produktie fors uitgebreid. Als gevolg van vergaande automatisering en
moderne outillage ontstonden grootschalige produktie-eenheden.
Toen de afzetmarkt begon te krimpen door de opkomst van kunststofbuizen als vervangingsprodukt werd marktordening gewenst. Voor de
Nederlandse markt was dit des te meer noodzakelijk , omdat de civiele
sector in Nederland voorop liep bij de toepassing van P.V.C.-leidingen . De Duitse markt was daarentegen veel conservatiever , waardoor
zij een aantal jaren kon fungeren als uitlaatklep voor het overaanbod
gresbuizen van de Nederlandse industrie .
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In tegenstelling met de juist besproken wijzigingen in de dakpannenen gresbuizenmarkt werd om geheel andere redenen de overeenkomst
van de verblendsteenfabrieken van Canoy-Herfkens, Russel-Tiglia en
de Eerste Hollandsche Schoorsteen-Steenfabriek v.h. Ouderzorg-de
Ridder en Co. te Wassenaar, van 15 april 1941 , in juli 1962 ontbonden.
De fabriek Ouderzorg-de Ridder en Co. trad in 1959 wegens liquidatie
uit. In de drie voorafgaande jaren was de afzet verblendstenen als volgt
geweest 37 :

1957
1958
1959

C.H.

R.T.

De Ridder

Totaal

3.800.000
2.422.000
2.696.000

!. 794.000
1.047.000
1.467.000

120.000
56.000
53.000

5.714.000
3.525.000
4.198.000

De nie uwe quoteverhouding tussen Canoy-Herfkens en Russel-Tiglia
werd na het wegvallen van het vrijgekomen quote van De Ridder en
Co. 63% en 37%. Na de start van Tegula N.V. had de overeenkomst
geen zin meer.
Een nieuw in Nederland pas kort na de Tweede Wereldoorlog in 1948
op de markt gekomen bouwprodukt waren holle bouwstenen en daaruit geprefabriceerde bouwelementen. Het produkt dat gebruikt werd
voor de constructie van steenachtige keramische vloeren, wanden en
daken en gedeeltelijk de plaats innam van het in die tijd schaarse hout ,
vond in Frankrijk en Italië reeds vele jaren op grote schaal toepassing.
Voor een collectieve aanpak en verkoop op de Nederlandse markt
werd in oktober 1947 opgericht de naamloze vennootschap Verkoopkantoor Nehobo N.V. Het doel van deze vennootschap was de in- en
verkoop van holle bouwsteen en holle bouwplaten. Het kapitaal der
vennootschap bedroegf 10.000,- . Alleen dakpannen- , steen- en kleiwarenfabrieken, die zich verplichtten om hun holle bouwsteen door de
vennootschap te verkopen, konden aandeelhouder zijn. Tot de aandeelhouders behoorden o .a. de fabrieken Janssen-Dings , Thissen ,
Jac. Laumans, Kurstjens, Gebr. Laumans, Tegula en Teeuwen .
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- Het beeld van de bedrijfstak in cijfers omstreeks 1965
Om een beter inzicht te verkrijgen in de bedrijfstak omstreeks 1965
volgt thans een totaal beeld in cijfers .
Afzet van binnen Nederland geproduceerde dakpannen tussen 1957 en 1966 (in
miljoenen stuks).
1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

110

96

107

96

97

89

89

94

87

86

Bron: P.A .T " Archief Paul Teeuwen N.V.

Van de 86 miljoen in 1965/1966 afgeleverde dakpannen waren ca. 65
miljoen stuks afkomstig van de Noord- en Middenlimburgse fabrieken
en daarbinnen bijna 43 miljoen van de fabrieken in Tegelen, Belfeld en
Beesel-Reuver.
Prijs van het meest gangbare model dakpan (de verbeterde holle pan) per duizend
stuks in de kleur rood onverglaasd , 1941-1965.

f

1941

1946

1950

1955

1960

1965

59,-

105,-

119,50

149,-

161 ,-

240,-

Bron: P.A.T" Archief Paul Teeuwen N.V.

Gresbuizen: De totale jaaraflevering gresbuizen bedroeg circa 120.000
ton en hiervan was ruim 100.000 ton afkomstig uit de fabrieken in Tegelen , Belfeld en Reuver.
Prijs van gresbuizen per meter met een diameter van 15 cm tussen 1905 en 1964.
1905 1910 1914 1920 1921 1922 1923 1941 1945 1950 1955 1959 1964

f

0,40 0,48 0,50 1,89 1,47 0,90 0,86 0,70 1,42 1,79 2,40 3,00 3,60

Bron: P.A.T" Archief Paul Teeuwen N.V.
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Aan overige produkten leverden de kleiwarenfabrieken in Tegelen ,
Belfeld en Beesel-Reuver in 1965 af ruim 20 miljoen verblendstenen ,
sierstenen en handvormstenen; bijna 14 miljoen holle bouwstenen en
ten slotte ongeveer 23.000 ton tegels (800.000 m 2), raamdorpels
(700 .000 strekkende meter) en overige bouwkeramische produkten.

- Vooruitzichten voor de overblijvers
Omstreeks het midden van de jaren zestig waren de kleiwarenfabrieken op hun hoogtepunt. Met name voor keramische dakpannen en
gresbuizen nam daarna hun plaats op de bouwmarkt in omvang en betekenis af door de toepassingen van betondakpannen en P. V. C.-rioolbuizen .
Het marktaandeel van betonpannen was in 1973/1974 ten opzichte van
de keramische pan reeds gestegen tot boven 55%. In feite was in verband met het grotere formaat - dus groter dekkend oppervlak - het
relatieve aandeel in de totale oppervlakte dakbedekking nog aanzienlijk verder toegenomen . In 1978 was het afgeleverde aantal kleidakpannen gedaald tot ongeveer 45 miljoen stuks tegenover ca . 86 miljoen
in 1966 en 110 miljoen in 1957.
De afzet van gresbuizen werd vanaf 1966 moeilijker deels door een daling van de overheidsinvesteringen , maar met name door een structurele wijziging in de bouwmarkt door de opkomst van kunststofbuizen.
D eze door de chemische industrie ontwikkelde buizen namen een zeer
groot deel van de rioleringsmarkt over. Een aantal jaren nadien zou
nog slechts een tweetal gresbuizenfabrieken in bedrijf zijn waarvan nagenoeg de gehele produktie werd geëxporteerd.

VI.C.3. Produktie en techniek
- Ingrijpende wijzigingen in technologie en produktiestromen
Bij het tekort aan bouwmaterialen na de oorlog , de na enige jaren optredende schaarste aan personeel en het streven naar een verhoging
van de totale produktie kwam een voortgaande ontwikkeling van de
techniek te hulp . Ondersteund en gestimuleerd door research in eigen
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branche-organisaties en onderzoeksinstituten onderging het produktieapparaat van de kleiwarenfabrieken in de jaren vijftig en zestig
ingrijpende moderniseringen. Nieuwe technologien kregen vooral gestalte door de activiteiten van buitenlandse ontwerpers en gespecialiseerde machinebouwers uit Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk.
De bereiding en homogenisering van de grondstof, het intern transport en het droog- en stookproces zouden wezenlijke verbeteringen
ondergaan.
Vanafongeveer 1948 kwam de keramisch-technische evolutie op gang.
De produktieprocessen in de keramische industrie kwamen uit een zeker isolement en werden beïnvloed door procestechnieken uit andere
branches. Vanaf 1950 vond de doorbraak plaats van tunnelovens als
stookapparaat. Ze werden aanvankelijk met olie of soms met poederkool gestookt , enkele jaren later was aardgas de algemeen gebruikte
brandstof. Vanaf augustus 1946 hadden de fabrieken van Russel en
Teeuwen te Tegelen voor een aantal kleinere ovens gas betrokken van
de Staatsmijnen, dat werd aangeleverd via een speciaal door de gasdistributiemaatschappij 'Limagas' aangelegde leiding afgetakt van de
hoofdgasleiding van Roermond naar Venlo, omdat in Tegelen nog
geen gas beschikbaar was. Het jaar 1965 betekende het einde van het
steenkolentijdperk voor de keramische industrie.
Kunstmatige droging van de geperste natte produkten , eerst in droogkamers en later in droogtunnels zorgde voor constante produktiestromen. Zowel bij de machines voor de preparatie van de grondstoffen als
bij de produktiemachines werden wezenlijke verbeteringen ingevoerd, aangezien de installaties werden toegerust met hydraulische e n
elektrische schakeltechnieken. Het intern transport en de handling
werden volledig gemechaniseerd. Met behulp van meet- en regeltechnieken werden de deelprocessen in de fabricage aan elkaar gekoppeld.
Door de invoering op grote schaal van het aardgas werd een perfectionering in de stook techniek en een vereenvoudiging in de ovens bereikt
ten gevolge van de schonere brandstof.
De volgende stap was schaalvergroting en automatisering van het gehele produktieproces dank zij de perfectionering van automatische
dakpannen- , buizen- en tegelpersen , zetmachines, ontlaadmachines
en tunnelovens. Door de automatisering was het aantal malen dat het
produkt in de hand genomen moest worden , aanzienlijk gereduceerd.
De beteke nis van de ingrijpe nde transformatie in de produktieprocé-
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dés en in de produktiestromen wordt pas goed duidelijk , wanneer we
ons realiseren dat met de reeds genoemde totale produktie-omvang in
het gebied Venlo , Tegelen , Belfeld en Reuver een totaal gewicht aan
eindprodukten gemoeid was van ten minste 300.000 ton per jaar, waar-

De grofkeramische industrie werd procesindustrie .
(Archief P.A.T.)
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voor ten minste 350.000 ton klei en andere grond- en hulpstoffen (exclusief brandstoffen) moest worden aangevoerd. Overigens verliepen
niet alle moderniseringen van mee taf zonder kleerscheuren. Zo hadden bijvoorbeeld de wijziging en versnelling in het droog- en stookprocédé in de dakpannenfabricage in de jaren 1962-1964 tot gevolg,
dat de vorstbestendigheid van het produkt nadelig werd beïnvloed.
Het gevolg was, dat diverse miljoenen guldens aan vorstschade moesten worden vergoed voor gegarandeerde maar wel op de daken stukgevroren dakpannen.
Wanneer we de geschetste technische ontwikkeling in zijn totaliteit
overzien, is de conclusie dat in de loop van de jaren zestig de grofkeramische industrie in Noord-Limburg was uitgegroeid tot een volwaardige procesindustrie. In de nieuwe gemoderniseerde fabrieken was de
arbeider in de klei-industrie van voorheen in vele gevallen operator
geworden, waaraan hogere eisen van vakkennis en scholing werden
gesteld.

De fabricage van dakpannen is geheel geautomatiseerd .
(Archief P.A.T.)
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- De omvang van het technisch apparaat en de outillage der fabrieken
omstreeks 1965
Een inventarisatie van het technisch apparaat en de outillage van de
kleiwarenfabrieken in het midden van de jaren zestig levert het navolgende beeld 38 voor de fabrieken van Jos Kurstje ns, Gebr. Laumans ,
Paul Teeuwen en Tegula te Tegelen , van Janssen-Dings en N.G.I. te
Belfeld , en van Janssen-Willemsen, Jac. Laumans en Greswaren Industrie Teeuwen te Reuver .
Al deze fabrieken waren in de periode 1945-1965 gemoderniseerd en
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd en hadden soms ingrijpende
veranderingen ondergaan in hun lay-out en het fabricageproces.
Voor aan- en afvoer van grondstoffen- en eindprodukten en voor intern transport waren alle bedrijven uitgerust met veelzijdig inzetbare
grondverzetmachines (in plaats van baggermachines) , met laadschoppen , heftrucks en transportbandinrichtingen. D e meeste kleibereidings- en menginstallaties waren gemoderniseerd of geautomatiseerd.
Het produktiemachinepark omvatte:
51 revolverpersen, sledepersen en automatische persen voor de fabricage van dakpannen en hulpstukken ,
32 verticale en horizontale grotendeels geautomatiseerde vacuümstrengpersen voor de fabricage van gresbuizen en hulpstukken ,
24 strengpersen en spindelpersen voor de produktie van splijttegels,
drooggeperste tegels , raamdorpelstenen en holle bouwstenen.
De stookcapaciteit omvatte 78 vlamovens , vijftien ringovens en kamerringovens , vijf tunnelovens voor dakpannen , drie tunnelovens
voor gresbuizen , zes tunnelovens voor tegels en stenen en drie elektrische ovens .
De eerste tunneloven voor dakpannen in Noord-Limburg weli(I in 1947
door de firma Gebr. Laumans in produktie genomen ; voor natgeperste splijttegels kwam de eerste tunneloven in september 1951 in bedrijf
bij Paul Teeuwen te Tegele n , gevolgd door een tweede voor drooggeperste tegels in 1954. In de gresbuizenfabriek van Greswaren Industrie
Teeuwen te Reuver werd in 1962 de eerste gresbuizentunneloven gebouwd .
Dat de jaren vijftig en zestig ee n toonbeeld waren van grote verande342

ringen in produktie en techniek blijkt ook uit bijgaande afbeeldingen
van de keramische produktie als procesindustrie.

VI.C.4. Financië n en economie
- Investeringen en de financiering daarvan
De zojuist geschetste modernisering der keramische fabrieken in
Noord-Limburg ging gepaard met omvangrijke investeringen , die
veelal stootsgewijze werden gerealiseerd. De daarvoor benodigde
middelen vergden extra aandacht omdat ze niet meer door interne financiering uit ingehouden winsten waren op te brengen, te meer niet
omdat door de prijsbeheersingsmaatregelen de winst- en rendementsontwikkeling beperkt was gebleven en reserves voor moderniseringen
niet toereikend waren. Er moest worden omgezien naar andere financieringsbronnen. Als zodanig konden - afhankelijk van de positie van
ieder bedrijf afzonderlijk - in aanmerking komen: uitbreiding van het
eigen vermogen door vergroting van he t aandelenkapitaal, medefinanciering door een moederbedrijf, medefinanciering door de Nederlandse Participatie Maatschappij of het aangaan van leningen al of niet
onder hypothecair verband. In enkele gevallen leverde een uitkering
van molestschade of een schade-uitkering ten gevolge van een fabrieksbrand een toevallige bijdrage.
Enige voorbeelden in cijfers kunnen de feitelijke ontwikkelingen nader illustreren.
Bij Russel-Tiglia N.V. kwam in de jaren 1945 tot en met 1954 uit afschrijvingen en nettowinst na aftrek van belasting en uitbetaling van
dividend per jaar gemiddeld circa f 230.000,- beschikbaar voor investeringen39, dus voor vervangingsinvesteringen en nieuwe projecten te
zamen. In die periode werd geïnvesteerd in nieuwe ovens, waaronder
een tunneloven en in mechanisatie en automatisering van produktieinstallaties voor een bedrag van meer dan een miljoen gulden 40 . Ter
verruiming van haar financieringscapaciteit werd in 1947 bij de Herstelbank een voorschot gevraagd in verband met een te verwachten
uitkering van molestschade . In de daaropvolgende jaren werd het aandelenkapitaal der vennootschap uitgebreid en de bij de Rotterdamse
Verzekerings-Sociëteit R.V.S . lopende hypothecaire lening werd in
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- Zicht op de exploitatie van de kleiwarenfabrieken in de jaren zestig
De door investeringen en moderniseringen toegenomen complexiteit
van de bedrijfsexploitatie leidde tot de noodzaak van verbetering van
de bedrijfsbesturing en controle. Daartoe noopte de verfijning van het
produktieproces en de diversificatie in produkten en produktlijnen.
Tevens was betere informatie over de gang van zaken in de fabrieken
gewenst in verband met de aantrekking van vreemd kapitaal , de behoefte aan een meer gefundeerd inzicht en oordeel bij de leiding en het
commissariale toezicht en een adequate informatieverstrekking aan
aandeelhouders, een steeds groter aantal personen ver verwijderd van
het bedrijfsgebeure n. Zo was bij Canoy-Herfkens N .V . het aandelenpakket medio de jaren zestig door vererving verspreid over 36 (groepen) aandeelhouders, afstammelingen van de families Arntz , Van
Basten-Batenburg , Canoy, Herfkens en Smulders47 . De aandeelhouders van Tegula vormden ultimo 1965 een zeer heterogeen gezelschap
van 78 grote en kleine aandeelhouders of groepen aandeelhouders,
wier belang varieerde van een half tot circa zestig aandelen per houder
op een totaal van duizend 48 •
Cijfers gebezigd ter analyse van de bedrijfsresultaten per produktgroep c.q . per afzonderlijke fabriek via een verbijzondering van kostensoorten en kostenplaatsen , bieden de mogelijkheid zicht te krijgen
op enige aspecten van de exploitatie van kleiwarenfabrieken omstreeks 1965 . Zij zien er uit als volgt:
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Tabel XIX. Exploitatie-uitkomsten van Tegula in 1965 (x f 1.000,-) .

Fabriek
Russel

abs.

%

Fabriek
Tiglia

abs.

%

2703 100

Fabriek
Drie
Kronen

Fabriek
't Ven

%

Afd .
schoorsteenbouw
abs.
%

3951 100

585 100

306 100

abs.

%

abs.

produktiewaarde
produktiekosten:
inkoop halffabrikaat
grondstoffen
energie
lonen en salarissen
sociale lasten
onderhoud derden
algemene onkosten
afschrijvingen
omzetbelasting

2727 100
165
450
353
833
375
82
86
269
66

6 ,0
16,5
12,9
30,5
13,8
3,0
3,2
9,9
2 ,4

2
281
358
1013
456
96
105
131
85

0,1
10,4
13,2
37,5
16,9
3,6
3,9
4,8
3,1

127
1004
519
1136
5l2
142
125
251
118

3,2
25,4
13,1
28,7
12,9
3 ,6
3 ,2
6,4
2,9

4
80
61
260
118
39
17
75
8

0 ,7
13,7
10,4
44,4
20,2
6,7
2 ,9
12,8
1,4

106

34,6

72
52
2
7
2
13

23,5
17,0
0,7
2,3
0,7
4 ,2

Totaal kosten
Exploitatie-overschot

2679
48

98,2
1,8

2526
177

93,5
6,5

3934
17

99,6
0,4

662 113,2
-77 -13,2

254
52

83,0
17,0

100

Tabel XX.

100

100

100

100

Exploitatie-uitkomsten Paul Teeuwen in 1965 (x f 1.000,-)5°.
Fabriek
dakpannen
abs.

opbrengst
kosten:
grond- en hulpstof
lonen en salarissen
,ociale lasten
1randstof
:nergie
1nderhoud
1fschrijving
·e rkoopkosten
dgemene kosten
-oraal kosten
:xploi tatieresultaat

%

3151 100

Fabriek
gresbuizen

%

Fabriek
natperstegels
abs.
%

Fabriek
droogperstegels
abs.
%

abs.

2856 100

872 100

2014 100

1226 100

abs.

Fabriek
greswaren

%

752
727
354
161
93
289
284
278
166

23,9
23 ,1
11,2
5,1
2 ,9
9 ,2
9 ,0
8,8
5 ,3

390
336
176
187
93
276
423
254
156

13,6
11 ,7
6,2
6,5
3,3
9,7
14,8
8,9
5,5

195
104
51
64
7
59
88
70
33

22,3
11,9
5,8
7,3
0 ,8
6,7
10,1
8,0
3,8

429
447
246
60
31
167
99
178
141

2l ,3
22,2
12,2
2 ,9
1,5
8,3
4 ,9
8,9
7,0

258
271
132
195
20
126
33
51
62

21 ,0
22,1
10,8
l5 ,9
l ,6
10,3
2,7
4,2
5, 1

3104
47

98 ,5
1,5

2291
565

80,2
19,8

671
201

76,9
23,1

l798
216

89,3
10,7

1150
77

93,8
6,2

100

100

100

100

100
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Het is hier niet de plaats uitvoerig bij deze cijfers stil te staan vanuit een
bedrijfseconomisch oogpunt. Met enig voorbehoud kunnen we echter
wel bij de tien fabrieken belangrijke verschillen constateren.
Allereerst is opvallend het verschil in loon- of arbeidsintensiviteit binnen de afzonderlijke produktieafdelingen Russel , Tiglia , Drie Kronen, 't Ven en schoorsteenbouw van Tegula resp . dakpannen, gresbuis , natpers , droogpers en greswaren van Teeuwen. Deze komt tot
uitdrukking in het procentuele aandeel dat de lonen , salarissen en sociale lasten hebben in het totale exploitatiekostenpatroon van de desbetreffende fabriek.
Dit varieert in volgorde van 44 ,3/ 54 ,4/ 41,6/ 64,6/ 40,5/34,3/ 17,9/ 17 ,7/
34 ,4/ en 32,9 procent.
Op de tweede plaats geldt deze variatie voor de kosten van brandstof
en energie. Hier luidt de reeks als volgt: 12,9/ 13,2/ 13,1/ 10,4/ 01 8,01
9,8/ 8,114 ,4/ en 17,5 procent.
Als spiegelbeeld van de arbeidsquote zien we bij de afschrijvingen een
procentueel bestanddeel van respectievelijk 9 ,914 ,816 ,4112,8/ 0 ,7/ 9 ,01
14,8/ 10, 1/ 4,9/ en 2,7 procent.
Op de vierde plaats toont het exploitatieresultaat in volgorde het verschil aan tussen de tien produktieafdelingen.
Het luidt respectievelijk als volgt:
1,8%
voor fabriek Russel
6,5%
fabriek Tiglia
fabriek Drie Kronen
0,4%
fabriek 't Ven (negatief)
13,2%
Afd. schoorsteenbouw
17,0%
fabriek dakpannen
1,5%
fabriek gresbuizen
19,8%
fabriek natperstegels
23,1%
10,7%
fabriek droogperstegels
fabriek greswaren
6,2%
De verschillen zijn naar alle waarschijnlijkheid voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan de technische stand en de inrichting der fabrieken. De gresbuizenfabriek en natpers-tegelfabriek waren op het
moment van registratie juist geheel nieuw gebouwd of gereviseerd en
van moderne installaties en tunnelovens voorzien .
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De nieuwe technologische ontwikkelingen voor de keramische industrie boden niet alleen produktietechnisch maar ook financieel-economisch voldoende toe komstperspectief. H et was te betreuren , dat weldra door verdringing door beton , kunststof en alternatieve bouwprodukten de perspectieven van markt en afzet zouden nalaten, waardoor
het nie uwe uitzicht op gunstige ontwikkelingen veelal niet zou worden
bewaarheid.

VI.C.5 . Personele en sociale zaken
- De personele bezetting in de jaren zestig

A antal in de kleiwarenfabrieken werkzame persone n in het midden van de jaren
zestig in T egele n, Belfeld en Reuver51 .
Kurstjens
Gebr. Laumans
Greswaren Industrie Teeuwe n
Paul Teeuwe n
T egula
Janssen-Dings
N.G .I.
Jac. Laumans
Janssen-Wille msen
Totaal

Tegele n
Tegelen
Tegele n (fabriek Reuver)
Tegelen
Tegelen
Belfeld
Belfeld
Reuver
Re uver

96
230

215
300

325
160
120

90
52
1.558

Van de totale bezetting van 1.588 persone n waren d us werkzaam in
fab rieken te Tegelen 951 , te Belfeld 280 en te R euver 357 personen .
H et aantal arbeidsplaatsen in de klei-industrie, dat in Tegelen rond
1950 1. 168 bedroeg, was rond 1965 dus met ruim tweehonderd verminderd , hetgeen moet worden toegeschreven aan mechanisatie en diepte-investeringen . In Belfeld en R euver waar in 1910 pas 130 resp. 135
personen in de klei-industrie werkzaam waren, was de werkgelegenhe id in die bedrijfstak rond 1965 o ndanks de mechanisatie en dank zij
de expansie in de voorbije jaren meer dan tweemaal zo groot als in
1910.
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Het personeel was bij lange na niet meer afkomstig uit het eigen dorp
of de naaste omgeving. Het bestond voor een belangrijk deel uit pendelaars uit de kop van Noord-Limburg en uit Belgisch Limburg en
voor een deel uit gastarbeiders uit gebieden rond de Middellandse
Zee .
Tegelijk met de expansie binnen de keramische bedrijven was een
nieuw probleem ontstaan , te weten een groeiende schaarste aan arbeidskrachten. De moeilijkheden met de arbeidsvoorziening waren in
de jaren zestig groot. De oorzaken van de krapte op de arbeidsmarkt
waren gelegen in het grote verschil in loonniveau met het Duitse gebied en ook in het wegvallen van een natuurlijk arbeidsreservoir uit
agrarische gebieden ten westen van de Maas .
Plaatsen als Helden , Venray en Beringen waren sinds kort toegerust
met industrieterreinen waar vele arbeidskrachten werden gevraagd.
Bovendien had de klei-industrie in vergelijking met de metaalindustrie
in de regio het imago van een oude , onaantrekkelijke industrie, een
beeld dat ondanks moderniseringen en aangepast bedrijfsbeleid moeilijk was te doorbreken .
Een oplossing voor het arbeidstekort werd gezocht in de inzet van eigen busvervoer voor het personeel uit de Maasdorpen in Noord-Limburg en uit België met alle kosten vandien. Daarnaast werden buitenlanders afkomstig uit landen rondom de Middellandse Zee aangetrokken. De Tegula-fabrieken hadden in 1964 honderd buitenlanders in
dienst afkomstig uit Turkije , Spanje, Itali ë en België. Ook tientallen
Marokkanen werkten in de kleiwarenfabrieken in Tegelen , Belfeld en
Reuver.
Het tekort aan gekwalificeerde medewerkers in de regio en hun aarzeling in verband met onvoldoende huisvestingsmogelijkheden om te
verhuizen en van werkkring te veranderen kon gedeeltelijk worden
ondervangen door een woningenproject. Omstreeks 1960 werden een
aantal zogenaamde 'Horbach-woningen ', genaamd naar de toenmalige secretaris Drs . L. Horbach van de Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging , de L.K.W.V" gebouwd. Dank zij speciale financiële
faciliteiten leidde dit project voor de bewoners binnen korte tijd tot
eigen woningbezit.
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- De ontwikkeling van het loonpeil in de naoorlogse jaren
In het tijdvak 1953-1965 was er sprake van een aanzienlijke stijging van
de loonkosten. Een vergelijking van bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de Limburgse klei-industrie van 1953 en
1965 , aangegaan met o.a. de Nederlandse Katholieke Fabrieksarbeiders (sters) bond 'St. Willibrordus' te 's-Gravenhage geeft hiervan een
indruk 53 .
In beide jaren waren de C.A .0 .-bepalingen (nog) niet van toepassing
op leidinggevend, toezichthoudend, hoger technisch en administratief
personeel.
Voor alle werknemers in de leeftijd van 23 tot 65 jaar, vallende onder
de C.A.0.-bepalingen gold in 1953 een indeling naar soort werkzaamheden in vier groepen met als basisuurloon respectievelijk 76, 79, 82 en
85 cent.
Als regel werd in akkoordloon gewerkt. Het uurloon voor jeugdigen in
de laagste categorie, bedroeg resp. 25, 49 en 70 cent voor 14-, 18-, en
21-jarigen.
In 1965 waren alle functies op basis van werkclassificatie ingedeeld .
Dit stelsel van gemeten tarieven volgens het Bedaux-systeem was, mede conform de wens van het toenmalige College van Rijksbemiddelaars, in 1958 ingevoerd en kende twaalfloongroepen met een bijbehorend aantal punten. Het basisuurloon voor een geclassificeerde functie
liep van 65 cent voor een vijftienjarige in de laagste groep 1tot243 cent
voor een drieëntwintigjarige in de hoogste groep XII.
Intussen was de arbeidsduur teruggebracht van 48 naar 45 uur per
Geïndexeerde brutoloonkosten in een der kleiwarenfabrieken 1954-196654 •
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
februari

1954
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1966

100
118,7
120
130
137
154
159
178
181 ,5
194,2
208,5
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week. De vijfdaagse werkweek was een feit; op zaterdag werd niet
meer gewerkt.
In 1965 was bovendien een suppletieregeling op uitkeringen ingevolge
de Ziektewet van kracht. Daarnaast gold een vakantietoeslag van vier
procent van het jaarloon , terwijl het aantal vakantie- en snipperdagen,
voorheen bestaande uit een week en zes snipperdagen, afhankelijk van
de functie met een tot drie dagen was verhoogd. Daarnaast kregen de
medewerkers met een 10-, 25-, of 40-jarige diensttijd een à drie dagen
per jaar extra verlof.
De cijfers tonen aan , dat in ongeveer twaalf jaar tijd een verdubbeling
in de brutoloonkosten exclusief de sociale lasten optrad. D eze laatste n
beliepen rond 1950 ca. 18 à 20% van de totale arbeidskosten . D e loonkostenstijging lag aanzienlijk hoger dan de toename van de verkoopprijzen van de eindprodukten en van andere kostprijsbestanddelen zoals stookolie, kolen , aardgas en elektriciteit.
- Toename van staf- en kaderpersoneel
Met de groei der bedrijfsgrootte en de ontwikkeling van technie k en
research werd de organisatie der bedrijven op nieuwe leest geschoeid
en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Het aantal indirecte
medewerkers in staf- en kaderfuncties , verdeeld over verkoop, produktie , bedrijfsleiding, administratie , techniek e n research nam toe .
Veel meer dan voorheen werd kennis "van buiten" voor het bedrijf
aangetrokke n. In 1957 bedroeg bij Russel-Tiglia het aantal medewerkers, de directie inbegrepen, met een jaarsalaris boven f 4.500,- 26
personen55 • Hun jaarsalaris varieerde tussen circa f 18.000,- als hoogste en circa f 4.800 ,- als laagste bedrag en bedroeg gemiddeld
f 7.540,- per jaar.
- Pensioenvoorzieningen
Naast een verandering in het arbeidskostenpatroon en in de bedrijfsorganisatorische opzet der fabrieken ke nden in de periode 1945-1965
overeenkomstig de algemene maa tschappelijke tre nd ook de grofkeramische bedrijven in Noord-Limburg de geleidelijke invoering van pensioenvoorzieningen . In de jare n 1946-1947 kwamen de eerste oudedags- en weduwe- en weze npensioe ne n tot sta nd . Zo werd in de jaar352

vergadering van N.V. Russel-Tiglia in 1946 een pensioenregeling voor
het stafpersoneel aan de orde gesteld 56 . Als gevolg daarvan werd over
1946 een bedrag van f 7 .600,- beschikbaar gesteld voor een ' Pensioenfonds voor het administratief en leidinggevend personeel van N.V.
Russel-Tiglia'. Daarna werd jaarlijks een bedrag van f l0.000,- aan
dit fonds toegevoegd. In 1947 kwam bij Paul Teeuwen N.V. eveneens
ter sprake de wenselijkheid van een pensioen-, weduwe- en wezenregeling voor leden van directie en hoger personeel. Voor de jongere
personen onder hen zou dit pensioen worden herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij , terwijl voor sommige oudere directeuren en
personeelsleden het pensioen in eigen risico werd genomen, waartoe
op de balans een reserve werd gepassiveerd 57 •
Voor de in verband met de herverzekerde pensioentoezeggingen verkregen ideaal-polissen zouden eventuele uitkeringen worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente.
De vennootschap nam voorlopig de verplichting op zich de premies
voor haar rekening te nemen.
Enige jaren later kwam een regeling tot stand van een ruimere strekking en voor de gehele bedrijfstak. Per 1 januari 1954 werd een 'Fonds
tot voorbereiding van pensioenvoorzieningen in de Klei-industrie' opgericht. Per 30 april 1956 kwam het 'Bedrijfspensioenfonds voor de
dakpannen- , greswaren- en siersteenindustrie' tot stand . De werkingssfeer van dit fonds had betrekking op alle in Nederland gevestigde ondernemingen die dakpannen, greswaren en siersteen vervaardigden ; alle mannelijke werknemers van 15 tot 65 jaar namen daaraan
deel. Het fonds werd bestuurd door tien leden , waarvan er vijf afkomstig waren uit de Limburgse Vereniging van Werkgevers in de KleiIndustrie, drie van het N.K.V . , een uit het N.V.V. en een uit het
C.N .V.
Het fonds voorzag in een ouderdoms-, een weduwe- en een wezenpensioen en de hoogte van de te betalen premies werd gekoppeld aan de
ontwikkeling van de lonen in de bedrijfstak.
- Een nieuwe overlegstructuur
De eerste overlegstructuur, de 'fabriekskern', kwam in 1948 in meerdere bedrijven tot stand. Op 3 april 1956 werd bij Paul Teeuwen N.V.
te Tegelen een ondernemingsraad geïnstalleerd 58 .
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Het was de eerste ondernemingsraad binnen de kleiwarenindustrie.
De taak van de ondernemingsraad was: onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer een bijdrage te leveren tot een zo
goed mogelijk functioneren van de onderneming en bevordering van
goede samenwerking in de onderneming. Op 23 september 1956 volgde de installatie van de ondernemingsraad bij de Nederlandse Gresbuizen Industrie te Belfeld. De installatie aldaar vond plaats door de
toenmalige president-commissaris der vennootschap prof. dr. Aug.
Albregts op dezelfde dag dat de geheel vernieuwde gresbuizenfabriek
in gebruik werd genomen 59 .
- Scholing en opleiding
In verband met de technologische ontwikkeling en de omschakeling
naar automatisering in de klei-industrie ontstond behoefte aan technisch geschoolde vakmensen. De snel optredende wijzigingen in de fabricage noopten tot een eigen keramische opleiding tot keramisch vakman voor de grof- en fijnkeramische industrie in de bedrijven. Daarom
startte de bedrijfstak in oktober 1959 in een speciale werkplaats met
een eigen opleiding. Hier konden jonge mensen volgens het Bemetelstelsel worden opgeleid voor de onderhoudsdiensten in de keramische
industrie60 • De behoefte aan geschoold en keramisch vakbekwaam
personeel leidde in september 1961 tot een opleiding tot keramisch
vakman. Het was part-time onderwijs volgens het leerlingenstelsel
verbonden aan de Nijverheidsschool te Tegelen 61. Aan deze opleiding
namen ongeveer 150 personen deel.

- Terugblik op de sociaal-economische ontwikkeling en de arbeidsverhoudingen
Een groot aantal inwoners in Tegelen, Belfeld en Reuver is gedurende
meerdere generaties betrokken geweest bij de kleiwarenindustrie.
Bij de viering van het 75-jarig bestaan van Canoy-Herfkens in 1955 waren bijvoorbeeld 49 jubilarissen aanwezig , waarvan er vier meer dan
vijftig jaar; vijftien meer dan veertig jaar en dertig meer dan 25 jaar in
dienst waren (geweest )62 •
Met alle ups en downs waren de verhoudingen tussen werkgevers en
werknemers in de klei-industrie in de jaren zestig uitgegroeid tot een
goede samenwerking. De sfeer daarvan wordt getypeerd door een be354
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Viering van het 50-jarig jubileum van de hee r J. Rooskens te Tegelen in 1946. Een der laatste opnamenz uit een patriarchaal tijdperk.
(Archief P.A.T.)

toog van P. Jacobs, districtsbestuurder van de Kath . Arbeidersbeweging afdeling Tegelen, die in 1961 op een praatavond voor de Werkliedenvereniging en in een gezamenlijke toelichting met G. Goossens ,
directeur van Russel-Tiglia N.V., wees op "de goede overlegsituatie
voor bespreking van gezamenlijke belangen". Hij stelde "dat in de
voorbije jaren veel kapitaal -een solide basis van eigen geld en niet van
buitenkomend - was geïnvesteerd in de Tegelse klei-industrie , opgespaard en belegd door en voor de Tegelse bevolking" 63 .
Tot de groei van goede verhoudingen hebben de organisaties van
werknemers en werkgevers veel bijgedragen. Bij de viering op 18 april
1956 van het vijftigjarig bestaan van de vakvereniging van werknemers
in de klei-industrie St. Willibrord werden de grote verdiensten van de
kapelaans Van Meerwijk en Arts in het eerste uur van de Tegelse
Werkliedenvereniging gememoreerd.
De vereniging was in 1906 begonnen met 81 leden en telde 472 leden
tijdens de werkstakingen in juni 1922, 418 leden bij het 25-jarig bestaan
in 1930 en ruim 460 leden in 195664 .
Aan de ontwikkeling van goede verhoudingen in de bedrijfstak heeft
zeker ook bijgedragen het beleid van de oud-voorzitters van de Limburgse Vereniging van Werkgevers in de Klei-industrie H. Hou ba (firma Thissen) , P. Smulders (Canoy-Herfkens) , Fr. Russel , A . de Haes
(de Valk) , J. Laumans Sr., mr. H . Teeuwen en drs . A. Russel.
De waardering tussen werkgevers en werknemers voor elkaars arbeid
kwam tot uitdrukking in de in het voorjaar 1950 door hen gezamenlijk
geschonken drie glas-in-loodramen ter verfraaiing van de hal van het
raadhuis te Tegelen . Deze ramen, gemaakt door Charles Eyck , symboliseren de welvaartsstijging ten gevolge van een gezonde industrie,
de verantwoordelijkheid van de werkende mens voor zijn toekomst en
de betekenis die sociale wetgeving en volksontwikkeling hebben voor
de mens in het maatschappelijk leven 65 .

Vl. D. Conclusies
Na de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse bouwmarkt in het
teken van wederopbouw en industrialisatie.
De bevolkingsgroei noopte tot uitbreiding van het woningbestand en
van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie. In de periode 1945-1965
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werden bijna 1.310.000 nieuwe woningen voltooid en vele miljoenen
geïnvesteerd in over het gehele land verspreidde nieuwe fabrieken en
utiliteitsgebouwen.
In het oude industriegebied Venlo , Tegelen , Belfeld en Beesel-Reuver werkten in 194710.700 personen of 43,6 procent van de beroepsbevolking in de nijverheid.
In 1954 waren in totaal in de gehele Noordlimburgse industrie 13.000
personen werkzaam, waarvan 3.000 of circa 23% in de keramische industrie. De produktie van deze laatste categorie bracht op ongeveer
dertig miljoen gulden, 16,5 procent van de totale opbrengst van de nijverheid in Noord-Limburg.
In het begin van de jaren vijftig werd de kleiwarenindustrie met haar
dakpannen- , gresbuizen-, steen-, tegel- , en sieraardewerkfabricage
nog gekenmerkt door een relatief grote arbeidsintensiviteit. De bedrijfstak werd een aantal jaren in haar expansie belemmerd door een
straffe prijsbeheersing en een exportbeperking van bouwmaterialen ,
en op een later tijdstip door schaarste aan arbeidskrachten en door tekort aan geschoold personeel.
In de jaren rond 1960 ontstond, dank zij het aanbod van buitenlandse
machinefabrieken en ovenbouwers, een hogere graad van mechanisatie en geautomatiseerde produktietechnieken.
Vanaf dat tijdstip werden nieuwe eisen gesteld aan de leiding der bedrijven , aan opleiding en scholing van medewerkers en aan de financiële spankracht der ondernemingen.
Na een forse groeiperiode , gepaard gaande met omvangrijke diepteinvesteringen en vergroting van produktiecapaciteit , bereikte de kleiwarenindustrie in Noord- en Midden-Limburg omstreeks 1965, wat
produktie-omvang betreft, haar hoogtepunt. Zij produceerde ongeveer 65 miljoen dakpannen , 120.000 ton gresbuizen, 36 miljoen verblend-, sier- en gevelstenen , 14 miljoen holle bouwstenen , 800.000
vierkante meter tegels en 15.000 ton raamdorpels en overige bouwkeramische produkten.
De negen te Tegelen , Belfeld en Reuver gevestigde fabrieken namen
het grootste deel van deze totale produktiehoeveelheden voor hun rekening, te weten 45 miljoen dakpannen, 100.000 ton gresbuizen en het
overgrote deel van de gefabriceerde verblendstenen , holle bouwstenen , tegels en bouwkeramiek.
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sche dakpannen, gresbuizen en in mindere mate voor enkele typen keramische vloertegels een bedreiging zichtbaar in de vorm van betonen kunststofprodukten.
In de naoorlogse jaren bleef de leiding der ondernemingen bij vele
kleiwarenfabrieken aanvankelijk nog in handen van familieleden of afstammelingen van de oprichters. Pas vanaf het einde van de jaren vijftig werden ook niet-familieleden bij de leiding der bedrijven betrokken. Inherent aan deze ontwikkeling ontstonden meer open vennootschappelijke verhoudingen met gescheiden verantwoordelijkheden
tussen het management der onderneming, de kapitaalverschaffers en
een college van commissarissen of externe adviseurs als instelling van
toezicht of advies.
Door de schaarste aan bouwmaterialen na de oorlog en de marktreglementerende maatregelen van overheidswege ontstond in commercieel
opzicht een geforceerde situatie. Het voeren van een optimaal commercieel beleid werd daardoor geschaad. Bovendien leidde de schaarste aan keramische bouwmaterialen tot de opkomst van substitutieprodukten en wijzigingen in de bouwmethodiek.
In de nieuwe marktsituatie hadden de oude ondernemersovereenkomsten uit de vooroorlogse periode met hun produktiebeperkende quoteringsregelingen en prijsafspraken geen zin meer. Daarom werd bij de
branche-organisaties het accent verlegd naar technische voorlichting,
vervolmaking der produkten , produktresearch, en teweerstelling tegen opkomende vervangingsprodukten e n concurrerend materiaalgebruik. Dit laatste gebeurde in samenwerking met Europese verenigingen en organisaties van fabrikanten van keramische produkten zoals
T.B .E. en Feugres. Ook de nieuwe technologieën bevorderden een regelmatig internationaal contact ter uitwisseling van ideeën en ervaringen. Het produktieapparaat der kleiwarenfabrieken onderging namelijk ingrijpende moderniseringe n, waarbij de grondstofbereiding, het
intern transport en het droog- en stookproces wezenlijk werden verbeterd . Met behulp van mee t- en regeltechnieken werden de deelprocessen in de fabricage aan elkaar gekoppeld. Zulks leidde tot een grote
mate van automatisering van het keramische produktieproces.
De modernisering der keramische fabrieken ging gepaard met relatief
omvangrijke investeringen. Voor de daarvoor benodigde financiële
middelen was interne financiering uit ingehouden winsten niet meer
toereikend. Er moest gebruik worden gemaakt van additionele finan358

cieringsbronnen . Afhankelijk van de juridische en eigendomsverhoudingen werd daartoe van variante mogelijkheden gebruik gemaakt.
Bij die fabrieken waar een vergaande mechanisatie en diepte-investeringen eenmaal waren doorgevoerd , was sprake van een aanzienlijke
stijging van produktiviteit. In het exploitatiepatroon en de samenstelling der produktiekosten traden wezenlijke verschuivingen op met name wat betreft het aandeel van de arbeidskosten en de kosten van
brandstof en energie.
In het midden van de jaren zestig waren in de kleiwarenfabrieken in
Tegelen, Belfeld en Reuver met een gezamenlijke omzet van ruim 47
miljoen gulden ongeveer 1.588 werknemers en werkneemsters werkzaam. In tegenstelling tot voorheen was dit personeel niet meer geheel
afkomstig uit de naaste omgeving doch bestond voor een deel uit pendelaars uit de kop van Noord-Limburg en uit Belgisch Limburg en uit
gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee.
In de periode 1953-1965 was er sprake van een aanzienlijke stijging van
de loonkosten, terwijl de arbeidsduur werd teruggebracht van 48 naar
45 uur per week. In ongeveer twaalf jaar tijd trad een verdubbeling op
in de bruto loonkosten exclusief sociale lasten.
Met de groei der bedrijfsgrootte en de ontwikkeling van techniek en
research werd de organisatie der bedrijven op nieuwe leest geschoeid
en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Het aantal medewerkers in staf- en kaderfuncties nam toe. Geleidelijk
werden in de bedrijfstak pensioenvoorzieningen ingevoerd. Na de 'fabriekskern' als eerste overlegstructuur werd in het voorjaar van 1956
de eerste ondernemingsraad in de bedrijfstak geïnstalleerd.
Ten gevolge van de technologische ontwikkeling in de klei-industrie en
de omschakeling naar automatisering nam de behoefte aan voldoende
technisch geschoolde vakmensen toe. In 1959 startte de bedrijfstak
met een eigen opleiding voor de onderhoudsdiensten in de keramische
industrie, in 1961 gevolgd door een algemene opleiding tot keramisch
vakman, verbonden aan de Nijverheidsschool te Tegelen.
Gedurende vele jaren en veelal in meerdere opeenvolgende generaties
is een groot aantal inwoners van Tegelen, Belfeld en Reuver betrokken geweest bij de kleiwarenindustrie. In de jaren zestig waren de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers uitgegroeid tot een goede samenwerking.
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Van pannesjop naar kleiwarenindustrie tussen
1815 en 1965:
een diachronische analyse

In het voorgaande werd de keramische bedrijfstak en de bedrijfsvoering belicht in een aantal aspecten in hun onderlinge samenhang en gedurende zes afzonderlijke perioden.
Een korte evaluatie van die verschillende aspecten maar dan bezien
over de gehele periode van 150 jaar leidt onder meer tot het maken van
de navolgende kanttekeningen.
De ontwikkeling van het aantal keramische bedrijven te Tegelen vertoonde tussen 1812 en 1910 scherpe fluctuaties.

Overzicht van het aantal keramische bedrijven in Tegelen 1812-1910.
1812
1830
1850
1870
1880
1883
1889
1900
1910

15
27
22
21
30
21
39
33
18

( 3 pannen- en 12 pottenbakkers)
( 7 pannen- en 20 pottenbakkers)
( 7 pannen- en 15 pottenbakkers)
(16 pannen- en 5 pottenbakkers)
(pannenbakkers)
(pannenbakkers)
(26 pannenbakkers, 4 pottenbakkers en 9 steen- of buizenbakkers)
(waaronder 28 pannenbakkers)
(waarvan 12 pannenfabrieken , 4 steenfabrieken en 2 buizenfabrieken)

Deze cijfers tonen een diepgaande structuurverandering. De pottenbakkerij begint rond 1830 terug te lopen. Het aantal dakpannenbakkers neemt tot 1880 duidelijk toe. Rond die tijd begint men met het
maken van twee nieuwe groepen produkten: profiel- en sierstenen en
gresbuizen. Na 1900 daalt het aantal bedrijven scherp. Diffusie van de
keramische nijverheid over de regio is een van de redenen .
Naast de achttien bedrijven te Tegelen waren in 1910 in de regio drie
fabrieken gevestigd in Belfeld, vier in Reuver en vier in Venlo en Blerick.
De uitbreiding van het produktiecentrum hield het totaal aantal bedrijven in de keramische sector slechts korte tijd op peil.
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Het totaal aantal fabrieken, dat dus in 1910 29 bedroeg, liep daarna terug
tot 19 in 1919. In 1965 waren er nog negen ondernemingen in produktie,
waarvan vijf in Tegelen, twee in Belfeld en twee in Reuver. De vraag rijst
in hoeverre concentratie en schaalvergroting mede een rol speelden.
De komst van de keramische bedrijven betekende werkgelegenheid
voor vele mensen in het oude industriegebied van Noord-Limburg.
Werkgelegenheid in de keramische nijverheid te Tegelen , 1812-1900.

1812
1850
1876
1881
1883
1885
1887
1888
1889

1890
1892
1894

55
190
200
216

255
261
284
332
371
401
468

475
492

1896
1898

625

1900

735

In 1812 hadden de keramische bedrijven in Tegelen gemiddeld 3.7
werknemers. In 1850 was dit cijfer opgelopen tot 8.6, een ruime verdubbeling.
In de daaropvolgende vier decennia bleef het personeelsbestand per
bedrijf tussen 7 en 10 schommelen. In 1889 noteren wij 9.5 medewerkers per onderneming. Daarna nam de bedrijfsgrootte snel toe. In
1900 werkten bij elk Tegels keramisch bedrijf 22.3 arbeidskrachten.
De omvang van de werkgelegenheid was tussen 1812 en 1850 verdrievoudigd, in de daarop volgende 40 jaar verdubbelde zij . In 1900 was zij
in Tegelen opnieuw fors toegenomen ondanks de teruggang van het
aantal bedrijven en ondanks het feit dat uitbreiding van produktiecapaciteit gedeeltelijk was verlegd naar de grensstreek in Duitsland .
Door de vestiging van nieuwe fabrieken vanaf de jaren negentig in Belfeld , Reuver en Venlo/Blerick liep de werkgelegenheid in de regio op
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tot 1.065 arbeidsplaatsen in 1910, waarvan 690 in Tegelen, 130 in Belfeld, 135 in Reuver en 110 in Venlo en Blerick. De gemiddelde bezetting bedroeg toen 36. 7 personen. In 1930 waren 1.628 personen werkzaam in de kleiwarenindustrie en wel 1.024 te Tegelen, 176 te Belfeld,
258 in Reuver en 170 in Venlo en Blerick. In 1965 bood de bedrijfstak
werkgelegenheid aan 1.588 personen (176 medewerkers per bedrijf) .
De omvang van de produktie was in de voorafgaande decennia aanzienlijk toegenomen, doch tegelijkertijd waren de fabrieken , vooral in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog sterk gemechaniseerd en gedeeltelijk geautomatiseerd.
Heel de geschiedenis door is de keramische nijverheid in Tegelen en
omgeving in kleine en middelgrote ondernemingen georganiseerd geweest. De opbloei van de bedrijfstak kan globaal worden ingedeeld in
vier perioden.
Van 1812 tot 1890, de 'Gründerzeit', nam de bedrijvigheid aanzienlijk
toe. Langzaam kwamen de bedrijven uit boven een zuiver ambachtelijke werkwijze. Tussen 1870 en 1890 veranderde er weinig aan de schaal
van de bedrijven, het produktiepakket veranderde evenwel ingrijpend. Van 1890 tot aan de Eerste Wereldoorlog vormen concentratie
en schaalvergroting de sleutelbegrippen . Nadien tot 1965 gingen deze
tendenzen bepaald niet verloren, toch was in die jaren vergroting van
de produktiviteit het meest opvallend.
Het typische karakter van de bedrijfstak had diepgaande gevolgen
voor de bedrijfsvoering.
In de leiding en het organisatiepatroon van de bedrijven traden geleidelijk wijzigingen op . Het keramisch bedrijfbegon in een kleinschalige
opzet. De ondernemer-eigenaar werkte aanvankelijk met enkele tot
een tiental medewerkers zelf mee in het produktieproces doch langzaam aan ontstond ereen andere vorm van arbeidsorganisatie. D e eerste fase van arbeidsve rdeling in de jaren tachtig bracht een splitsing
tussen leidinggevende en uitvoerende arbeid. De ondernemer nam
daarbij zelf alle voorkomende commerciële en administratieve werkzaamheden voor zijn rekening.
Vervolgens vond rond de eeuwwisseling een onderlinge werkverdeling
plaats tussen familieleden-firmanten , bijgestaan door administratieve
medewerkers en fabrieksbazen.
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Gedurende lange tijd - soms vijf generaties lang - zijn de meeste bedrijven als besloten familiebedrijven gehandhaafd. Bij het merendeel
trad pas tegen het einde van de jaren vijftig van deze eeuw een scheiding op tussen de leiding, de kapitaalverschaffing en het toezicht in de
ondernemingen. Derden niet-familieleden werden betrokken bij de
dagelijkse leiding of traden toe tot een college van toezicht of advies.
Bij de overgang van de eenmansbedrijven naar vennootschappen onder firma en naamloze of besloten vennootschappen en bij de inschakeling van personen van buitenaf werd de juridische structuur van de
ondernemingen aangepast aan de nieuwe verhoudingen .
Men kan zich afvragen of ten aanzien van de leiding en het management van de bedrijven de beslotenheid van de vennootschappen in familieverband soms niet te lang is gehandhaafd, waardoor de onderneming op bepaalde deelterreinen langer dan nodig verstoken bleef van
adequaat geschoolde en gespecialiseerde kennis.
Het eigen karakter van de onderneming en verschillen in bedrijfscultuur hebben daarbij zonder twijfel een rol gespeeld. Zij kunnen een
belemmerende factor hebben gevormd zowel voor de reeds binnen het
bedrijf werkzame personen als voor de eventueel van buiten af aan te
trekken deskundigen met een hogere opleiding.
De wijze waarop in de opvolging in de leiding der familie-ondernemingen werd voorzien en de daarbij gehanteerde criteria hebben zeker
niet altijd het meest optimale produktieve effect gehad. Daar staan tegenover grote affiniteit met de onderneming, effectiviteit van een informele communicatie- en overlegstructuur en daaruit resulterende
slagvaardigheid. Deze aspecten mogen binnen een besloten onderneming niet worden onderschat.
De aanvankelijk kleine locale en regionale afzetmarkt van de kleiwarenfabrieken groeide in de loop der jaren uit tot een afzetgebied in geheel Nederland en de omliggende landen in West-Europa. De jaaromzet van alle fabrieken in Tegelen, Belfeld en Reuver tezame n was in
1910 gestegen tot f l.150.000,-. Dit betekende per bedrijf gemiddeld
toch niet meer dan een jaaromzet van f 40.000,-. Dit bedrag was niettemin ruim het tienvoudige van de jaaromzet in Tegelen in 1870. In
1965 bedroeg de omzet ruim f 47.000.000,-, ofwel ruim vijf miljoen
per bedrijf waarvan f 26.500.000,- afkomstig uit Tegelen,
f 10.250.000,- uit Belfeld en f 10.400.000,- uit Reuver.
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De toename van de omzet in volume werd in de loop der jaren mede
veroorzaakt door de uitbreiding van de bouwmarkt. Zowel de woningbouw, de bouw van fabrieken, de uitvoering van bouwwerken ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en utiliteitsbouw alsook de
agrarische sector droegen hieraan bij.
Het aantal gebouwde woningen nam onder invloed van demografische
ontwikkelingen , sterke bevolkingstoename en industrialisatie vanaf
de eeuwwisseling in versneld tempo toe . Voor de omvang van de vraag
naar bouwmaterialen ten behoeve van de woningbouw waren naast
het aantal te bouwen woningen op jaarbasis medebepa lend de gemiddelde grootte per woning en de opvattingen in de architectuur ten aanzien van de uitvoering in hoog- en laagbouw en uiteenlopende (dak-)
constructies. In tijden van neergaande conjunctuur voorkwam de bevolkingsaanwas een nog sterkere neergang van de bouwmarkt en de
bouwnijverheid.
De wijze waarop de produkten in de loop der jaren verder werden ontwikkeld en aan de bouwmarkt werden gepresenteerd, wettigt de indruk dat het marketingbeleid in de voorbije decennia steeds be ter is
aangepakt. De marketingmix in de zin van een vanuit de markt beheerst denken en handelen van de ondernemers met betrekking tot de
afzet en de produktie en een marktgeorienteerd afzetbeleid van hun
onderneming deed in wezen niet onder voor hedendaagse inzichten ,
zoals die in de litteratuur over marketing worden behandeld.
De verkoopprijs per duizend dakpannen beliep globaal tussen 1867 en
1895 f 15,-voor hand pannen ; en tussen 1885 en 1914 f 23 ,-tot f 26,voor machinale pannen in klein formaat en f 33,- tot f 36,- voor machinale pannen in groot formaat.

Prijs per 1.000 stuks van een veel toegepast model dakpan , 1939-1965.
1941
1946
1950
1952
1955
1960
1965
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f 59,105.120.140,149 ,161 ,240 ,-

Een meer gedetailleerde schets van de prijzen van dakpannen is weinig
zinvol, omdat deze door wijzigingen in kwaliteiten, kleuren en assortiment in de loop van de tijd moeilijk vergelijkbaar zijn.

Prijsverloop van een meter gresbuis met een diameter van 15 cm tussen 1905 en
1964 in centen.
1905
40

1910
48

1914
50

1920
189

1921
147

1922
90

1923
86

1941
70

1945
142

1950
179

1953
220

1955
240

1957
270

1959
300

1961
325

1964
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Het maken van goede ondernemersafspraken op het gebied van verkoopprijzen en produktie-omvang met name in tijden van neergaande
conjunctuur en overaanbod van dakpannen en gresbuizen werd bemoeilijkt door de geografische spreiding van de dakpannenindustrie binnen
Nederland, door verschillen in mentaliteit tussen noord en zuid, door
een ver uiteenlopende bedrijfsgrootte en soms door onderlinge rivaliteit
en gebrek aan vertrouwen bij de afzonderlijke fabrikanten.
Het is de vraag of in vergelijking met andere bedrijfstakken de samenspraak tussen de ondernemers in verband met markt en conjunctuur
op een relatief vroegtijdig of op een later tijdstip gestalte kreeg. De
eerste tot stand gekomen overeenkomsten hielden in ieder geval niet
lang stand. Toen uiteindelijk de ondernemersafspraken een afronding
verkregen in de vorm van een kartel zoals de gresbuizenconventie van
1937 en de Nederlandse Dakpannen Conventie uit het voorjaar van
1940, waren deze in verband met de gewijzigde omstandigheden op dat
moment reeds min of meer overbodig.
De produktiecapaciteit der keramische bedrijven nam tot 1965 voortdurend toe. In 1863 werden in Tegelen 4.280.000 dakpannen geproduceerd. In 1889 produceerden de gezamenlijke Tegelse fabrieken
9.500.000 dakpannen ; 9.870.000 stenen en 160.000 meter gresbuizen
en er werden 16 fabrieksschoorstenen ter lengte van 297 meter in totaal afgeleverd.
De produktie van alle fabrieken in Tegelen , Belfeld en Reuver te za365

men omvatte in 1965 , toen zij op haar hoogtepunt was, 45 miljoen dakpannen, 40 miljoen stenen, 100.000 ton gresbuizen en 23.000 ton tegels, raamdorpelstenen en overige bouwkeramische produkten , in totaal 300.000 ton gereed produkt.
Na 1965 namen afzet en produktie van met name kleidakpannen en
gresbuizen betrekkelijk snel in omvang af. Hun plaats op de bouwmarkt zou voor een belangrijk deel worden ingenomen door substitutieprodukten in de vorm van betondakpannen en uit kunststof vervaardigde rioleringsbuizen . Bij deze vorm van produktinnovatie en
overstap naar produkten met als basisgrondstof cement en plastics in
plaats van klei waren enkele kleiwarenfabrieken min of meer betrokken. Deze geringe participatie leidde niet tot de ondergang van de bedrijfstak .
De produktie en verkoop van betondakpannen kwam na het overwinnen van de nodige overgangsproblematiek, die samen hing met de afwijkende technologie en fabricagetechnieken , voor een groot deel in
handen van voormalige kleiwarenproducenten.
Bij de fabricage van uit diverse soorten plastics vervaardigde kunststofbuizen was dit in veel rrilndere mate het geval. Voor de vervaardiging van kunststofprodukten is een geheel andere technische kennis
vereist; de fabricage is zeer kapitaalintensief en vergt omvangrijke investeringen. Het is dan ook niet vreemd dat de produktie in massafabricage van vele kunststofprodukten -waaronder die van geëxtrudeerde p. v .c.-buizen -is gestart door een klein aantal grote chemische concerns , die naast een toereikende financieringscapaciteit zelf reeds beschikten over de vereiste know-how van de kunststofverwerking en
daarnaast een nieuw additioneel afzetgebied vonden voor een gedeelte van de in hun eigen bedrijven geproduceerde basisgrondstoffen.
Ondanks hun kennis van de bouwmarkt en de verkoop van traditionele bouwmaterialen zou de opstart van de fabricage van kunststofbouwprodukten door de kleiwarenfabrieken zelf veelal geleid hebben tot
een onbeheersbare poging tot diversificatie en produktinnovatie.
De voor de keramische bedrijven belangrijkste technische ontwikkelingen waren rond de eeuwwisseling de bouw van ringovens en grote
overslaande vlamovens , de komst van stoommachines, de overgang op
machinale kleidelving en machinale produktie en de modernisering
van het transport door de aanleg van smalspoorverbindingen.
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In de jaren twintig werd de stoomkracht als energiebron vervangen
door elektriciteit.
Tussen 1914 en 1929 vond de definitieve overgang plaats van seizoenbedrijf naar continubedrijf, gevolgd door schaalvergroting en concentratie van de produktie in een klein aantal grote bedrijven. De overschakeling op kunstmatige drooginstallaties en de aanschaf van tunnelovens na 1945 leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een procesmatige industrie.
Wat techniek en technologische ontwikkeling betreft kan - achteraf bezien - worden geconstateerd dat de meeste ondernemers in het keramische vak zeker nog in de eerste vier decennia van deze eeuw mensen waren , die het vak geleerd hebben in de praktijk zonder veel voorafgaande
theoretische scholing en opleiding. Ook de toeleverende machinebouwers en constructeurs waren veelal door ervaring kundig geworden.
Wellicht zou bij een hogere scholingsgraad de technologische innovatie
en modernisering in de kleiwarenfabrieken sneller tot stand zijn gekomen.
Met de technische innovatie en schaalvergroting ging een uitbreiding
van het investeringsvolume gepaard. Terwijl omstreeks 1870 met een
investering van f 4.000,- à f 5.000,- reeds een eenvoudige pannesjop
kon worden gestart, was met de bouw en inrichting van een fabriek van
enige omvang rond de eeuwwisseling reeds een bedrag van f 60.000 ,à f 100.000,- gemoeid . Een goed geouttilleerde kleiwarenfabriek
kostte omstreeks 1910 f 250.000,- en in 1940 f 600.000,- à
f 800.000,-. In 1965 ten slotte vergde een naar de nieuwste stand der
techniek gebouwde en ingerichte fabriek van keramische bouwprodukten een investering van f 3.500.000,- à f 5.000.000,-.
Ondanks het stijgende investeringsvolume was gedurende lange tijd de
interne financieringscapaciteit toereikend. Na 1900 ontstond de eerste
naamloze vennootschap en werd enige divergentie zichtbaar in de financieringsstructuur. In de twintiger jaren waren de meeste ondernemingen omgezet in naamloze vennootschappen. Uiteindelijk maakten
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de voor de omvangrijke investeringen benodigde financiële middelen een beroep op additionele financieringscapaciteit in de vorm van vreemd vermogen noodzakelijk .
De ontwikkeling van de lonen in de keramische fabrieken vanaf het
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midden der vorige eeuw tot 1965 is moeilijk in goed vergelijkbare cijfers aan te geven. Daarvoor waren de aard van de werkzaamheden , de
mate van scholing en het al of niet werken in seizoensarbeid te uiteenlopend . Bovendien werden in latere jaren naast het primaire loon een
aantal nieuwe componenten in het vlak van secundaire voorwaarden
en sociale voorzieningen mede inkomensbepalend .
Tussen 1866 en 1886 varieerde het loon voor volwassenen van f 3,60
tot f 6,- per week.
In 1888 is in de daglonen een grotere differentiatie naar functies zichtbaar. Deze hing waarschijnlijk samen met de opkomende mechanisatie en met een gedeeltelijke overgang van ongeschoolde naar geschoolde arbeid en de mate van geoefendheid of ervaring. De daglonen varieerden, mede afhankelijk van de leeftijd , van 36, 41 , 48 , 54 , 60 , 70,
80, 85 , 95 , 100tot120 cent per dag. In 1899 was deze loonreeks 40 , 50,
60, 70, 80, 120, 150, 160, 180 en 200 cent per dag . Uitgaande van een
zesdaagse werkweek betekende deze beloning in 1899 een minimumloon van f 2,40 en een maximumloon van f 12 ,- per week. In 1903
luidden de officiële lonen te Tegelen 9, 10, 11en14 gulden per week .
De globale verdubbeling van de lonen tussen 1870 en 1910 is opmerkelijk. In 1870 produceerden de werknemers in de keramische nijverheid
per man slechts voor een verkoopwaarde van f. 500,- per jaar. De investeringen waren destijds heel laag. De afschrijvingen hierover vergden hooguit zes à zeven procent van de omzet. Bij een gemiddeld loon
van f. 5,- per week voor volwassenen was het loonbeslag ongeveer
60% van de produktie . In 1910 waren de investeringskosten sterk gestegen . Bij een afschrijvingstermijn van twintig jaar vergden zij per bedrijf een f. 12.500,- per jaar aan afschrijvingen. Dat betekende bij een
omzet van krap f. 40.000 ,- per bedrijf, zo 'n 32% van de omzet. Die
bedroeg per man slechts f. 1.000,- , zodat bij een gemiddeld jaarloon
van een volwassene van zo'n f. 500 ,- , slechts een 18% van de omzet
resteerde voor grondstoffen, van buiten aangetrokken goederen en
diensten , transport en winst.
In alle ernst dient de vraag gesteld te worden of de snelle groei van de
produktiecapaciteit als gevolg van toegenomen mechanisatie en de
daaruit voortvloeiende druk op de verkoopprijzen niet in hoge mate
verantwoordelijk is geweest voor een groot deel van de sociale problemen die zich in de eerste fase van de industrialisatie voordeden .
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Van excessieve winsten kan in kleine bedrijven , zoals die destijds in de
keramische nijverheid overwegend aanwezig waren, geen sprake zijn
geweest.
De produktiviteitsstijging sedert 1918 betekende ongetwijfeld een belangrijke toename van de loonruimte.
Na de Eerste Wereldoorlog werden de lonen bij C.A.0. vastgesteld.
In 1920 was het basisloon f 27 ,- per week. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst vanaf 1919 waren tevens de eerste secundaire bepalingen opgenomen . Het betrof de instelling van een ziekenfonds, waarin
de helft van de premies van bedrijfszijde werd bijgedragen en waaruit
bij ziekte gedurende dertien weken 70 procent van het loon werd doorbetaald , de vaststelling van een minimum uur- en tariefloon , de doorbetaling van christelijke feestdagen , vakantiedagen en verletdagen, en
vanaf 1927 tevens de vaststelling van een maximum werktijd van 2.500
uur per jaar en de invoering van een kindertoeslagfonds.
In de periode 1921-1925 schommelden de weeklonen tussen 18 en 23
gulden. In 1931 bedroeg het gemiddelde weekloon 30 gulden. In de
crisistijd vonden daarna vanaf 1932 enkele loonsverlagingen plaats.
Deze werden gedeeltelijk gecompenseerd via een wekelijkse kindertoeslag en gezinstoeslag. Het maken van juiste vergelijkingen in de
loonontwikkeling wordt hierdoor bemoeilijkt. In 1941 beliep het minimum weekloon voor volwassenen f 21,60.
In 1953 werd het basisuurloon voor volwassenen , gedifferentieerd
naar vier loongroepen, vastgesteld op 76, 79, 82 en 85 cent bij een
werkweek van 48 uur.
Het indexcijfer van het uitbetaalde bruto loonbedrag verliep vervolgens vanaf 1954 als volgt: 1954 100, 1958 120, 1962 154, 1964 178.
In 1965 ten slotte waren alle functies in de kleiwarenfabrieken op basis
van werkclassificatie ingedeeld in twaalf loongroepen. In de laagste
loongroep bedroeg het basisuurloon 65 cent voor een 15-jarige oplopend tot maximaal 186 cent voor een 23-jarige. Voor medewerkers van
23 jaar en ouder bedroeg het basisuurloon voor de loongroepen I t/m
XII achtereenvolgens 186, 190, 195, 200, 206, 211, 216, 222, 227, 232,
237 en 243 cent.
In het gros van de bedrijven vergden de lonen 50 à 70% van de omzet.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog was de ruimte voor investeringen
en produktinnovaties heel beperkt.
De normale arbeidsduur was intussen teruggebracht naar 45 uur per
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week. De vijfdaagse werkweek was een feit; op zaterdag werd niet
meer gewerkt.
Naast de zojuist geschetste ontwikkeling van de personele bezetting en
van de lonen en arbeidssvoorwaarden inclusief de totstandkoming van
(collectieve) arbeidsovereenkomsten tot slot een korte terugblik op de
wijzigingen in mentaliteit en arbeidsverhoudingen gedurende de besproken periode van honderdvijftig jaar.
In de oorspronkelijke kleinschalige werkomgeving bestond er een persoonlijke relatie tussen de patroon en degenen , die met hem samenwerkten. De Tegelse patroons werkten aanvankelijk als een primus inter pares in hun kleine onderneming samen met enkele vanuit hun
jeugd bekende dorpsgenoten , medescholieren en speelkameraden .
Zij waren echter als ondernemer gewend zelfstandig en individualistisch te denken en stonden daardoor bijna van nature weinig open voor
overleg. Van een geformaliseerde overlegsituatie was in elk geval geen
sprake doch deze was in verband met de kleinschaligheid ook nauwelijks vereist.
Tegen het einde van de vorige eeuw is het optreden waar te nemen van
een regulerende overheid, die in een overgangsfase van een vrije naar
een sociale markteconomie begon met het stellen van kaders waarbinnen de ondernemers en hun bedrijf konden opereren. De oude patroons werden op een zeker moment in hun individueel handelen en
optreden beperkt. Naast wettelijke voorschriften werden tegelijkertijd
mede door richtlijnen van de kerkelijke overheid de geesten rijp voor
nieuwe visies over de maatschappelijke orde. In zekere zin deed naast
de wetgever een sociaal-maatschappelijk kader zijn intrede , waarbinnen de individuele en de sociale aspecten van eigendom , de verhoudingen tussen kapitaal en arbeid en de maatstaven van rechtvaardige
beloning ter discussie werden gesteld.
Dat bij deze nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden in een overgangssituatie naar een nieuw tijdperk soms spanningsvelden en frictieverschijnselen optraden is achterafgezien niet verbazingwekkend.
De mentaliteitsverandering heeft soms geleid tot wederzijds onbegrip ,
ongeduld en gebrek aan tact. Uitingen daarvan zijn onder andere waar
te nemen in het arbeidsconflict omstreeks 1910 bij de invoering van het
individuele arbeidscontract en in de spanningen, die optraden bij een
tijdelijke loonsverlaging in de jaren daarna in verband met de conjunc-
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turele situatie, toen bewust gekozen werd voor een algehele loonsverlaging in plaats van het ontslaan van een deel van het totale aantal medewerkers in de bedrijven.
Na verloop van jaren zijn in de bedrijfstak van de grofkeramische industrie in Noord-Limburg goede arbeidsverhoudingen tot stand gekomen, mede onder invloed van de organisaties van werknemers en
werkgevers.
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Samenvatting

In de periode 1815-1817 kwam het territoir van de gemeenten Venlo,
Tegelen, Belfeld en Beesel-Reuver bij Nederland , waar rond 1850 de
overgang begon van een agrarische naar een industriële structuur. Als
oudste tak van nijverheid was in de genoemde regio , die in latere jaren
het 'oude industriegebied van Noord-Limburg' genoemd zou worden,
een keramische nijverheid ontstaan in de vorm van een aantal pottenbakkers- en pannenbakkersbedrijven, die aanvankelijk geconcentreerd lagen in de gemeente Tegelen. De keuze van deze plaats van
vestiging was gebaseerd op de in de bodem aldaar aanwezige kleiafzettingen , die stamden uit een interglaciale periode van circa twee miljoen à twee en een half miljoen jaar geleden. Deze kleilagen werden
reeds in de Romeinse tijd gebruikt als grondstof voor de vervaardiging
van keramische produkten in de vorm van gebruiksgoederen van aardewerk en van bouwmateriaal waaronder dakpannen .
Het initiatief van de nieuwe ontwikkeling in de vorige eeuw werd genomen door een aantal ondernemende lieden ter plaatse, die van oorsprong boer, landeigenaar en ambachtsman waren.
De aanleiding tot het ontstaan van een potentiële nieuwe afzetmarkt
voor keramische bouwmaterialen lag onder andere in nieuwe voorschriften van de overheid tot gebruik van steenachtige bouwprodukten
in plaats van riet en hout bij de constructie van daken en gebouwen in
verband met de brandveiligheid en de bevordering van de volkshygiëne .
De plaatselijke overheid te Tegelen zorgde daarbij , ter ontplooiing
van de nieuwe tak van nijverheid voor een verbetering van de infrastructuur o.a. door de aanleg van transport- en verbindingswegen.
Daarenboven werd het transport van bouwmaterialen over grotere afstand, met name naar nieuwe afzetmarkten in de groeiende industriële
agglomeraties in het Duitse Ruhrgebied en het Luikse industriebekken mogelijk gemaakt door de aanleg van spoorwegen.
Terwijl in de Tegelse aardewerknijverheid in 1850 nog vijftien bedrijven met 120 knechts in produktie waren, nam deze daarna snel in bete387

kenis af, doordat zij van de markt werd verdrongen door de in massafabricage vervaardigde produkten afkomstig uit de aardewerkfabriek
van Petrus L. Regout te Maastricht.
De dakpannen bedrijven daarentegen groeiden uit tot de belangrijkste
tak van nijverheid ter plaatse en vormden weldra de grootste bron van
werkgelegenheid voor een groeiende bevolking . Omstreeks 1890 waren in de keramische nijverheid te Tegelen , die intussen naast de produktie van dakpannen ook de fabricage van profiel- en sierstenen en
van afvoerbuizen omvatte , meer dan 400 personen werkzaam , verdeeld over 39 bedrijven.
In 1900 was de personele bezetting in de 33 toen nog te Tegelen aanwezige kleiwarenfabrieken gestegen tot 735 personen. Hun totale jaarproduktie omvatte op dat moment:
circa 7.000.000 handpannen
1.500.000 machinale pannen
1.200.000 veldstenen
1.850.000 sier- en profielstenen
9.000 .000 bakstenen.
De 28 aanwezige dakpannenfabrieken onder hen beschikten gezamenlijk over 103 ovens .
Door een sprongsgewijze toename van de bouwnijverheid en het woningbouwvolume , samenhangend met de opkomende industrialisatie
en de groei der bevolking , steeg de vraag naar bouwprodukten . Naast
verhoging der produktie werden na 1890 in de Tegelse kleiwarenindustrie de eerste tendenzen zichtbaar van schaalvergroting en concentratie in de fabricage en van een geleidelijke overgang van seizoen- naar
continubedrijf.
Daarnaast breidde de keramische bedrijfstak in het oude Noordlimburgse industriegebied zich rond de eeuwwisseling verder uit door diffusie in de regio in de vorm van oprichting van een aantal nieuwe bedrijven in Belfeld , Beesel-Reuver en Venlo inclusief het huidige stadsdeel Blerick. De oprichters van deze fabrieken waren nagenoeg allen
oorspronkelijk uit Tegelen afkomstig. Hun gezamenlijke produktie
was in 1914 opgelopen tot 20 miljoen dakpannen , 14.000 ton buizen en
15 miljoen stenen , in totaal een gewicht aan bouwmateriaal van ruim
80.000 ton.
Na 1919 lagen de meeste kleinere 'pannesjops' stil.
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Bij het vijftiental overblijvende bedrijven , intussen toegerust met
stoommachines en in de daarop volgende jaren gemoderniseerd en
voor een groot deel voorzien van ringovens en overslaande vlamovens,
was de overgang van seizoenbedrijf naar continuproduktie voltooid en
omstreeks 1930 waren binnen de regio ruim 1. 600 personen werkzaam
in de kleiwarenindustrie.
Tijdens de crisis in de dertiger jaren en de daarmee samenhangende
malaise in de bouwmarkt geraakte ook de grofkeramische industrie in
Noord-Limburg in een moeilijke situatie en de werkgelegenheid in de
bedrijfstak liep terug. Na terugkeer van een meer evenwichtige conjuncturele toestand werd een verdere opbloei van de bouwmarkt weldra opnieuw doorbroken door de Tweede Wereldoorlog.
De omvang van de produktie in de kleiwarenfabrieken liep drastisch
terug en kwam ten slotte mede door omvangrijke schade als gevolg van
oorlogshandelingen geheel tot stilstand.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog stond de Nederlandse
bouwmarkt in het teken van wederopbouw en industrialisatie . De grote vraag naar bouwmaterialen noopte de overheid tot maatregelen in
de vorm van prijsbeheersing en gedwongen exportbeperking voor deze produkten. In het begin van de vijftiger jaren werd de Noordlimburgse kleiwarenindustrie met haar dakpannen- , gresbuizen- , steen-,
tegel- en sieraardewerkfabricage nog gekenmerkt door een relatief
grote arbeidsintensiviteit. In de jaren rond 1960 werd een hogere graad
van mechanisatie en geautomatiseerde produktietechnieken bereikt
en na een forse groeiperiode, gepaard gaande met omvangrijke diepteinvesteringen en vergroting van produktiecapaciteiten , bereikte de
kleiwarenindustrie in Noord-Limburg omstreeks 1965, wat produktieomvang betreft , haar hoogtepunt.
De negen op dat tijdstip te Tegelen, Belfeld en Reuver gevestigde fabrieken namen een aanzienlijk deel van de Nederlandse produktie van
keramische bouwmaterialen voor hun rekening , te weten circa 45 miljoen dakpannen , circa 100.000 ton gresbuizen en het overgrote deel
van de gefabriceerde verblendstenen , holle bouwstenen , grofkeramische tegels en een aantal andere bouwkeramische produkten. Het betrof de bedrijven Janssen-Dings en de Nederlandse Gresbuizen Industrie N .G.I. te Belfeld; Janssen-Willemsen en Jac. Laumans te Reuver;
Jos Kurstjens , Gebr. Laumans , Greswaren Industrie Teeuwen, Paul
Teeuwen , en Tegula (de combinatie van voorheen Canoy-Herfkens en
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Russel-Tiglia) te Tegelen. Hun gezamenlijke jaaromzet bedroeg in die
tijd ruim 47 miljoen gulden en in hun fabrieken waren ongeveer 1.600
personen werkzaam.
In de jaren na 1965 werd de marktpositie van keramische dakpannen,
gresbuizen en in mindere mate van enkele typen keramische tegels
structureel bedreigd door de komst van nieuwe bouwmaterialen vervaardigd van beton en kunststof. Deze ontwikkeling leidde tot een teruggang in de omvang en betekenis van de bedrijfstak en betekende
uiteindelijk voor enkele der genoemde bedrijven de definitieve ondergang.
De bedrijfsvoering in de keramische fabrieken werd aanvankelijk bij
de meeste bedrijven geheel verzorgd door de oprichters zelf en hun
familieleden/mede-eigenaren. Op een later tijdstip verrichtten de jongere bij het bedrijf betrokken familieleden van de tweede of derde generatie de werkzaamheden op het gebied van verkoop en expeditie ,
bedrijfsleiding en produktie, en van financieel-administratief beheer.
Afhankelijk van het meer of minder besloten karakter van het (familie-)bedrijf bleef de leiding der onderneming meestal voorlopig nog in
handen van de oprichters en hun verwanten zelf. Ook toen in de dertiger jaren de ondernemers-gangmakers uit het laatste kwart van de vorige eeuw en de eerste decennia van deze eeuw terugtraden of kwamen
te overlijden , werden hun plaatsen nog grotendeels ingenomen door
familieleden van de jongere soms reeds derde of vierde generatie . Pas
vanaf het einde van de vijftiger jaren werden voor en na ook niet-familieleden in de persoon van van buiten de onderneming aangetrokken
deskundigen bij de leiding en de directie der onderneming betrokken .
Inherent aan de groeiende meer open vennootschappelijke verhoudingen werden de organisatie en de juridische structuur der ondernemingen geleidelijk aangepast aan de nieuwe situatie met gescheiden verantwoordelijkheid van leiding, kapitaalverschaffing en toezicht.
Werkend in een extractieve bedrijfstak met grondstoffen van een uitputtend karakter zijn de ondernemers in de kleiwarenfabrieken zich
steeds bewust geweest van het belang van de beschikbaarheid van voldoende kleivoorraden als grondstof voor de fabricage. Om die reden
heeft de beschikking en de verkrijging van kleiterreinen ter securering
van de kleivoorziening bijna steeds hun directe aandacht gehouden ,
ook toen in een later stadium een aantal andere werkzaamheden werd
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gedelegeerd en gespreid over hun naaste medewerkers. Nadat aanvankelijk grotendeels collectief en kleinschalig klei gedolven werd uit gemeentegronden, werden op een later tijdstip door de ondernemingen
afzonderlijk in velerlei vorm grondtransacties doorgevoerd of langdurende kleidelvingscontracten afgesloten in verband met de grondstofvoorziening in grote volumina op langere termijn .
Binnen de algehele bedrijfsvoering was met name in de beginperiode
de wijze waarop de marktopbouw en de commercie werd aangepakt
zeer belangrijk . De fabrikanten bleven rechtstreeks en actief betrokken bij de verkoop van hun produkten en de benadering van de bouwmarkt. Na 1900 deed de georganiseerde groothandel in bouwmaterialen als nieuwe tussenschakel in het verkoop- en distributiepatroon
voor de bouwmarkt zijn intrede. De ontwikkelingen op de afzetmarkt
werden in de daarop volgende decennia vaak gekenmerkt door onevenwichtige marktverhoudingen. Deze werden onder meer veroorzaakt door schoksgewijze vergroting van het aanbod ten gevolge van
modernisering en de daarmee gepaard gaande vergroting van produktie , door import van goedkopere bouwmaterialen uit het omringende
buitenland tegen lage prijzen, en door frequent optredende sterk wisselende schommelingen op de bouwmarkt in verband met de conjuncturele situatie. De ernstige crisistoestand in de dertiger jaren leidde
uiteindelijk tot ondernemersafspraken op het gebied van prijzen , verkoopvoorwaarden en produktie en tot quoteringsregelingen. Na de
Tweede Wereldoorlog volgde een periode van schaarste aan bouwmaterialen, gepaard gaande met een grote vraag naar bouwprodukten in
Nederland en daarbuiten in samenhang met de wederopbouw en de
industrialisatie van ons land. De schaarste aan traditionele keramische
bouwmaterialen waaronder kleidakpannen en gresbuizen was mede
aanleiding tot de opkomst en het gebruik van substitutieprodukten en
wijzigingen in de bouwmethodiek. Toen er dan ook eenmaal sprake
was van een terugkeer naar meer evenwichtige en normale verhoudingen tussen vraag en aanbod op de bouwmarkt, werd het accent van de
activiteiten der kleiwarenfabrieken en van hun branche-organisaties
verlegd naar technische voorlichting, vervolmaking der produkten,
produkt-research en teweerstelling tegen opkomende vervangingsprodukten en potentieel concurrerend materiaalgebruik en toepassingen.
De produktietechniek in de keramische bedrijven bleef gedurende een
relatief lange tijd eenvoudig van karakter. De eerste mechanisatie had
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betrekking op het grondstoffentransport met behulp van smalspoorverbindingen tussen kleigroeven en fabrieken . Na 1880 verschenen de
eerste machinale persen en kleibewerkingsmachines. Rond 1914 waren alle kleiwarenfabrieken in Tegelen, Belfeld en Reuver toegerust
met stoomkracht. Naast de bestaande Kasselerovens en overslaande
vlamovens kwamen in de twintiger jaren een tiental ringovens in produktie. Gedurende de crisisjaren werd gepoogd de bezetting der fabrieken enigszins op peil te houden door middel van diversificatie in
het produktieprogramma en het assortiment. Voor het overige verliep
de technologische ontwikkeling en vernieuwing der bedrijven in die
periode uitermate traag. Tot in de vijftiger jaren bleef de kleiwarenindustrie gekenmerkt door een relatief grote arbeidsintensiviteit. Rond
1960 onderging het produktieapparaat der fabrieken ingrijpende moderniseringen waarbij de grondstofbewerking, het intern transport ,
het droogproces en het bakken der produkten met behulp van tunnelovens wezenlijk werd verbeterd. De deelprocessen in de fabricage konden aan elkaar gekoppeld worden dank zij meet- en regeltechnieken
en dit leidde tot een grote mate van automatisering van het gehele keramische produktieproces .
Omdat aanvankelijk voor de investeringen in een kleinschalig keramisch bedrijf weinig financieringscapaciteit werd gevergd , kon bij de
start van een onderneming worden volstaan met een bescheiden beginkapitaal. Ook additionele investeringen in daaropvolgende jaren konden , afhankelijk van het (familie-)karakter en de aard van de onderneming en van de door de financiële participanten beoogde doelstellingen , bij de meeste bedrijven geheel uit ingehouden winsten worden
gefinancierd . Dat intussen de omvang van het financiële belang der keramische bedrijven in betekenis toenam, blijkt onder meer uit de stijging van het kapitaal der ondernemingen en de wijziging van hun juridische structuur en rechtsvorm . De varianten en schommelingen in het
financiële beeld der ondernemingen duiden op de verschillen in het gevoerde financiële beleid en in de ontwikkeling van de rentabiliteit. De
modernisering der kleiwarenfabrieken in de naoorlogse jaren ging gepaard met relatief omvangrijke investeringen, welke veelal - in tegenstelling met voorheen - niet meer geleidelijk en per project gespreid in
de tijd , doch in een kort tijdsbestek ineens moesten worden gerealiseerd. Voor de daarvoor benodigde financiële middelen en financieringscapaciteit was de mogelijkheid van interne financiering uit inge-
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houden winst niet meer toereikend . Vanaf dat tijdstip moest derhalve
meer dan vroeger het geval was , gebruik worden gemaakt van andere
additionele financieringsbronnen van buitenaf.
In de pas opgerichte kleine dakpannenbedrijven van weleer, de Tegelse 'pannesjops' , werd de arbeidssituatie gekenmerkt door een persoonlijke relatie tussen alle betrokkenen , waarbij weliswaar sprake
was van een soms patriarchale verhouding. De opkomst van de keramische nijverheid betekende een nieuwe bron van werkgelegenheid
dichtbij huis en werd mede in verband met de daarmee samenhangende levensstandaard ook door de locale overheid positief beoordeeld.
In de eerste decennia van deze eeuw zijn de gewenste harmonische arbeidsverhoudingen enige malen verstoord geweest door wederzijds
onbegrip , ongeduld en gebrek aan tact. Dit was met name het geval ten
tijde van de invoering van de Wet op het Arbeidscontract in 1909 en in
de eerste helft van de twintiger jaren , toen in verband met wisselende
conjuncturele omstandigheden tijdelijk enige loonsverlagingen werden doorgevoerd . In vergelijking met de algemene landelijke situatie
ontstonden in het industriedorp Tegelen en omgeving reeds vroeg organisaties van werkgevers en werknemers ter behartiging van hun belangen. In het algemeen kwamen de ontwikkeling en het niveau van
arbeidslonen en bijkomende voorwaarden in de eerste decennia van
deze eeuw globaal gezien overeen met de algemeen gangbare situatie
in nijverheid en industrie . Nieuwe regelingen en voorzieningen conform de vooral na de Tweede Wereldoorlog gewijzigde opvattingen en
denkpatronen over arbeidsvoorwaarden , sociale voorzieningen en de
structuur van het arbeidsbestel en van overleg en communicatie vonden ook op gepaste wijze ingang in de kleiwarenfabrieken in het oude
Noordlimburgse industriegebied. De verhoudingen tussen werkgevers
en werknemers groeiden uit tot een goede samenwerking en de keramische industrie in Noord-Limburg heeft grote betekenis gehad voor
de werkgelegenheid en de toename van de welvaart in de regio en ook
als groot producent-leverancier van bouwmaterialen .
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que l'accent de l'activité des usines céramiques et de leurs associations
se déplace vers une amélioration de leurs produits et vers !'information
technique concernant leurs produits, l'étude de nouveaux produits et
la résistance contre des produits de remplacement et leur application.
Les techniques de production dans les usines sont restées longtemps
très simples. La méchanisation a démarré avec l'amélioration du transport d'argile entre la carrière et l'usine. Après 1880 on voit l'apparition
des presses mécanisées et des installations pour le traitement de l'argile et la préparation des matières premières . Aux environs de 1914
toutes les usines dans la région de Tegelen, Belfeld et Reuver disposaient de machines à vapeur. A cöté des tours Kasseier et des tours à
flamme renversée apparaissent des tours circulairs à galeries parallèles
(type Hoffmann).
Pendant la crise des années 30 on essaie de maintenir un certain niveau
de production par la diversification et un aggrandissement de !'assortiment. Nous avons déjà mentionné que jusque dans les années 50 !'industrie céramique était caracterisée par une grande intensité du travail
manuel. Autour de 1960 on constate des modifications très importantes par des modernisations radicales concernant la préparation de
l'argile , Ie transport interne , Ie séchage , la cuisson des produits dans
des tours tunnel , donc une automatisation poussée entre autres gräce
aux moyens disponibles dans Ie domaine électronique.
Du fait que les investissements dans une usine pour produits céramiques à petite échelle sont modestes, il faut peu de capita! pour Ie
démarrage d'une telle usine. Les années suivantes on a quasiment toujours réussi à continuer d'investir gräce entre au tres au caractère familial de l'entreprise qui permettait de retenir Ie profit et de Ie retourner
comme investissement. Entretemps l'importance de l'intérêt financier
s'est accrue et la structure juridique des entreprises s'est modifiée
considérablement. Il y avait évidemment des différences de gestion et
par conséquent des résultats, voir la rentabilité sur Ie capita! investi . Il
est évident que les programmes d'investissements importants des années 60 ne pourraient plus être faits avec les moyens disponibles et il
fallait donc recourir à des fonds de l'ex térieur.
Concernant le climat social nous remarquons que dans les petites entreprises d'autrefois, les 'pannesjops' à Tegelen , les relations sociales
étaient très directes entre Ie patron et les employés , quoique parfois de
nature patriarcal. Le développement de !'industrie céramique signi398

ficait une nouvelle source d'emplois et cela près des habitants du village industrie! de Tegelen d'ou des possibilités pour améliorer Ie standard de vie , une évolution qui était vue d' un bon oei! par I' Autorité
Locale. Evidemment il y a comme partout des frictions entre Ie management et les employés , par manque de compréhension mutuelle,
impatience et manque de tact, notamment lorsqu 'il y a eu l'introduction en 1909 de la loi sur Ie contrat de travail et dans les années 20
Iorsque les employeurs ont dû recourir à des diminutions de salaire vue
la situation conjoncturelle.
Quand on compare les relations industrielles aux Pays-Bas en général
avec les relations dans Ie village industrie! de Tegelen on constate qu'à
Tegelen déjà très töt des syndicats des employeurs et des ouvriers se
sont constitués. Le développement et Ie niveau des salaires et d'autres
conditions de travail était conforme à la situation générale dans la vie
industrielle. Après la Seconde Guerre Mondiale des nouvelles idées et
conceptions contemporaines en concernant les relations sociales, Ia
délibération et la collaboration sont mis en pratique aussi dans les industries céramiques de Nord-Limbourg.
Au fit des années les relations entre les patrons et les employés se sont
développées positivement et on peut dire que !'industrie céramique
dans Ie Nord-Limbourg a été d' une grande importance pour l'emploi
et pour la croissance de la prospérité dans la région sans oublier Ie röle
important de eet industrie comme important fournisseur de matériaux
de construction.
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Summary

During the period 1815-1817 the territory of the municipalities of Venlo , Tegelen, Belfeld and Beesel-Reuver became part of the Netherlands , where about 1850 the switch from an agrarian to an industrial
structure began. The oldest industry branch in the region , which in later years has been called 'The old industry region of North Limburg'
was a ceramic industry, originally in form of a number of potteries and
tile works, at first concentrated in the municipality of Tegelen . The
choice of this place was based upon the there existing day layers.
These day beds dated from an interglacial period of about 2 to 2Yi million years ago. In Roman times these day layers have already been
used as raw material for the making of ceramic products as earthenware artides and building materials, such as roofing tiles.
The initiative for the new development in the last century had been
taken by a number of enterprising people on the spot, who originally
had been farmers , Jandowners and craftsmen.
The rise of a potential new outlet for ceramic building materials had
been caused among other things by the new regulations which were
issued by the authorities for use and application of stone building materials instead of thatch and wood for construction of roofs and buildings in connection with fire security and advancement of the public
hygiene.
In order to achieve full development of the new industry branch the
local magistrate at Tegelen took care of the improvement of the infrastructure among other things by construction of transport and communication roads .
Furthermore the transport of building materials over greater distances
viz . to new markets in the growing industrial agglomerations in the
German Ruhrgebiet and the industrial basin of Liège was being rendered possible by the construction of railways .
400

In 1850 the pottery industry at Tegelen still amounted to fifteen producing enterprises with 120 hands . After that time the significance of
this industry decreased quickly because of the fact that the firms were
ousted trom the markets by the products made in mass manufacture by
the pottery of Petrus L. Regout at Maastricht.
The tile factories in comparison became the most important branch of
industry in the village and soon they presented the greatest source of
employment fora growing population. At about 1890 the ceramic industry at Tegelen , which in the meantime apart from the production of
roofing tiles also included the manufacture of profile and decorative
bricks and sewer pipes , employed more than 400 hands, divided over
39 enterprises.
In 1900 the number of workers in the 33 then still at Tegelen existing
clayware factories had risen to 735. Their total annual production
amounted at that moment to approximately
7.000.000 handmade tiles
1.500.000 machine-made tiles
1.200.000 handmade bricks
1.850.000 decorative and profile bricks
and 9.000.000 plain bricks.
The 28 roofing tile factories among them had in all 103 kilns at their
disposal.
Due to the bounding up of the building industry and the house building
volume in connection with the nascent industrialization and the growth
of the population the demand for building materials grew. Apart from
the increase in production after 1890 the ceramic industry at Tegelen
showed the first tendencies towards scale increase and concentration
of manufacturing and a gradual change of seasonal to continuous employment.
At the same time at the turn of the century the ceramic branch in the
old industry region of North Limburg expanded by diffusion in the region by foundation of a number of new enterprises at Belfeld , BeeselReuver and Venlo, including the present town district of Blerick .
Nearly all the founders of these works originally carne from Tegelen .
Their joint production in 1914 had risen to 20 million roofing tiles ,
14.000 tons of pipes and 15 million bricks , that is a total weight of more
than 80.000 tons of building material. After 1919 most of the smaller
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so-called 'pannesjops' (literally: pantile or roofing tile sheds) were
idle.
At the remaining fifteen factories , in the meantime equipped with
steam engines and during the following years modernized and for the
greater part fitted with Hoffmann-kilns and downdraft chamber kilns,
the change from a seasonal toa continuous industry had been completed and at approximately 1930 more than 1,600 people were working in
the clayware industry.
During the crisis time in the thirties and the connected depression on
the building market the coarse ceramic industry in North Limburg also
feil into difficulties and the employment in this branch of industry receded. After the return of amore balance d business outlook a further
prosperity of the building market was soon intermpted by the Second
World War.
The production volume receded quickly and also due to an extensive
damage caused by the hostilities carne finally to a total stagnation.
After the end of the Second World War the Dutch building market was
characterized by extensive re building and industrialization . The great
demand for building materials forced the authorities in to price con trol
and compulsory export restrictions for these products. At the beginning of the fifties the day industry of North Limburg with its roofing
tiles , stoneware pipes, bricks, tiles and decorative building ceramics
was still marked by a comparatively large labour intensity . During the
years around 1960 a higher grade of mechanization and automatized
production techniques had been achieved and after a strong period of
growth , combined with extensive rationalisation investments and enlargement of the production capacities , the clayware industry in North
Limburg reached as far as the volume of production is concerned , its
peak about 1965 .
The nine factories , seated at that time at Tegelen , Belfeld and Reuver
produced an important part of the Dutch output of ceramic building
materials viz. about 45 million roofing tiles , about 100,000 tons of
stoneware pipes and the vast majority of the manufactured facing
bricks , hollow bricks , quarry tiles and a number of other ceramic building products. Those were the firms of Janssen-Dings and the Nederlandse Gresbuizen Industrie N.G.I. (Netherlands Stoneware Pipe lndustry) at Belfeld , Janssen-Willemsen and Jac. Laumans at Reuver ,
Jos Kurstjens , Gebr. Laumans, Greswaren Industrie Teeuwen , Paul
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Teeuwen and Tegula (a combination of the farmer firms Canoy-Herfkens and Russel-Tiglia) at Tegelen. Their joint annual turnover at that
time amounted to more than 47 million guilders and about 1,600 people were working in their factories.
During the years after 1965 the market situation for ceramic roofing
tiles , stoneware pipes and, toa lesser extent , for some types of ceramic
tiles met a structural threat caused by the rise of new building materials , made of concrete and plastics . This development lead toa dedine
in size and significance of the branch and eventually for some of the
named factories it meant the total ruin.
In most of the firms the founders themselves and their relatives/coowners took care of the management of the business. At a later time
the younger relatives of the second or third generation , involved with
the factories , carried out the activities in selling and forwarding , production management and financial-administrative control. Due to the
more or less private character of the (family) enterprise, the management of the firm remained .in most cases in the hands of the founders
and their relatives. Even when during the thirties the entrepreneurs/
pace-makers of the fourth quarter of the last century and the first decades of this century retired or died, their places were for the greater
part filled by relatives of the younger , sometimes already the third or
fourth , generation. Only since the end of the fifties non-relatives in the
person of experts from outside have been involved in management and
governing of the enterprise.
Inherent to the growing more open company relations the organization and legal structure of the companies were gradually adapted to the
new situation with separate responsibility for management , raising of
capita( and control.
Working as they were in an extractive industry with raw materials of an
exhausting nature the entrepreneurs in the dayware factories have always been aware of the importance of availability of sufficient day supplies as raw material for the production. For this reason the disposition
and obtaining of sufficient clay supplies to secure the day provision
have nearly always had their direct attention even when at a later stage
a number of other activities had been delegated to their next co-workers. In the beginning day for the greater part had been dug collectively and on a small scale out of municipal plots but at a later time the
firms inclividually carried out transactions of parcels of land in many
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and various ways or conducted long term clay digging contracts for the
provision with raw materials in large masses and for a considerable
time.
Within the genera! plant management the way in which - especially in
the beginning - the upbuilding of the market and the trade were performed was very important. The manufactures remained directly and
actively concerned with the sale of their products and the tackle of the
building market. After 1900 the organized wholesale trade appeared
as a new connecting link in the selling and distribution pattern of the
building market . The developments on the sales market during the following decades were often characterized by ill-balanced market relations. These were caused among other things by a jerky supply increase
due to modernization coupled with a larger output , to the import of
cheaper building materials from the surrounding foreign countries and
to frequently occuring sharp fluctuations on the building market in
connection with the conjunctural tendencies . The serious crisis during
the thirties eventually lead to manufacturer agreements on the domain
of prices , conditions of sale and production and to quota arrangements . After World War II a period of shortage of building materials
coupled with a great demand for building products in the Netherlands
and abroad caused by the reconstruction and industrialization of our
country followed. The shortage of traditional building materials including clay roofing tiles and stoneware pipes gave also cause for the
rise and use of substitution products and changes of the building methods. As soon as one could speak of a return to more balanced and
normal relations between supply and demand on the building market
the emphasis on the activities of the clay factories and their branch organizations was shifted to technica( advice , perfection of products ,
product research and potential competetive use and application of
materials.
Fora relatively long time the production technique in the factories remained simple. The first modernization was applied in the field of
transport of raw materials by means of narrow gauge railways between
clay pits and factories. After 1880 the first mechanica! presses and clay
processing machines appeared. About 1914 every factory at Tegelen ,
Belfeld and Reuver had been equipped with steam power . In addition
to the existing Kasseler-kilns and intermittent down-draught kilns
about ten continuous Hoffmann-kilns started production . During the
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crisis years one tried to keep the number of employees toa certain extent up to the usual level by diversification of the production programme and assortment. For the rest the technologica! development
and renewal of the factories during that period proceeded very slowly.
Until and in to the fifties the clayware industry remained characterized
by a relatively large labour intensity . About 1960 the production
equipment of the factories changed in a radical way , by which the preparation of raw materials , the internal transport, the drying process
and the firing of products by means of tunnel kilns experienced real
improvements. The partial processes in the manufacturing could be
linked thanks to measuring and contra! techniques and this lead to a
big scale automation of the entire ceramic production process.
At first investments in small scale potteries needed little money-power
and therefore at the starting point of an enterprise a modest initia! capita! was sufficient. Additional investments in following years could,
conditional on the family-character , the nature of the enterprise and
the aims of the financial co-partners , almost totally be realized by internal financing . In the meantime the growing significance of the volume of financial interests of the ceramic industry is evident among
other things by the increase in capita! of the enterprises and by the
change of their juridicial structure and legal form . The variations and
fluctuations in the financial picture of the companies were indicative of
the differences in the conducted financial management and the development of earning capacity. The post-war modernization of the plants
required relatively high investments, which mostly - compared with
farmer times - were no langer executed gradually and per project
spread over a certain length of time , but which had to be realized in full
and in a short space of time. For the so required financial means and
finance capacity the possibility of internal financing out of retained
profits was no Jonger sufficient. From this moment on , more than this
had been the case in the past, other additional finance sources from
outside had to be used.
In the fonner small tile-shops , the 'Pannesjops' of Tegelen, the labour
situation had been marked by a personal relationship between all persons concerned , which relationship , it is true , sometimes showed patriarchal characteristics. The rise of the ceramic industry meant a new
source of employment close at hand which in view of the connected
standard of living was also judged positively by the local authorities.
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Produkt-Research und Verteidigung gegen das Aufkommen von Ersatzprodukten und potentiell konkurrierenden Materialgebrauch sowie gegen deren Verwendung umgestellt.
Die Produktionstechnik der keramischen Betriebe hatte während
einer relativ langen Zeit einen einfachen Charakter. Die ers te Mechanisierung betraf den Rohstofftransport mit Hilfe von Schmalspurverbindungen zwischen Tongruben und Fabriken. Nach 1880 erschienen
die ers ten mechanisch en Pressen und Tonbearbeitungsmaschinen.
Urn etwa 1914 waren alle Tonwarenfabriken in Tegelen, Belfeld und
Reuver rnit Dampfkraft ausgerüstet. Neben den bestehenden Kasseier
Öfen und überschlagenden Flamrnöfen wurden in den zwanziger Jahren etwa zehn Ringöfen in Betrieb genornmen. Während der Krisenjahre wurde versucht den Personal bestand der Fabriken etwa auf dem
bestehenden Niveau zu halten rnittels einer breiteren Fächerung des
Produktionsprograrnms und des Sortiments. Im übrigen verlief die
technologische Entwicklung und Erneuerung der Betriebe zu der Zeit
äusserst träge. Bis in den fünfziger Jahren blieb die Tonwarenindustrie
gekennzeichnet durch eine relativ grosse Arbeitsintensität. Urn etwa
1960 wurde der Produktionsapparat der Fabriken einschneidend modernisiert , wobei die Rohstoffbearbeitung , der interne Transport, das
Trockenverfahren und das Brennen der Produkte mit Hilfe von Tunnelöfen wesentlich verbessert wurde.
Die einzelnen Herstellungsverfahren konnten dank der Mess- und Regeltechniken gekuppelt werden und dies führte zu einem hohen Mass
der Automatisierung des ganzen Tonwarenherstellungsverfahrens.
Da anfänglich für die Investierungen in einem kleineren Tonwarenbetrieb wenig Finanzierungskapazität verlangt wurde , genügte beirn
Start eines Unternehrnens ein bescheidenes Anfangskapital. Auch zusätzliche Investitionen in den folgenden Jahren konnten , abhängig
vorn (Familien-)Charakter und der Art des Unternehrnens sowie den
vonden finanziellen Teilhabern beabsichtigten Zielen, bei den rneisten Betrieben aus einbehaltenern Gewinn finanziert werden. Dass inzwischen der Urnfang des finanziellen Interesses der keramischen Betriebe an Bedeutung zunahm, zeigt sich u.a. aus den Kapitalerhöhungen der Unternehrnen und der Änderung ihrer juristischen Struktur
und Rechtsform. Die Varianten und Schwankungen im Finanzbild der
Unternehmen deuten hin auf die Unterschiede im Finanzgebaren und
in der Entwicklung der Rentabilität. Die Modemisierung der Tonwa412

renfabriken in den Nachkriegsjahren war verknüpft mit relativ bedeutenden Investitionen , welche meist - im Gegensatz zu früher - nicht
mehr nach und nach und per Projekt zeitlich verteilt sondern in kürzer
Zeit vollständig realisiert werden müssten. Für die dafür benötigten
Finanzmittel und Finanzierungskapazitäten war die Möglichkeit einer
internen Finanzierung aus einbehaltenem Gewinn nicht mehr ausreichend. Von diesem Zeitpunkt an rnusste man sich deshalb , mehr als
das früher der Fall war , anderer zusätzlichen Finanzierungsquellen
von ausserhalb bedienen.
In den gerade gegründeten kleinen Dachziegeleien von früher , den tegelener 'Panneschopps' wurde die Arbeitssituation durch eine persönliche Beziehung zwischen allen Beteiligten gekennzeichnet, wobei es
sich freilich urn ein manchmal patriarchales Verhältnis handelte . Die
Entstehung des keramischen Gewerbes bedeutete eine Arbeitsgelegenheit ganz in der Nähe und wurde auch wegen des damit zusammenhangenden Lebensstandards durch die örtliche Obrigkeit positiv beurteilt. In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts sind die wünschenswerten harmonischen Arbeitsverhältnisse einige Male durch
gegenseitiges Unverständnis, Ungeduld und Mangel an Takt getrübt
worden. Das war namentlich der Fall zur Zeit des Inkrafttretens der
'Wet op het Arbeidscontract' (Gesetz über den Arbeitsvertrag) von
1909 und während der ersten Hälfte der zwanziger Jahre , als im Zusarnmenhang mit wechselnden Konjunkturverhältnissen zeitweilig einige Lohnsenkungen durchgeführt wurden . Im Vergleich zur allgemeinen Lage im Lande entstanden im lndustriedorfTegele n und Urngebung schon früh Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zur
Wahrung ihrer Interessen. Im allgemeinen stirnmten Entwicklung und
Niveau der Arbeitslöhne und Nebenbedingungen in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, im grossen und ganzen gesehen , überein
ruit der allgernein übliche n Lage in Gewerbe und Industrie. Neue Regelungen und Massnahme n in Übereinstimrnung mit den besonders
nach dem Zweiten Weltkrieg veränderten Auffassungen und Denkweisen über Arbeitsbedingungen , Sozialfürsorge und Struktur des Arbeitswesens und über gemeinsame Beratungen und Komrnunikation
setzten sich auf ange messene Weise in de n Tonwarenfabriken im alten
nordlimburger Industriegebie t durch. Das Ve rhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatte sich zu einer gute n Zusamme nar-
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beit ausgewachsen und die keramische Industrie in Nordlimburg war
von grosser Bedeutung für die Arbeitslage und die Zunahme des
Wohlstandes in der Region und auch als Grossproduzent-Lieferant
von Baumaterialen.
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