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Ter Inleiding 

De Davidsfondsafdeling Mechelen a/d Maas gaat er fier op, 
dit werkje van haar Voorzitter, de Heer Felix Persoons, te mo• 
gen uitgeven. Wat het bijeenzamelen van al de gegevens aan 
moeite, volharding en geduld gekost heeft, kan men enkel maar 
vermoeden. Dat werk mocht niet vergeefs worden gedaan. En 
van de andere kant heeft het werk in de steenbakkeri1en gedu. 
rende tientallen jaren zulkê diepe invloed op het Maaslandse 
volk. uitgeoefend, dat deze bijzondere episode uit de Maaslandse 
geschiedenis niet mag verloren gaan. 

Wij-geloven dal het Davîdsfonds door het uitgeven van 
deze brochure schoon en verdienstelijk werk heeft gedaan. Zo 
mogelijk, zullen nog andere brochures over eigen-Maaslandse 
dingen worden uitgegeven. Steeds met de bedoeling om ie h 

waren wat ver1oren dreigt te ga�n. 

Moge deze uitgave de belangstelling ontmoeten die zij 
verdient. Het ware een mooie beloning voor de onverdroten u, 
beid vim de schrijver. 

.4. THEUNI� • 

• 
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VOORWOORD 

't Is vijf voor twaalf, zegde iemand, om nog uit de eerste 
hand te vernemen hoe het brikkenbakkersbedrijf en hiermee in 
verband dP trek naar Duitsland, nu een halve eeuw geleden, zich 
voordeed. Van de arbeiders die vóór de eerste wereldoorlog 
«naar de brikken» gingen, zijn de meeste reeds vertrokken naar 
een stede. waar men geen vra11:en meer beantwoordt. De laatste 
een•teranµ;s!!:etuigen vieren nu hun :r.eventigste tot vijfennegentig
�te verjaarrlaµ:. 

Over tlie mensen en liun werk hoorrlen we vaak, maar dan 
�inµ; het over het beulswerk, zelfs van kleine kinderen, en over 
cle jeneverzweep; daarbij bleef het. Dat bij de jongeren van 
negentiendrieënzestig de weet over een bedrijf, dat jarenlang bij 
hun voorzaten de boterham op tafel bracht, er maar dunnet_jes 
opzat, bleek duidelijk toen we de oucl-brikkenbakkers zelf gin
gen ondervragen. 

Om de kennis van de feitelijke toestand van de noeste wer
kers tussen 1800-zoveel en 1914 en hun haast vergeten benamin
gen en gebruiken niet te laten ontgaan of het binnenste buiten 
te zien keren, was het werkelijk tijd om hierover een trouw 
relaas op te maken. 

Zo zijn we clan aan het onderzoeken gegaan. 

De Maaslandse arbeiders van heden mogen gerust hun toe
stand eens vergelijken met deze van de mannen die toen <maar 
1le brikken gingen.» 

1963 

..,, 

\Vij hondt>n eraan rlank te brengen aan allen die, hoe rlan 
()Ok. meehielpen om de hier uitgebrachte gegevens te verzame
len. te illui-:trere.n of in drnk te geven. Heel biezonder gaat een 
bedankje naar cle nog leven1-f-e Lrikkenbakkers, die ons zo bereid
willig te woord stonden en materiaal bezorgden. 

F. P. 
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NOOD DWINGT 

"Waarom gingt ge het zo ver zoeken, in Duitsland? Hier wa• 
ren toch ook brikkenwerken.i> We kregen als antwoord: ((Omdat 
er hier te weinig werk was en dt! verdiensten veel te laag ston• 
rlen, en omdat we ginder beter eten en beter huisvesting kregen. ll 

Jo die tijd, dat wil zeggerL: vóór 1914, was de toestand van 
de werkliede� in gans het Maasland verre van benijtlenswaardig. 
Werkhuizen met een beduidende hehoefte aan arbeiders 
bestonden er niet. Maastricht was de enige stad met naam, doch 
telde toen veel minder inwoners dan nu: in 1921 nog slechts 
41.310. De instellinl!en in die stad vonden de nodige werkk rach
ten in eigen omge�ing. Vele Nederlandse Limburgers zochten 
zelf in Duitsland hun broodwinning. In ons Maasland bezigden 
de landbouwers van hun kant zo weinig mogelijk vreemdeu i11 
hun bedrijf en betaalden met centiemen voor één dag werk. 

Eens namen enkele werkzoekers de dorsvlegel en de riek op 
de schouders, trokken het dorp in en vroegen bij alle boeren 
naar werk. Zij kregeu er geen. Eén van de bezochte brikkenbak
kers ging in de winter dorsen voor de kost en 50 centiemen dag
loon. Iedereen weet trouwens dat er voor de landbouw maar een 
smalle strook. dii! het bebouwen loont, beschikbaar is tussen de 
Maas en de Steenweg, strook die dan nog voor een deel uit wei
land bestaat. Het overige gedeelte van de vallei tot aan het op
gaan van het Kempens laagplateau bestaat uit barre zandgrond. 

Op deze zandachtige bodem woonden de minderbedeelden. 
Zij waren naar de heidestreek getogen omdat ze voor een appel 
en een ei een stukske grond konden bemachtigen, waarop ze dan 
met eigen handen een huisje - heden een krotwoning genaamd 
- konden ineentimmeren. Ze huisden daar ook kort bij ((de bos»,
waar ze brandhout konden sprokkelen en hei kappen. Ze staken
er een soort slechte, want Ie jonge turf voor hun vuurtje; geld
om kolen te kopen hadden ze niet. Met de sikkel sneden ze er
irras voor hun schaap of geit. Het stro van de boeren werd door
Binusken, Gorissen en andere Calsiussen opgekocht en vond zijn
weg naar ,Ir. Ma11�trichtse paardens!allrn en de br;kkenwerken.
Daardoor bleef de stalmest van heideplaggen nog armer en de 
opbrengst van tuin en veld des te magerder.

De nood neep. Slechts enkelen vonden in de winter wat lo
nende bezigheden aan de houtkap. Voor vijf frank hakten zij 
honderd dennen. Dat betekende: honderd stammen omhouwen 
en van de takken ontdoen, het takhout tot mutsaards (schansen) 
bundelen en met ijzerdraad binden. De stammen dienden orde
lijk op hoop gelegd. Vele kin<leren gingen denneknoppen rapen 
en brachten die, met of zonder moeder, naar Maastricht. Daar 
kregen ze zeven cent voor een vol zaksken. Ook gesprokkeld hout, 
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in bussels gebonden, reisde per kruiwagen naar de Hollandse 
stad. De moeders konden dan voor het ontvangen geld wat koffie 
meebrengen. Enkele vrouwen vonden al eens een dienst in het 
dorp. En sommige mannen zochten in de winter wat te verdienen 
met het klompenmaken. Te Mechelen waren er alleszins een paar 
en te Meeswijk zeker zes. Het hout van de vele kanadabomen in 
het vochtige gedeelte van de vallei, leende zich zeer goed voor 
dit bedrijf en ... klompen waren in de mode. Die van Stokkem be
gaven zich aan het mandenmaken. 

In de herfst trok er al werkvolk naar Duitsland om «leem 
te steken.,, Dat waren «de lcemstekers». in Hulland «kleigravers» 
gebeten. De klei ( l) 11).oest vóór de winter uit de grond losge
woeld en op hopen gegooid. Om een goede mengeling te beko• 
men diende het werk met de spade gedaan. De leemsteker werd 
per kubiek meter betaald. Sommige knoeiers deden het boven
deel van de grond instorten, na het uithollen van de onderlaag. 
Op die manier hadden zij alvast vlugger méér meters vrij ge• 
maakt, maar bleven er ook grotere blokken ongemengd. De 
vorst bewerkte verder de ontbinding van de aanwezige planten• 
vezels en verbrokkelde de massa. Zo lag dan op de «kleiplaats» 
de grondstof voor de brikkenbakkers gereed om in het voorjaar 
verder bewerkt te worden. 

De nood dwong dus wel de werklustigen, en in de eerste 
plaats de irehuwden, verweg hun brood te gaan verdienen. 

Wanneer de trek van de Mechelse brikkenbakkers naar 
Duitsland juist begon is niet te vernemen uit de mond van de on• 
dervraagde mannen en vrouwen. Zij weten het niet. H. Wev ... uit 
Mechelen beweerde dat zijn vader in 1870 reeds als ploegbaas er• 
heen ging, en moeder was erbij. Hij zelf begon in 1895 als elf
jarige me<> te �aan en was daarna elke zomer van de partij. (2) 

Bij het naslaan van het Mechels doopregister 1846-1912 en 
het bevolkingsreµ;ister vinden wij de namen van vele in Duitsland 
geboren Mechelaren. In 1861 is Jan Frans Vrancken geboren te 
Duiken <>n Jan Lamhert Maes te Gräfrath; in 1864 Monnissen te 
Essen en Thomassen te Alclenclorf bij Essen; in 1868 Maes te 

-----·- --

(1) Leem-klei. In de spraak worden de twee benamingen afwisselend
gebruikt. In N.-Nederlan1::l geeft men aan leem de betekenis van zuiver
der kiezelzure aluinaarde dan klei, waar dit laatste woord' doet den
ken aan een vermenging met zand, koolzure kalk, ijzeroxyde, enz. Bij 
ons i.s heil eerder anderscm. 
/21 Eenmaal g·ehuwd verge/4�l<le hem ook zijn vrouw. Zij è!Zed dan het 
«binnenwE>rk», t. t. z. het werk in de hut, en zorgde tevens voor de 
aanwezige ki�'eren. Zij hadden als bedoeling het nodige geld bijeen 
te brengen voor de bouw van een woning in baksteen. Wonderlijk ge
noeg: dit p11.ar zegde in zijn oude dag, wanneer zij blind en hij slecht 
van g·ehoor werd; «Het waren de schoonste jaren van ons leven!� 
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Nevi,!!:es bij Essen en Thomassen te Duisburg; in 1871 Ramae
kers te Essen: in 1R73 Hamer,;; te Kaiserswerth bij Duisburg; in 
1874 Bovcnd'aerdf.! te Aken; in 1875 Hamers te Kaise1·werth; 
in ] 877 Monnissen te Viersen en Vanderbcck te Duiken; in 1878 
Monnissen te Duiken; in 1879 Vanderbeek te Duiken; in 1882 
Ramaekers tl' Duisburg: in 1885 Uamaekers te Meiderich bij 
Duisburg. 

Honderd jaar geleden zochten du1- de Mechelaren recds werk 
in Duitsland. Maar zij kwamen terecht in het Roergebied. Wij 
mogen veronderstellen dat de meesten er in de fabrieken ar• 
beidden, hoewel brikkenwerk niet uitgesloten is. Uitzonderlijk 
bleven er enkelen na 1885, want in 1895 werden te Duisburg nog 
een Maes en een Thomasssen geboren; in 1900 nog een Maes te 
Lintorf bij Krefeld; in 1902 een Maesen te Velbert bij Essen en 
in ] 910 een Peeters te Ratingen. 

Maar vanaf 1883 vinden wij in gekende brikkenbakkersfa
milies veel geboorten in de streek Keulen-Bonn. In 't heii;in is 
het in de omgeving van Keulen, later meer zuidwaarts bij Bonn. 
In 1883, Corstjens, geboren te Eh renfeld en Vranken te Marien
burg bij Keulen; in 1885 Vranken te Klettenherg; in 1886 
Schuermans te Keulen eu Ramaekers te Marienburg; in 1888 
Hamers te Lindenthal (Kriel); in 1889 Salden en in 1892 Ra
rnaekers te Kriel. Al deze plaatsen liggen nabij Keulen. 

In 1892 zag een Ramaekers het levenslicht te Bonn. Van dan 
af uoteren we achttien geboorten in de omgeving van deze Rijn
staJ. Keulen wnd echter niet verlaten, want ook daar vinden we 
tot 1908 een tiental geboorten uit Mechelse ouders. ( 1) 

�, e menen te mogen zeggen dat de grote trek van de brik
kenbakkers uit het Maasland ten minste dertig jaren heeft ge
duurd en wel van omstreek� 1883 tot 1914,, en dat er voorlope1·s 
kunnen geweest zijn v,:iur die tijd. 

Wellicht ligt er enig verband tussen de loop naar het Roer
gebied en deze naar Keulen-Bonn. In de omgeving van Düssel
dorf werden er ook brikken gevormd, de z.g. «Nipperstein» 
(Nippe-rivier.) Misschien zijn de werkzoekers uit het Maasland 
er beii;onnen hun �lidkronis ( 2) toe te passen 01,n <laarna de rush 
te. verwekken naar het gebied Keulen-Bonn, het grote leern
veltl. (3) 

( 1) Voot·kmnende namen lP Keulen c,n om.;;eving: Corstjens, Vranktn1 

Schuermans, Ramaekers, Hamers, Salden, Bemelmans, Wevers.
Te Bonn en omgeving: Vranken, Ramaekers, Maes, Gilissen, Terwin
gen, Salde.,. Raeven, Monnissen, Sauermann, Paulissen1 Hamaekers,
We•;ers en Schuermans.
(2) Zie- ook over Rekem, blz 3�:.
(3) Pater Verbois hoordJ dl oudstJ brik:rnnbakk�r uit Rekem beweren
dat in zijn gemeente het brikkenbakken begon in 1847. Ook de 84-jari
ge oud-brikkenbakker Jan Schuennans uit Mechelen meent dat er
vóór 1880 in het Maasland al brikken werden gemaakt.
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AANWERVING 

Het blijkt dat van het Maasland Mechelen het grootste con
tingent trekkers naar Duitsland leverde, namelijk een dertigtal 
ploegen. Men vond evenwel ook veel liefhebbers te Opgrimbie, 
en, lageraf in de gemeenten tot Kessenich; ( 1) Overal geldt de
zelfde oorzaak: gebrek aan werkgelegenheid. Rekem, Neerharen 
en Lanaken profiteerden van het nabijgelegen Maastricht en van 
de eigen «werken»; zij kenden minder werkzoekers in Duitsland. 
De wijk «Het Boseind» te Mechelen was in de zomer nagenoeg 
ontv,,lkt. De bewoners verhuisrlPn.. hetzij naar de Dui lse, hetzij 
uaar de Maasland se brikken werken. Waar de vrouw de man 
volgde werd de deur van het huis toegenageld. Bleef zij achter, 
dan vond ze wel een onderkomen bij haar faimilie. ( 2) Niemand 
van rle dorpsoverheid bemoeide zich met de gang van zaken. Van 
werkliedenorganisaties was er geen spraak. De mensen bt-disse1-
den alles onder mekaar. 

Een bedreven hrikl...enhakker, tliP ,le toe�ta1�,l over de grens 
kende en zich bekwaam achtte om een ploc:; te l?itlen. sprak in 
Duitslan<: zelf, ofwel schriftelijk ( 3) met een we1kgever af. Deze 
laatste was een rijk man of een dikke boer, die in het bezit was 
van een geschikte leemgrond en uit de verkoop van brikken munt 
wilde slaan. Wanneer de onderhandelingen tussen deze twee per
sonen tot een akkoord leidden, werd de werkzoeker tot vertrou
weusman aangesteld en nam die de organisatie en de verantwoor
olelijkh�i-.1 op zich; hi,i werd de zogenaamde ploeKbaas. ( 4) 

Met honderd Mark voorschot op zak zocht hij nu zijn hel
pers voor het zomerwerk. De aangesproken mannen konden vaak 

---- - - ·-·----
(1) Ook een man uit Beek bij Bree ging naar de .brikken in Duits
land. (Mgr Kesters.)

(2) Dat de vrouwen hun mannen vergezelden bewijzen de geboorten 
van ten minste dertig kinljeren rond Keulen en Bonn uit Mechelse
brikkenbakkers, vanaf 1894 tot 1912. Deze geboorten vonden plaats
in de maanden van het brikkenwerk, dit is van april tot septtmber.

\3) Vader Yerstegen was de aangewezen brievenschrijver, hetzij naar 
«de heer», hetzij naar de onderscheiden leveranciers van brood, spek, 
brandewijn1 aaI1:l'appelen, enz. 

( 4) Enkele namen van plo:>G,fbazen: Beugels Lambert, Corstjens. Gilis
sen1 Gorissen Dries, Hamers, Herijs, Maes Jan, Monnissen Christ, Ra•
maekers Tieske, Ramaekers Bert, Ramaekers Willemke, Salden,
Schuennans Pieter Jan, Terwingcn, Vranken Ties, Wevers Nicolaas,
V\'evers-Fouken11 Pieter.
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lezen noch schrijven en de overeenkomst kon dus niet op papier 
gezet. Om hel akkoord te bezegelen en de werkgaslen aan zich 
te verplichten gaf de voorman bij de toezeg een aanwervingspre
mie van vijf [rank. de z.g. meepenninl{ (mitgeld.) Wie de mee
pennin� aannam verplichtte zich mei> te l!;aan. [l��rijpelijl.. k11cht 
de aanwerver wel eens een kal in een zak, want wie van méér dan 
één leider de penning optrok, kon zich niet in twee klieven. Ge
woonlijk koos de ploegbaas ten minste drie klo;-ke. werkLare 
mannen -· familieleden of niet - voor de zwaarste karweien. 
Hij vervolledigde zijn ploel{ met een viertal jonge snaken. Ge
beurlijk ga( hij de voorkeur aan de jongens en meisjes uit zijn 
eigen gezin. Nam hij er andere bij, hij voorbeeld kiudercn ,-an 
zijn hel pen, dan stak hij die ook twee en een halve frank in de 
hand. Meestal vergezelde de vrouw van de leider de aldus samen
gestelde groep. Zij nam dan het «binnenwerk)) of huishouding 
waar, dit was hoofdzakelijk het koken en wassen. 

Hel gebeurde wel dat werklieden in de winter, wanneer hun 
centjes op waren, bi_j een ploegbaas geld leenden, onder beding 
de volgende zomer mee te gaan. Twee tot vierhonderd frank kon 
het hedraf!en. De afrekenin!!; meest clan gebeuren bij tie uitheta
ling in Duitsland. Slikte een leperd achteraf zijn woord, dan zat 
de baas met de handen in hel haar. Daar kwamen allicht hoge 
woorden en klappen achterna. 

De contractanten hadden gewoonlijk, buiten hun «turksle
ren» broek en vest voor 't werk, niet veel in te pakken vooraleer 
op reis te gaan. Alleen de ploegbaas en zijn vrouw gebruikten 
oms een grotere kist. Builen hun kleren narmen zij, ten minste 

wanneer de werkµ;ever er niet voor inslonrl, enig kookgerief mee. 
Een leemhak, in hun eigen dorp gemaakt, maakte de reis mee. 
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DE AFREIS 

:-\lle ploegen uit Mechelen vertrokken niet op dezelf,le dag. 
Het gewone tijdstip viel nochtans tussen Palmzondag en Belo
ken-Pasen. De brikkeubakkers lieten eerst hun twaalfjarige kin
deren de eerste Communie doen en hielden ook zelf graag hun 
Pasen vóór de afreis. Niettegenstaande de wel op de kinderar 
beid, begon voor de twaalEjarigen alsdan het onverdeelde wer• 
kersleven. To Duitsland werd er evenwel van 1910 gecontroleerd 
of rle meisjes veertien jaar oud waren. 

De reisweg liep over Maastricht. Om de veertien kilometer 
naar de Nederlandse stad af te leggen, lrnurde de ploeghaa 
hooi kar; huifkarren waren hier niet in gebruik. De reizigers leg• 
den hun ireld bijeen tol ze de nodige zes frank hadden om rl 
boer te betalen. 

Het vertrek ging gevnnrd met 
zaten in de hooikar op hun kisten 
harmonika: 

n kruimel plechtigheid Z 
n ·zongen. be�eleid vau e� 

c< �11 trekken wij nanr Duit!'lnnd in: ( l l 

Daar hoeven we niet te werken!» 

Ze wisten wat hun te wachten stond, maar voelden zich all�
maal sterk na de lange wintern1st en konden nog spotten. 

Van Maastricht uit reisden ze per trein verder over Aken, 
naar Keulen, of over Euskirchen naar de streek van Bonn, 

ele Me�helaren gingen ov� te voet tol aan de Maas te 
Kotem, lieten zich daar overzetten met het veer en namen lt> 
Beek de trein. 

Er wns eveneens een tijd dat ze per boot naar Maast:riohl 
voeren. De boot maakte die reis slechts driemaal per week, n, l, 
op de maandag, woensdag en zaterdag. 

(1) In = bio = benen?
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WAARHEEN? 

Het werkterrein van onze brikkenbakkers lag meestal meer 
dan honderd kilometer van huis, en wel voornamelijk in de 
leemrijke streek Keulen - Bonn - Remagen, maar ook wel 
eens verder zuidwaarts tot Frankfurt a/Main en noordwaarts 
(Duisburg.) ( l) 

Al de op het kaartje opgegeven dorpsnamen 'hebben we ho
ren vernoemen als werkplaatsen, waar onze brikkenbakkers ver
scheidene jaren terugkeerden. Een zeer groot aantal dorpen, ge
legen zowel op de linker- als op de rechteroever van de Rijn tot 
aan de Ahrrivier, werden bezet. Noemen we op de westeroever 
hij Keulen: Nippus, Ehrenfeld, Lindenthal, Bickendorf, Sülz, 
Kriel. Klettenberg, Zollstock, Rondorf, Weiss en Meschenich. 
Halverwege Bonn: Urfeld, Widdig. Udorf en Bornheim. Rondom 
Bonn: Bnschdorf. Dransdorf, Heimersheim, Duisdorf, Endenich, 
Gran-Rheindorf. Leugsdorf, Uechesdorf, Kessenich, Friesdorf, 
Dottendorf, Plittrrsdorf, Godesberg, Scheinheim, Rundsdorf, 
Lannesdorf, Liessem en Gimmersdorf. Wat verderaf van de Rijn: 
Rhcinbach en Gelsdorf. Naderbij de stroom: Kurrighoven, Ober
winter, Birresdorf, Gimmingen, Nierend_vrf, Bodendorf en Rema
gen. Van Keulen naar het zuiden op de rechteroever: Hol weide, 
Kalk, Ostheim, Westhoven, Urbach, Zündorf, Elsdorf, Lange}, 
W ahn, Ranze!, Lind, Liebour, Stockem, Niederkassel, Troisdorf, 
Kriegsdorf, Rheidt, Sieblar, Mondorf, Mullekoven, Meindorf, 
Vilich, Siegburg, Beuel, Limperich, Oberkassel, Dollendorf, 
Königswinter, Rhöndorf, Kommersdorf, Honnef, Scheuren, Kas
bach. Geeft deze lange opsomming niet de indruk dat er een ge
weldige toeloop var', Maaslanders in die streek is geweesi? Dat 
deze seizoeninwijking vele jaren moet geduurd hebben? En dat 
deze voor onze vooroude1·s heel wat moet betekend hebben? Een 
aantal Mechelaren kent dan ook hun geboortedorp slechts door 
hun identiteitskaart en weten niet eens waar het in ·Duitsland 
ligt. Het kaartje kan hen wat wegwijs maken. 

De zuiderse plaatsen liggen al een eindje in het eiienlijke 
Eifelgebied. Deze bergstreek tussen Moezel, Roer en Ardennen 
lokte in 1912 nog weinig of geen toeristen uit België, en onze 
verhuizers gedroegen zich al evenmin als plezierreizigers. « Het 
was er schoom>, is het enige woord dat zij over het uitzicht van 
het gebied zeggen. Inderdaad de streek met zijn afwisselende 
landschappen en uitgedoofde vulkanen, kratermeren en schilder-

(1) Een Stokkemenaar had te Frankfurt, zegde hij, u;Jfs een helper
uit... Scherpenheuvel. - Wanneer ze te Duisburg al vijf Mark per
duizend verdienden, kregen ze te Frankfurt 6 Mark.
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acht.ige plekjes was ook toen even schoon als nu, schrijft Jan 
Mellaerts ( l ), die in 1912 Daun en Manderscheid - wat dieper 
in de Eifel gelegen - bezocht. Maar voegt hij erbij, van ver
keersmiddelen was er niet veel te bekennen, en met de stugge 
lui aldaar was een gemoedelijk kontakt moeilijk tot stand te 
b·rengen. 

Onze brikkenbakkers zeggen ei· geen kwaad van. Zij vertel
len wel dat, wanneer zij 's zondags naar de Mis gingen, ('t was 
soms een uur ver) en in de kerk geen zitplaats meer vonden, de 
inboorlingen meermaals hun plaats afstonden aan «die arme 
Ziegelbrennern. Toch spreekt ook W. Wijns in ((De toerist van 
de geslotf'n en koppige aard van de berghewoners uit de Eifel, 
waardoor ze ni.et ropulair waren . Ook hun faam van messen• 
vechters te zijn, hield de vreemdelingen weg. Lui waren ze niet, 
want ((Ze maakten soms een voettocht van vijftig tot zestig kilo
meter om in Aken een mand eieren te kunnen verkopen». 

Heel veel kwamen de Maaslanders niet met de plaatselijke 
bewoners in aanraking, en daaraan zal het wel liggen dat zij er 
weinig over vertellen. Zij zelf immers vormden een gesloten ge• 
heel, een ploeg, met zeer weinig vrije tijd. 

Gans<' families (2). rlrie, vier broers, vaak met vrouw en 
kinderen, verbleven een viertal maanden aldaar op het werk en 
woonden samen in de brikkenbakkershut.

In de herfst gingen de mannen dan nog vaak werken te 
Jülich (suikerfabrieken) of in de Roerstreek: Düsseldorf, 
Dülken. Ratingen. Castro{ en elders. Ook wel in ons Haspengouw. 

(1) «De Toerist», november 1962 en juni 1962

(2) Bij voorbeeld de !'amihes Wf've-rs, Schuermans, Gorissen, Vran
ken, enz.
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VOORBEREIDEND 

WERK 

De ploegbaas bracht zijn gezelschap ter plaatse en ging bij 
de "Polizei,J de vreemdelingen aanmelden. 

Jo de nabijheid van het leemveld vonden zij een brikken• 
bakkershut. In Duitsland kon men het een behoorlijk huïsje 
noemen. Voor de vrouwen was er doorgaans een afzonderlijke 
plaats, zodat �t ten minste drie vertrekken ter beschikking ston
den. De c<Polizei,, hield hierop toezic·ht en kwam reeds de eerste 
dag en daarna nog regelmatig de toestand nakijken. Zij ging 
zeHs 11om11 na of 's morgf'ns te negen uur de bedden afgetrokken 
en later weer opgemaakt waren. De ploegbaas bleef beneden 
slapen, «naast het jenevervatn, zegden de mannen. Er stonden 
ledikanten en het nodige stro werd geschonken om de matrassen 
te vullen. Dat' vullen was het eerste te verrichten werk. Daarna 
kwam h.et mattenmaken aan de beurt. Geen matten om er buo; 
klompen aan af te vegen. Stro, zorgvuldig van onkruid gezuiverd, 
of riet als dit tu beschikking was, spreidden zij tamelijk dik uit 
co bonden ze met ijzerdraad aan latten vn!II. Men werkte hieraan 
in 't begin van het seizoen iedere mor�en ongeveer i-.én uur, of
wel hij regenweer, tot men er genoeg had. Deze matten dienden 
om de opgestapelde brikken die te drogen stonden af te ,leklrnn, 
wanneflr regen dreigue. 

Wanneer er op het aangewezen terrein te voren nooit brik
ken werden gemaakt, moest nog het droogveld in orde gebracht. 
Dit bestond uit drie onderscheiden stroken. 

ol.ooPs n e ol.e 

2 3 2 

- �

van h�t d110091Jeld.. 
1 2 3 e 1 

��

1 = rrikkenvcld of I!aan. 2 == Jiage1:bedden. 3 = Greppels. 

In het midden lag het brik.kcnvel<I, ook de haan Jfenoemd. 
Deze was zes tot acht meier breed en ,ijftig of méér meter lang, 
dit naargelang het terrein. Ze kreeg een flauwe ronding en werd 
met droog zand bestrooid. Hoe langer ze kon gemaakt hoe beter, 
want acht-. negen-, tienduizend en soms méér brikken moesten 
daar per dag op hun platte kant neerk1JJDen. Daarom was men 
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dikwijls genoodzaakt meerdere banen naast mekaar te maken. 
Van weerszijden van het brikkenbed legde men hagenbedden 
aan. Zij waren 1,20 m. tot 1,50 m. breed. Wanneer de leem eni
ge vastheid had verkregen, stapelde men de stenen op deze stro
ken op tot ha�en. Langs de kant van de baan lagen deze bedden 
een weinig hoger, zodat het regenwater gemakkelijk kon af
vloeien naar de greppels, die erlangs werden gestoken. Het ganse 
droogveld legde men niet altijd ineens in zijn geheel aan; het 
werd verlengd of verbreed naargelang de ruimte van het terrein 
of de behoefte aan plaats. Het maken van een nieuw droogveld 
vroeg ,lagen werk. Kon een oude baan gebruikt, dan kon één 
man het in-orde-brengen ervan wel aan op een halve dag. 
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WERKVERDELING 

Drie poti11:e kerels stonden in voor de 1meest krachlvergende 
bewerkingen: de leemmaker, de leemvaarder en de vormer. 

De leemmaker stond bij de leemput om de klei, reeds de 
vorige herfst losgemaakt, tot een gelijk.matige, taaie massa om te 
werken. , 

De leemvuarder bracht de bereide leem op de vormtafel, 
waar de -vormer in de stP.envorm de hrikken maakte. 

Gewoonlijk drie afdragers, jongens of meisjes van jeugdige 
ouderdom, droegen de vorm met de daarin gesto1·te klei naar de 
haan en sloegen daar de stenen neer. 

De brikkenridite.r, een kind en veelal een meisje, had een 
dubbde taak: zij moest het hrikkenveld rein houden en. de brik, 
ken richten. ( 1) Het laatste bestond in het zetten van de stenen 
op hun hoge lwnt. Dit kon pas i,rebeuren wanneer de leem vol
doende stevigheid had Yerkregen in gevolge het drogen. Bij dit 
werk werd het kiml wel meer geholpen door de afdragers of de 
aanwezige vrouwen die het huishoudwerk deden. 

De hui,•houdster was ook het reinigen van de .klederen toege
wezen. Van zindelijk-zijn bleef er geen sc-hijntje en de klederen 
stonden doorgaand 11ti.if van de ((koek.>, 

(1) De Hollanders gebruikten ook wel andere termen. Zo werkte bij
hen een cmoddermaker>, in plaats van een leemmaker, en een «opsnij
der, in plaats van een brlkkenrichter. Zij spraken ook van crechten»
voor richten.
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HET WERK 

Bij dageraad, zowat rond halfvier, vier uur, kwam de ploeg
baas met de klomp in de hand - zo vertelde een oud-gedien
de - naar boven in de hut en klopte de slapers wakker. Ze kre
gen onmiddellijk een halve sjohber ( l) jenever, de kinderen 
minder, en gingen naar het werkveld. Vooral de kinderen voel
den zich dan slaperig en stijf van het vorige werk; hun handen 
koudeµ al opgezwollen en doorgewerkt zijn. Voor iedereen trou• 
wens viel de nachtrust kort uit. «Als ik bij het slapengaan mijn 
hroek aan de staak un het bed hing,» vertelde de olijkerd 
Jan B .... , «dan hing ze nog niet stil, wanneer ik wakker werd 
getrommeld om naar het werk te gaan.» 

Na een uur had de huishoudster de koffie klaar. het spek ge
braden en het brood gesmeerd, en kwamen de werkers ontbijten. 
Daarna gingen ze voorgoed aan de slag. Te negen uur kregen ze 
een tweede halve sjobber jenever. 

Waarom die sterke drank daarbij? Om te kunnen volhou
den, beweren ze, had het lichaam die zweep nodig. Het werk 
was zwaar en van lange duur. 

We kunnen ons die arbeid als volgt voorstellen. 

Daar hadt ge de LEEMMAKER bij de kuil of leem&roeve. 
Hij werkte in badkostuum. De leem uitspreiden, ze besproeien, 
omhakken en met de blote voeten ( 2) kneden was de hem toe
gewezen taak. Om de poreusheid van de steen te bevorderen 
mengde hij de grondsto( soms met zand. Deze bewerkingen wer
den volgehouden tot de voorliggende massa behoorlijk samen
kleefde tot uta11i.» Wanneer deze arbeider voor 9000 brikken, 
met de maten 23 )( 11 ·X 6, 4 cm. leem moest kneden, verwerk
te hij op één, dag: 1,620 dm3 X 9000 = 14.580 dm3 of 14,58 
m3, t.t.z. de klei uit een groef van ongeveer 7 ,3 m. lengte, 2 m, 

(1) Sjobber. denkelijk van het Duits «Schoppen» = pint, glas bier.
De ploegbaas kreeg de jenever van de werkgever. H. S .... kreeg twee 
drupkens, de kinderen één of anderhalf. Een halve sjobber was drie 
drupkens, vier ganse sjobbers één liter. De jenever, per coxhofb (oks
hoofd = 232 liter) door de Geerllnck uit Keulen geleverd, kostte 45 
penningen de liter (J. S ... ) De mannen spraken van «aardappelen
jeneven, wegens de kwaliteit en ook van «wijwater.» 

(2) Beroerd vooral voor de leemmaker, wanneer hij 's morgens de klei
bevroren vond. Dat kan voorvallen ·1n april en begin mei. - Bevroren 
verse brikken betekende: een maat voor niets; de stenen kregen
barstep en dienden opnieuw bewerkt.
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DE VOGEL 

breedte en l m. diepte. Voor één miljoen brikken ( één seizoen) 
1620 m:i oC de klei uit een kuil 50 m. lang, 32,4 m. breed en 
l m. diep.

De LKEMVAARDER schepte nu de leem om ze weg te 
brengen. Dit vervoeren gebeurde aanvankelijk met een vogel. 

De t'OJ!,eldragl'r droeg deze bak met de twee korte handbo
men op de nek en bracht de klei naar de vormplaats. Daar klonk 
hij de inhoud op de t·ormtaf Pl om. Renzekncht was er nodig 
voor dit zwaarste werk. (�) Zwaar, want als de brik van 
23 X 11 X 6,t em., zoals we nawogen 3,13 Kg. woog, <lan Vf'r• 
plaatste hij op één dag met 9000 brikken, niet minder dan 
28.170 Kit. en op P.én "eizoen 3.130.000 Kg. De Duitse brik was 
zwaarder want groter. 

De meeslt! van onze zej!:slieden hadden echter de klei met 
een kruiwaii;en aangebracht. Ze schepten deze dan met de schoep 

(1) Omstree-ks 1890 wai, «dé vo�-el-p nog il, gebruik te Reik.cm. (Hub.
C:11.lslus). -- Krachtpats;irij, zeg;:_e bluf? Ec,1 leemdra"er bewe .... rde dat 
hij eens met een vogel ineens g·enoeg klei aanbracht voor 100 brikken! 
Eén weke steen van Mechelse kl..:i weegt ongev. 3 kg. Dat zou dua 
300 kg. geweest zijn! Voor vijftig brikken was het nog niet mln! 
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op de werktafel, ofwel reden ze over een plaat tot op de tafel, 
en tie vormer stak één hand toe om de last behoorlijk te helpen 
om kippen. 

De VORMER, veelal de ploc1,rbaas zelf. was het hoofdper
sonnage op het werk. Van zijn behendigheid, kracht en volhou
dingsvermogen hing het af hoeveel brikken op één dag klaar
kwamen, en dn!i< ook wat er verdiend werd, want rle baas werd 
per duizend betaald. Hoewel hij snel diende te werken om er 
negen tot elfduizend en méér per dag op de baan le krijgen, ( l) 
moe!lten de stenen toch goed afgewerkte vlakken vertonen. De 
houten steenvorm lag op de vormlafel en was voor de Duitse z.g. 
«watersteen» dooni;aans dubbel. Het. was een lang rechthoekig 
raampje, zonder bodem, door een schut in twee gelijke vakjes 
verdeeld en tegen het afslijten met dun plaatijzer beslagen. Van 
weerszijden zat een blokje en daarrondom een draagbeugel. De 

� 

Dubbelvorm, zonder bodem. 

afdrager trok de bak door 't water vooraleer hem op de vormta
fel te leitgen. De vormer plaatste het tuig op een schuin gedeelte 
van de tafel, ( 2) greep met de twee handen tegelijk in de weke 
kleihoop ( 3) en pletste de twee vakjes vol. Dan streek hij met 
de handen, ofwel met een streek, dit is een eenvoudig beuken 
plankje ( ,1,) de overtollige klei aan de bovenzijde weg en schoof 
het geheel naast zich of plaatste het op een laag bankje. Neen, 
de man mocht tussen die verschillende handelingen niet treuze
len of aan vermoeidheid denken, wilde hij op één dag 28.000 
Kg. leem met de handen opnemen, in de vorm gooien en afstrij• 
ken, en zodoende de 9000 brikken bereiken. Sterke mannen die 
dat vier maanden volhielden. En dat deden de Maaslander!I, 

( 1) Dries Gorisstn \ de ploegbaas op de foto, deze foto werd genomen
in 1892) was gekend als <;en van de beste vormers. Hij kwam, zegit
men, tot 15000 goed afgewerkte brikken op één dag.

12) Voor het gemakkelijk loslaten lag er de laatste jaren een plaat
of een stuk leder onder.
(3) Er was wel eens een help!!tR.r, die vooraf boUen maakten, geno1::g 
klef bevattenó om één vakje ermee te vullen. Gr. B ... was aldus lang 
een bol11teekster of opsteekter. 

( 4) De Hollanders noemden dat «de plnaH.»
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De AFDRAGERS namen het raam met z11n inhoud op en 
�ingen ermee naai· het droogveld. Bij het dragen staken oe han• 
den onder de verlengstukken van de vorm, de duim naar binnen, 
de vingers buitenwaarts tegen de tweede wand. Op die manier 
rustte de last gedeeltelijk op de armen Door de duim tegen het 
htokje te druk.ken konden zij gemakk.eliiker de vorm op t.le 
baan neerslaan en de brikken ( 1) er laten uitglijden. 

0 
e, e,_ 
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DE IJZEREN ENKELVORM, met doorboorde bodem. 

leder afdrager had zijn rij op de haan, maar de eerste 
moest al een metertje ver liggen hebben, eer de tweede aan zijn 
rij begon, en zo ook de derde na de tweede. Op die manier lie-

pen zij elkander niet. onder de voet. De stenen lagen dan op hun 
platte kant en konden drogen. Drie knapen of meisjes liepen al
dus voor één vormer elk ruim vijftienhonderd keren per dag op 
en af, met een vracht van méér dan zes kilogram. Het klinkt 
haast ongelooflijk dat ook kinderen van elf jaar ( 2) zulk werk 
maandenlang verrichtten. Niet te verwonderen dat deze snaken 
soms gingen lopen ( maar ze werden teruggehaald), als ze een 
mep kregen, omdat het niet vlug genoeg ging. Op een ontvelde 
hand of arm paste wel een doekje. 

(J) De «koeken� zegde men ook wel._

(2) H. S ... , begon ermee op zijn ti1;.I1de ja::tr in België. Op zijn twaalf
de ig\ing hij mee naar Duitsland. De jongens bleven meestal afdragers
tot hun zestiende, zeventiende jaar, Ó! ouder, volgens hun lichaams
kracht.
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Bij het middageten ontving ieder weer zijn maatje jenever. 
De rust duurde niet langer dan nodig om het bereide eetmaal 
te verorberen. 

Rond halfvier werkten z1.1 weer vlug wat boterhammen 
naar binnen, overgoten met een halve sjobber van het kortnat. 
En te zeven gebeurde op vele plaatsen hetzelfde. 

Een buitenkansje was het, wanneer «de h••er», of zelfs maar 
een nieuwsgierige, zich op het werk liet zien. Dan werd hem 
«de eer bewezen», en dit 11:ebeurde door de inhoud van een vorm 
vóór zijn voeten neer te slaan. De gewoonte wilde dat «de ver
eerde» dan ofwel één liter jenever, of, in 't Maasland, vijf liter 
bier ten �eschenke gaf. 

Wie anders buiten de gewone sjobbers méér wilde drinken, 
betaalde daarvoor zeven penningen de halve siobber. Dat beta• 
Jeu venrde geen gelrl. Er werd eenvoudig voor elk bakje een 
knoop in een touw gelegd, en bij de uitbetaling op het einde van 
de maand werden er zoveel maal zeven penningen afgehouden 
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Stuk HAAG, tot helft van hoogte. 
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als ei· knopen la!!;en. Iemand dronk eens op één week tweeën• 
zeventig halve !jobbers extra. Het zou niemand verwonderen 
dat het deze man was die dood viel aan de vormtafel, doch de 
brikkenbakker die dit aanhaalde, wist het niet met zekerheid te 
zeggen. Misschien wa! het ook maar zo een van die krachttoe
ren. die men voortvertelde. 

Wanneer de gespreide brikken door het drogen voldoende 
vastheid hadden verkregen, begon 't baanmeisje ( of - jongetje) 
dat uls brikkenrichtster dienst deed, de stenen te richten; zij 
draaide die op hun hoge kant, om zo het onderste plat ook aan 
de lucht bloot te stellen. Bij warm weder werden de brikken de 
eerste dug al gericht, en, bij regenweer, ook al in hagen ingezet 
en met matten afgedekt, wat normaal pas na drie dagen gebeur• 
de. Dat gaf tevens zoveel vrije olaats op het brikkenbed. 

Het inzetten van de hagen ge$chiedde op de hagenbedden. 
Tegen het optrekken van vocht werd er een laagje stro uitge
spreid en daarop plaatste men een laag brikken op hun hoge 
kant, op korte afstand van elkaar en recht voor zich uit. Hierop 

;: 

SLOT: Bovenzicht. 

kwamen nog vi_jf la�en. eveneens op hun hoge kant gezet, maar 
schuins op de eerste laag en beurtelings naar rechts en naar 
links gesteld. Ue zevende laag vormde een $lot, want de twee 
benen of bladen ( 1) achtereen moesten verbonden wor• 
den, om bij het drogen en krimpen niet uiteen te gaan en te val
len. Om het slot te maken Jllaat1;1c: 1ncn, altijd op hun ho,;e kant, 
een reeks brikken over de h\ ee benen heen in 't m i,lden, en 

(1) Soms stonden 3 of 4 bladen op een bed.
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voor en achter één of twee stenen met hun platte kant nalir ,oor. 
Op deze zevende laag werd dan verder gestapeld tot op mam 
hoogte, t.t.z. tot er veertien la11:en ingezet waren. Dat vormde al
dus één lange haag, en zo stonden er twee achter elkaar op elk 
hagenbed. lle haag langs de slootkant bleef wat lager, zodat het 
regenwater over de opgelegde matten naar de greppel afvloei• 
de. (I) 

Te 22 uur eindigde de dai?laak, dat was na ongeveer achttien 
uren bezigheid; de korte schafttijden meegeteld. 

Soms ook moest men 's zondags hagen, om plaats te maken 
op de baan voor de volgende productie. 

Beroerd was het, wanneer de korte nachtrust nog werd in
gekrompen, doordat er onvoorziens een onweer losbrak. Dan 
riep de alarmklok: alle handen aan dek! In alle haast, tussen 
bliksem en donder, in wind en rep:en en duisternis, moesten dan 
de hagen afgedekt wor,len. De v.erse, liggende brikken waren 
dan vaak bedorven en te hermaken. 

Het verder drogen in de hagen duurde drie tot zes weken, 
naargelang de weersgesteldheid. 

Dan kwamen de $Churger$, d.w.z. werk.lieden, doorgaans 
van een andere ploeg, die 't droge materiaal wegbrachten (schurg
ilen) naar de nabijgelegen $teenoven, of, zoals te Duisburg, naar 
de ringoven. 

�
/f'\. 

(1) Wanneer de brikken onder een haaghuls, d.i. een pannendak op
stijlen, konden gestapeld, waren de matten overbodig. In Holland
noemde men de drogende brikken «de IT()elle at.een.»
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DE STEENOVEN 
Ook : Veldoven. Klampoven. Veldbrandoven. 

Met het ovenwerk was een aparte ploeg gemoeid. Zij om.� 
vatte de gruisjongen, de schurgers, de inzetter-ploegbaas, de uit• 
kruiers en de sorteerder. 

Het branden of bakken van de brikken vereiste magere 
steenkolen (antraciet.) De gruis jongen moest die ziften. Hij 
wierp de kolen op hoop en hierbij rolden de klonten aan de bui• 
tenkant. Aldus scheidde hij de klot of dikke klompen van het 
gruis, maar zonderde ook af de tussensoort van één tot twee een• 
timeter dikte, die gringel werd genoemd. De gruisjongen bracht 
de kolen hij en gaf die aan. Hij hielp ook bij 't opgooien van 
de brikken. 

Intussen kruiden de twee schurgers, die de inzetter gewoon• 
lijk had, de brikken bij. Zij plaatsten die zo op de kruiwagen, 
dat er tussen twee stapels door kon gekeken, wat nodig was om 
met het wagenwiel op de planken te blijven. ( 1) De oven stond 
vlak bij_ het werk. In Duitsland leunde hij veelal aan tegen een 
voorafgemetselde muur, kantmuur geheten, soms ook tegen twee 
muren, en dan srrak men van een m"ntPlmuur, en van een man
teloven. 

Eerste drie lal{en ( ::.onder l{rondlaaf.{ ). De voorste /wel.: 

is wel{f{elaten. 

Het inzetten verPiste heel wat vakkennis. De oven mocht 
aehteraf niet uiteenbar�ten en de brikken dienden zo geplaatst 
dat ze zo gelijkmatig moµ:eli_jk met het vuur in aanraking kwa-

---
•.1 \ Krachtpatserij of wat? E�n schurg<'r schurgde eens, zegde hij, 
op één uur 6000 brikken. 
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men. De grond werd belegd met brikken, vast tegeneen en op 
hun kant: soms was het bleek. Daarop begon de inzetter ( l) het 
stapelwerk. Onderaan liet hij tussen de brikken trekkanaaltjes, 

VELDOVEN. BEGIN VAN DE EERSTE ZET (drie bladen.) 

A =- Voorkant, waarmee be�onnen wordt, op oven
breedte te bren�en. In flit stnk van de zet zijn in het 
midden zes brikken plat op elkaar gezet, die "egge• 
nomen worden om de oven aan te steken en daarna 
worden tern1,?geplaatst. Elke vertikale band noemde 
men een blad. de drie hlarleo sumen een zet. 
Ben C = Na;lat zijwaarts I f.) 1fo eerste zet op oven
breedte is µ;ehouwd, komt er een tweede zet tegen
aan (H). 
D =· Pijpen of trekkanaaltjes. 
E = Grote holte als stookkanaal. Hierin komen de 
dikke kolenbrokken. Daarop wordt verder gesta
peld tot 28 of 32 lagen. Dit kanaal 11:aat in de diep
te tot aan de roosterlaag. Tussen de verschillende 
lagen ligt het KrÎnKel, hogerop gruis. Onderaan is 
een laai? bleek gelej!:d, om het uit de grond opko
mend vocht op te vangen. 

( 1) Inzetters waren o. a. Guill. Bo,.-end'aerde, Herijs, H. Paullssen,
Salden Jan, e, a.... De inzetters waren meestal Belgen, de schurgers 
bewoners van de Eifel. 
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piipen en ook schachten of schouwen genaamd. Deze waren af
ire.dekt met een r·oosterlaag. Daarop weTden 1:uur- of 6tookka
"nalen vrij gelaten ( ongeveer 35 X 70 cm.) en gevuld met klot. 
Dnn taste hij een laag brikken op hun kant, hierop spreidde hij 
een laag gringel en daarop weer een laag ( een kanteling) brik-•· 
ken. Zo ging het naar omhoog: gringel en brikken beurtelings. 
Hoe zandachtiger de verwerkte leem was, hoe dikker de laag 
kolen diende te zijn. Om de kolenlagen te effenen strooide hij 
er gruis op, dat hij plat sloeg. Hogerop dienden alleen nog de 
fijne kolen. ( I) 

Op die manier kwamen er achtentwintig lagen op elkaar. 
( 2) De bovenste drie lagen waren ook wel van gebakken brik
ken, twee op hun kant, één op zijn plat; zij dienden tot afdek
king. De veertiencle laag werd in Duitsland door «de heer», de
ploegbaas en rle inzettf'r in elke zet geteld. Deze telling maakte
uit hoeveel keren het overeenla(ekomen aantal Groschen per dui
zend brikken werd uitbetaald. Vanaf deze telling stond de ploeg•
baas van de hTikkenmakers voor niets meer in. ( 3)

Eens de tas volledig ingezet kregen de schuinopgaande 
buitenwanden een afdekking van klei en stukken bleek. Zo een 
oven kon soms 16 op 16 m. meten en ruim een half miljoen ste
nen bevatten. Stutten van oude brikken en ander gerief werden 
nog tegen de bl!_itenzijden aangebracht. Zonder deze voorzorg 
kon de oven uiteemhingeu, ingevolge het zakken en werken bio
nenzijds, en dat betekende een onherstelbare ramp. 

Dan naderde het plechtig ogenblik van het aansteken van 
het vuur. Met wat hout en stro ging dit vlot. Eerst werd er zacht 
gestookt en geleidelijk. lieten de trekgaten meer lucht door. 
Rook en verbrandingsgassen konden ontsnappen door de naden 

( 1) G. B.... zette eens, beweerde hij, met zijn ploeg te Maastricht 
«op het Bet» voor notaris Cleen, drie miljoen in op één seizoen, en ge
bruikte 45 wagons Lui'k&:! kolen. Hij zette tot 14000 brikken in op 
één dag. 
(2) In 't Maasland 32 lagen, omjjat de stenen hier kleiner waren. Men
kende in Duitsland maten van 22,54 X 12, 5 X 6, 5 cm,. De maten wa
l'en niet altijd dezelfde. De afmetingen van de ijzeren dubbelvorm met
losse bodem, door H. Schuermans bemrigd en door hem vroeger ge
bruikt, zijn: 23 X 11 X 6, 4 cm. De ledige vorm weegt 5,750 kg. Ge
vufcll: 11,5 kg. Dat gewicht 4 tot 5000 keren per dag wegdragen l..s
geen kinderspel.
( 3) 't Maasland wer'tfen de br,i.kkcn per koppelen in de ha:ren IIJet"lJ.
In Duitsland kreeg de ploegbaas 28 Groschen (2,8 Marle), te Uikho
hove:::.-Rekem: 3,20 F tot 3,25 F per iituizend In de latere jaren steeg
het loon geleidelijk, maar, zegde J. Sch .... voor hem is h�t nooit tot 
5 Mark per duizend g<egaan. 
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en de JHJ-pen. Zoveel weken slierde dan een Dauwe brandreul 
tloor de streel, totdat de tas volledig uitgebrand en afgekoeld 
was. Dat duurde een maand of laniter, naargelang de grootte van 
de oven en het weder. ( I) 

Later, gewoonlijk in rle lente, begon de afbraak en het uit· 
kruien. 

De kwaliteit van de brik. hing af van zijn plaats in de oven. 
Aan de buitenkant waren de stenen niet voldoende gloeiend ge
worden. Daar zat dan het bleek of de minderwaardige steen. De 
uitkruier6 kruiden de stenen onmiddellijk. naar schepen, of laad
den ze op karren ofwel brachten zij ze naar het ta6veld. 

In elke veldoven vond men: klinken ( of klinkaards.) Dit 
waren de hard gebakken stenen. De eerste klasse klinkers dien
den als voorgevelstenen, de tweede klasse tot allerlei metsel
werk ( 2 ). Het bleek kon gebruikt voor binnenmuren. 

Echte kenners keurden de bakstenen naargelang de klank 
(klinkers), de kleur ( grijs, licht- en donkerrood, ( 3 ), geel, 
blauwachtig), het baanvak en verder door meting van, de water
opneming en v11n de drukvastheid. 

De werkgevèr ging nu wel met de gr_ote winst strijken ( 4, ). 

11) Om vroeg aan de verkoop te zijn brandde men soms eerst een klei
ne oven van 2 à 300.000 brikken.

Bij grote ovens werden er soms al stenen weggenomen aan de zijde 
waar deze al gaar gebrand of aJtgekoeld waren. 

(2) H. Sch .... sprak van klopsteen (Klopfstein.?) als Duitse benaming 
,·oor de gevelstenen. 

(3) De levendige rode kleur ontstaat door het grote gehalte aan
ijzeroxyde. De aanwezigheid van kallk geeft de gele kleur.

( 4) J. S .... verdiende in het Maasland kort na de tweede wereloorlog 
aan een oven van ongev. 375000 stene:1 175000 F'. 

Het Mechels gemeentehuis is met zijn brikken verbouwd. 
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HET WERKLOON 

IN DUITSLAND 
IN 'T MAASLAND 

Volgens een oudere Volgens een jongere 

28 Groschen 3,20 F tot 3,25 F 
(3,50 F per duizend) Tot 5 F per 1000

per 1000 

70, 90 F per maand 87,5 tot 100 F 2,25 F + kost 
+ kost per maand + kost per dag 

1 Als de vormer 
. 

Als de vormer �rner 

20 '25 f per maand 50 '60 F per maand 10tot 20 F per maand 

+ kost + kost. + kost

Meestal de ploegbaa Geleidelilk hoger 
1,50 F per daJ zelf. na 1900 

Gewoonlijk per 1000 Geleidelijk hoger 
na 1900 

Gewoonlijk per 1000, Ge:eidalijk hoger maar méér dan 
de grui jongen na ISOO 

In 't begin Geleidelijk hoger 
7 Groschen per 1000 1 na 1900 1,10 fr. per o·oo 
Moest hiermede ook de gruisjongen en schurger betalen. 

Voor de uitkruiers zorgden in1 Duitsland 
de werkgevers zelf. 

" 

, 

De hierboven aangeduide lonen ZIJD natuurlijk slechts be
naderend. Zij konden veranderen van ploeg tot ploeg en ook van 
jaar tot jaar met enkele centiemen. Zij geven niettemin een 
heelcl van de toestand op dit gebied. 

De verdienste van de ploegbaas bevat ook liet loon voor al 
zi_jn medewerkers, met erbij de kost voor geheel het gezelschap. 

In Duitsland lag het loon gewoonlijk een vierde hoger dan 
in het Maaslaml, wat iemand weergaf met de woorden: daar zo
veel Marken als hier franken. Men bemerkt dat ook in Duitsland 
de opgegeven bedragen niet overeenstemmen. De oudere hééft 
lang l!ewerkt tegen een lager loon en wel tot ongeveer 1908, en 
denkt daaraan. Rond die tijd stegen de lonen. Zo zien we bij de 
oudere, dat de vormer 70 tot 90 F verdiende, en bij de jongere 
87,50 tot 100 F per maand. H. S ... , een van de zegslui, gaf op 
flat hij als tweede vormer die ook afdroeg, in Duitsland 65 
Mark ( 8:!.50 F) optrok, en als leemvaatder 70 Mark ( 87 ,50 F.) 
Later liep ziin loon op tot 90 Mark. L. B ... beweerde 100 Mark 
rer maan:! tr. verdienen. De zuster van H. S ... hielp mee vormen. 
De vrouwen dul"fden dus ook het zwaardere werk aan. 

De inzetter verdiende in het Maasland 1,10 F per duizend. 
Dat bracht wel een zeer mooie stuiver op voor iemand die, zo
als G. Il ... naar :ájn :zeggen, er op één dag J4.000 kon inzetten.(!) 

De ploegbaas betaalde zijn helpers vo�ens akkoord om 
de week, om de maand, of ook per beurten uit. Hij zelf kreeg 
elke maand het nodige voorschot van (<de heer», die over 't al
gemeen regelmatig afrekende. 

De ploegbaas vaarde het beste met de onderneming, maar 
hij was ook de grote verantwoordelijke. Het gebeurde dat hij, 
ingevolge tegenslag of eigen fout, niet genoeg overhield om zijn 
helpers uit te betalen. Zoiets deed zich o. m. voor bij J. Sch .... 
Te Dollendorf steeg het grondwater van de Rijn op zijn werk
terrein en bedierf erbarmelijk de gevormde brikken. Gelukkig 
waren zijn helpers inschikkelijk en lieten zij van hun loon val
len. Zijn !!paargeld van het vorige jaar kwam hem nu te pas om 
de uitbetaling te re�elen. Soms kwamen dergelijke gevallen vóór 
de vrederechter te Me<'helen, en de ploegbaas mocht dan verne• 
men wat i"eo contract betekende. Doorgaans nochtans, als de baas 
oppaste, meewerkte, zijn geld niet verbraste, en vooral wanneer 
het weder goed, d.w.z. droog bleef, hield hij een flinke som 
over, en dat kon 600 tot ] 000 F bedragen. Daar waren er onder 

(1) Dat kan, zegde J. S .... , en ook 20.000. Het aantal hing af van het 
aantal schurgers bij een inzetter. 
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de ploeghazen die elk jaar zeven tot acht morgen land bijkoch
ten. De magere grond was destijds spotgoedkoop. ( 1) 

Ook kwam er al eens iemand bedot uit de klei. Twee 
broers die samen een ploeg opstelden en samen als bazen optra
den en meewerk ten, hebben in 1908 een paar maanden voor de 
vos gewerkt. De r< heen, speelde met hen in 't begin schoon man
neken, betaalde regelmatig genoeg om de helpers het hunne te 
ireven, maar niet méér. Toen er 800.000 brikken lagen, begon
nen de bazen op hun pool Le spelen. Spraken van ophouden zo 
ze geen geld kre�en. De « heem hield zich aan het akkoord: een 
miljoen brikken. De eisers raadpleegden de Belgische konsul te 
Bonn. Proces? Jawel, maar dan moi>st er eerst honderd Mark -
hun laatsti> bezit -- voorgeschoten worden om de advokaat te 
betalen. Deze laatste achterhaalde dat de «heer» al zijn eigen
dommen op de naam van zijn vrouw had slaan, en de dame trok 
zich de zaak. niet aan. Gevolg: de twee bazen konden met lege 
handen naar huis. «Het jaar dat gij geboren zijt,» zegde één 
van hen later lol zijn dochter, ,cwas een slecht jaar». Zij was 
ilillllers van 1908. 

'\J),..,
-�..-.
/f'\. 

Il) Vóór 1890 tot zelfs 5 F en minder voor een morgen (20 aren.) In 
1899 kocht Lamb. Beugels-Schuermans, vader van Jan, op Kleine-HUlst, 
Weg naar As, 53 a .. grond voor 300 F. (Akte Not. Roberti, 8-9-1899. -
Aan de brikkenbakkers vroegen de boeren de hoogste prijzen voor de 
grond .. 
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ZONDAG 

Zeer zelden µ;ebeurcle het dat er eens een getrouwde op za
terdag avond naar huis reisde; altijd was hij dan de zondag 
avond teruii; bij de ploeg. 

Niettegenstaande de zware arbeid en de vermoeide lede.ma
ten woonden de meeste Maaslandse brikkenbakkers 's zondags 
de H. Mis bij. ( 1) «Ze waren van binnen beter dan tegenwoor• 
dig,» zegde een oude veteraan. «Doch niet allen,» zouden we er 
moeten bijvoegen. W ani sommigen liepen met de groep mee, 
maar bleven aan de Rijn zitten tot de H. Mis uit was. Daarna 
pakten ze met de anderen één of twee kappers of pintjes bier en 
stapten weer mee terug naar de werkplaats. 

De devotie van deze ·misverznimers hing dikwijls a( van de 
houding die lle ploegleider aannam. Eén van de bazen die op 
1le hool!ti> was van het verzuim van een helper, weigerde kordaat 
rleze man het volgende jaar nog in zijn ploeg or, te nemen. Een 
lante !lt1111rde haar twee nichtjes terug naar België, omdat ze 
's zonda�s uitliepen. 

Vooral zij die in familieverband werkten ,,olbrad1ten het 
regelmatigst hun zondagsplicht en keken naar geen uur lopen 
om de kerk te bereiken. Méér dan één onder hen beweerde dat 
ze in de week op het werk driemaal daags de «Engel des Heren» 
baden. En 't viel niet mee als er één te stil meeprevel1.le. Zoiets 
gebeurde wel is waar niet in alle ploegen. De ploegbaas zelf 
bleek im,mers niet altijd van de vroomste kant. 

De zondaµ; of de geboden feest<lag was zelden een volledil{C 
rustdag, en dat niettegenstaande de «Polizein toezicht hield op 
het onderhouden van de zondagsrust. Wanneer de politieman
nen uit het gezicht waren werd er gebeurlijk toch zand gedroogd 
voor de volgende dagen. De afdragers - meestal was het hun 
werk - spreidden het zand dan uit in de zon en na droging voe
ren zij het 's avonds binnen, dat wil zeggen, onder de matten. 
De brikken dienden eveneens «gericht.» De noodzaak om hagen 
in te zetten en zelfs leem te maken dwong ook vaak tot zondags
werk. Bij het nemen· of laten speelde de grote vijand van onze 
seizoenarbeiders, t.t.z. de regen, hierbij een grote rol. 

Bij dat al voelden de meesten zich niettemin moe genoe_g 

(1) Ze stonden dan wel eens tegen een pilaar ... te slapen. - Z. E. H.
Barth. Franken, kapelaan te Mechelen a/d Maas (1887-1892) ging eena 
naar Duitsland, om voor de brikkenbakkl:rs te prediken. Tijdens zijn
toespraak stond de <i:Polizeb bij de preekstoel. 
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om. graag wat uit te rusten op het bedstro. Dat er ook waren die 
een ander gebruik maakten van hun vrije uren, bewijst het feit 
dat ·menige Maaslander een Duitse vrouw huwde. Vooral samen• 
werkende familieleden voelden zich meer onafhankelijk de een 
van de ander. Zij gingen wel wandelen of reden al eens met de 
<< rondebaan» (tram) door Keulen. En ... «caresseren mocht wel,u 
zegde G. 8 .... In één familie brachten vier mannen een vrouw 
mee uit hun werkmidden. Dat viel niet altijd mee. 

In de hutten werd er 's zondags ook gedanst. De brikken
bakkers hadden de naam goede dansers te zijn. 

De Mechelaren konden 's zondags wat nieuws uit hun streek 
vernemen. Met dat doel legden ze bij hun vertrek naar de vreem
de wat geld bijeen tot ze vijf frank hadden. Dat geld ging nau1 
«De Eendracht,>. weekblad, dat hun dan gedurende vier ,maan• 
den gestuurd werd. 
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TERUG NAAR HUIS 

Df: duur van het verblijf in Duitsland hing af van het aan• 
ral volgens k.ontrakt te maken brikken ·- meestal rond het mil
_joen •- en van het aantal gedwoni:(e'! rustdagen in gevolge het 
weder ti.idens de zomermaanden. Na vier en een half tot vijf 
maanden --· dat kon heel op het einde van augustus, in septem
ber, of zeHs begin october zijn - keerden de brikkenbakkers 
terug naar hun vaJlei. De reiskosten per trein vierde klasse, vie
len, zoals reeds gezegd, ten laste van de ploegbaas. Normaal had 
nu ieder zijn verdiend loon ontvangen. Dat betekent niet dat ze 
allemaal met een zware beurs naar huis gingen. Getrouwde ar• 
beiders stuurden meestal elke maand een som af voor de vrouw. 
Anderen hadden wel eens «te veel knopen in de koord» gelegd 
en keerden, zo ze al geen schuld hadden gemaakt, met minder 
naar hun dorp dan de collega's die in 't eigen land waren achter 
gebleven. 

De spaarzamen, en die vormden de meerderheid, ramm"1-
den in hun zakken m1it goudstukken van twintig en vijftig Mark. 
Wel gemoed staken zij, die uit de streek van Jülich keerden, te 
Kotem over de· Maas en liepen ((zingenteirenu, zoals het dialect 
luidt, naar Mechelen. Daar werden ze door de herbergiers bie
zonder vriendelijk verwelkomd, en konden zij vaak gratis hun 
eerste dorst lessen. Als ze enige potten van het Mechels bier, dat 
door Hermans of Booten was gebrouwd, ophadden, betaalden ze 
gaarne de volgende rondjes. Dan lieten ze hun goudvinkjes over 
de toog fladderen. Het was feest te Mechelen, de harmonica 
snorkte, en niet zelden werd het een gloeiende fuif, waarbij zich 
graag ook de opgetogen vrouwen aansloten. J. E-M.-., toen nog 
een _jong meisje, mocht bij zulke gelegenheid van. haar vader 
niet op straat komen. 

Dat duurde zo tot 1914. 

De werkers, die bij 't uitbreken van de oorlog op 4 augustus 
1914 in Duitsland arbeidden mochten niet terug naar België, 
mau "·erden geïnterneerd. Ten minste ali. ze de Duitsers niet te 
rap af waren. H. Seh ... geraakte te Aken aan de grens. Hij 
mHkt«- et:n daar aanwezige Pater uit Urmen wijs dat hij uit 
Stein was en kreeg hiervan een getuigschrift in handen. Dur
mee kon de slimmrrd verder en 'naar huis. Maar een loon heeft 
hi.i voor zijn werk nooit ontvangen. «Kom na de oorlog terug,» 
had de «heen gezegd, <«dan zullen we zien.» Br ... uit Vucht 
heeft vier jaar geklopt als geïnterneerde werkman. 

32 



Over de 

Maas1andse . Brikken werken 

De vorige bladzijden handelen hoofdzakelijk over de brik
kenbakkers die uit onze dorpen over de landsgrens trokken. Dat 
de Duitsers in het Maasland werkkrachten lieten ronselen vond 
een reden in het feit dat de bewoners van de Maasoevers de stiel 
kenden. In de streek zat er immers een laag leem van twee tot 
drie meter dikte, en die werd er al tot steen verwerkt. In de tijd 
van de grote trek dampten hier de veldovens. Het voo.rnaamste 
centrum bevond zich achter het kanaal op het grondgebied van 
Uikhoven, Rekem en Boorsem. Doch ook elders achter de Zuid
Willemsvaart, en tussen het kanaal en de Steenweg, lagen er 
«werken , zoals zij de werkplaatsen in de open lucht noemden. 
Waarom de daar gevormde baksteen de benaming « Reckheim
sche Steen» kreeg, en niet UikhovPnse, zal wel hieraan te wijten 
zijn, dat Rekem een méér bekende en voornamer gemeente was 
dan Uikhoven en misschien nog meer omdat de meeste werkge
vers Rekemnaren waren. Op Mechelse grond lagen eveneens 
«werken,,, onder aurlere achter de tegenwoordige brug en beider
zijds het kana11l in de richting van Boorsem. Ook te Maastricht 
hakten onze b1·ikkeuwerkers. 

Op de vraag wanneer het brikkenbakken in het Maasland 
be�on. kunnen we alleen het vol�ende antwoorden. Hubert Cal
sius, in 1963 drieënnegentig jaar oud, vertelde dat het brikken• 
maken te Rekem begon door 13 ploegen uit Luik. Na vijf jaar 
zette Frans Ledonx, ( l) daarna Macon en Massion ploegen op 
c1het werk». Tijdens de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk ( in 
1868 bepaalde Hubert) ging zijn vader in Duitsland stenen bak
ken en bleef dit doen tot 18î4. Daarna werkte hij in de brikken 
te Rekem. Zes jaar later begon hij voor eigen rekening, met zes 
jongens en twee meisjes. ( 2) In 1892 zette hi i de brikken irt voor 
de kerk van Kotem. 

Volgens- deze prompte gegevens zouden we dus mogen ver
onderstellen dat de Maaslanders het brikkenbakken geleerd heb
ben van de Luikse ploegen, vóór het jaar 1868. Dat vader Calsius 

(1) Frans Ledoux, schipper, geb. te Dordrecht in 1812, t Rekem
21-4-1874. Zijn echtgenote Hauben M. Th. Jos., geb. in 1812, stierf
26-2-1889. (R. Verbois.)
( 2) Ze werkten met twee ploegen en bakten elk jaar Yier ovens. Ge
bruikten tot 500 ton steenkolen per jaar. Deze kolen kwamen uit Kerk·
rade, maar ook uit Duitsland (.Kohlscheid) en werden bezorgd door 
Roelants uit Hasselt, geleverd te Maastricht en daar op de boot gela·
den.
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in 1868 naar Duitsland ging ( l ), kan best omdat dààr meer te 
verdienen was dan bij de Luikenaars te Rekem. Enkele Maaslan• 
ders hadden trouwens al ondervinding opgedaan met de kleibe
werking. Hub. Calsius voegde er aan toe, dat zijn grootvader 
langs moederszijde al vroeger een 11pannenbakkerij» te Rekem 
bezat. Die pannen werden 11gebakken» in een soort (brood-)oven, 
met hout gestookt. 

Van de hewerinir; ( 2) dat het brikkenhakken te Rekem in 
1847 zou begonnen zijn, kregen wij van Hub. Calsius geen beves
tiging. Zou dit bakken misschien terugslaan op het pannenbak
ken? 

Mensen met wat geld waren erop uit brikken te laten ma
ken: 't was een enige gelegenheid om een schone cent te ver
dienen. ( 3) Verscheidene gegadigden uit Uikhoven en vooral uil 
Rekem stelden één of twee ploegen tewerk. Enige na.men: Ael
bers, Beckers, Calsius( sen), Col, Crijns, Daemen, Delwaide, 
Dops-Panis ( a ). Hauben. Janssen. Kusters, Ledoux ( 4 ), Lyna, Ma
con, Maegel, Maesen, Massion, Paulissen en Thoné. Ook Kool
mijn Eisden. Te Mechelen: Bovend'aerde Godfried en Chris
tia1m, Cox Jozef en Ferdinand, Hauben, Albrechts en Herijs. Te 
Boorsem: Van Welsden. Te Kotem: Wilderjans. Te Vucht: Pen
<lers en Claessens. Sommige ploegbazen werkten ook voor eigen 
rekening. ( 5) 

De 1CWerk�n» hevonden zich in 't Rekemse op 11De oude 
Weerd». het 11 Uikhoverveld», het 11Bampveld , het 1<Rekemer
veld, het 11 Bovenste Rckemerveld » en het (( Colemontveld ». 

Over Uikhoven hing de ganse herfst de brandgeur van <le 
ovens. Na de winter waren alle ovens .uitgebrand en afgekoeld. 

Deze tewerkstellingen volstonden niet om alle in het Maas
land beschikbare handen aan de arbeid te zetten. Als er een 
goede veertig ( 6) ploegen werden ingezet. bezigden die nog 

(1) Zie ook blz. 6, vader Wevers uit Mechelen in 1870.
(2) Blz. 7,. nota 3.
13) Verkoopprijs rond 1910: 12 tot 14 F de 1000. Aan fabrieken 15 F".
Vele Maaslandse brikken vonden toen hun weg naar de fabrieken van
Overpelt .- Eèn «slechh ja.ar beleefde B .... uit Mechelen eens toen hij 
slechts 1200 F had overi;ehoudelll. 
14) Volgens Henri (geb. 1884) en zijn oudste broeder Hubert (geb.
1870) zou Ledoux de eerste geweest zijn, die een ploeg liet werken.
(5) Lager af: te Meeswijk, St()kk.em, Lanklaar ... werden vooral brik
ken voor eigen gebruik .g,ebakken. Wie wilde bouwen liet een oven
klaarmaken.
(6) Hub. Calsius sprak van 42 ploegen te Rekem-Uikhoven.
(a) Dops-Panis, leverde In 1912 aan Pastoor Robben en Burgemeester
Voets J. te Kleine-Brogel, de stenen voor het bouwen van nieuwe klas
lokalen en een klooster voor Zusters.
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slechts ongeveer driehonderdtwintig arbeiders, waarvan bijna 
de helft kinderen waren. Wie hier wilde blijven trachlle bij de 
uitverkorenen te zijn. De anderen en zi.i die méér begeerden te 
verdienen verlieten in de zomer de vallei. 

L. M .... werkte zes jaren hier in de brikken en ging nooit 
naar Duitsland. Elf jaar oud speelde hij voor afdra/!eL Eens 
moest hij de beneu nemen voor de gendarmen, omdat hij nog te 
jong was. De politie bewee1·de dat men veerlien jaar oud moest 
zijn om in de brikken te mogen werken. De wet op �e arbeid 
van vrouwen en kinderen dateert van 1889. l\1aar « passem> be
stonden nog niet, t'nne... mensen kunnen ook liep;en. ToPn 
L. M ... zestien was, vroeg hem zijn vader-ploegbaas, die een
man te kort had, om als leemvaarder op te treden. Dat zware
werk hield L. de ganse zomer vol. «Toenn konden cczen dat, zeg
de hij.

Zoals in Duitsland ving het werk aan rond vier uur en ein
digde de dagtaak rond tweeëntwintig uur. Om te eten bleven ze 
's avonds in de koele buitenlucht. Dan zaten zij rond de vormta
[el en de huishoudster van de ploeg bracht met de koffie een 
µ;rote korf boterhammen met «wat-bij n. Eer ze naar hun zol
derkamer kropen, zongen zij vaak noµ: in gemengd koor, «en 
schoon.,ii zegde moeder M ...  «Men boorde het tot in de dorpenn. 

In hel Maasland was de z.g. brikkenba.kkershut lange tijcl 
van minder allooi dan de Duitse. Een zegsman beschrijft ze als 
volgt : muren van een steen ( l) met leem en kalk gemetseld, cle 
buitenkant wat beveiligd door ertegenaan gestapeld «bleekn. De 
zoldering van blote dennen mel planken bele�d. Boven sliepen 
de rnaunen en vrouwen in één plaats, de ene rechts, de andere 
links langs de muren. Het was er altijd donker. Lan�s een ladder 
klum men naar boven. 

In het Maasland dronk men tijdens het werk minder jene
ve1· dan in Duitsland, maar wel veel bier. De brouwers van Me
chelen brachten lo! tweeënderti11: tonnen per seizoen. «Het was 
zeer goed bier,,i beweerde L. M ... .  <,Nu is het i.i;een hier meer! i> 
Vier of vij[ keren rwr dag kregen de mannen een grote pint. Wie 
m�él- dronk heep; sireeµjes achter zijn naam op de deur of op 
een lei. De afrekening werd gehouden op de betaaldag. 

Een man van zeventig jaar uit Mechelen werkte elk jaar nog 
dapper ·mee te Boorsem als leemmaker. Om tien uur 's avonds 
stapte bij elke dag naar huis. maar o.m vier 's morl!ens was hij 
altijd weer present. Een horreJ was hem liever dan bier. Dat 
wist vrouwlief en som!! kwam zii naar het werk gewandeld, 

(1) Het overblij!:sel van een hut te Uikhoven !1ePft rle afmeting-en
10 x 5 rr.. Dikte van de muur: één brik.
De hut acht.er het kanaal te Mechelen a/d Maas, ths.ns woonhuis, eige
naar Leo Lamhrichts-Penders, meet 7 x 4,5 m. en is 4 m. hoog.
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wenkte hem nader en trok een flesje uit de zak van haar onder
rok. Ving schonk zij «.>nige borrels in, die slok-slok verdwenen, 
en slapte zij weer naar huis. Van liefde gesproken! 

ln de Maasvallei deden doorgaans zeer jonge jongens of 
meisjes ali, afdragers dienst. Werken, µ:eld verdienen, bier drin° 
ken, uit de school blijven, wat wilt ge nog méér. Of de onmatige 
arbeid en ,Ie langdurige omgang met onbehouwen volwassenen 
voor hun I ichamelijke of zedelijke groei bevorderlijk was, be
kommerde noch de kinderen, noch de meeste ouders. Er waren 
vier vormen voor drie afdragers, zodat de vormer altijd kon 
doorwerken. Veelal gebruikte men ijzeren enkel-vormen (l); 
enkel, omdat die door de kinderen lichter te hanteren vielen, 
zowel voor het zuiver maken en zanden, als voor het dragen. Ze 
hadden een bodem waarin, om wille van de luchtdruk die het. 
uitvallen van de brik in de hand moest werken, acht o{ tien ga• 
ten waren geboord. Na het reinigen van de binnenhoeken met 
een mes, trokken de dragers het bakje door een hoop zand, op
dat het volgende vulsel µ;emakkeli jker zou loslaten. Dan spoed
den zij zich terug naar de vormtafel. Zo de ene na de andere. 
De vormer moest ze vaak tot de orde roepen: «Hoeken proper 
maken! ( 2) Rapper terug !ii Er was altijd geroep op het werk. 

Die jongens of meisjes «richtten» ook de min of meer ge
droogde brikken. Met twee handen en snel ging dat. Zij liepeu 
dan tussen twee rijen door en trokken twee stuks tegelijk op op 
hun hoge kant. ( 3) Zij werkten dat vlugger af dan de grote men
sen en 1<spelenteiren» deden ze 't om 't rapst aan het einde van 
hun rij te zijn. 

(1) Volgens Hub. Calsius was te Rekem de ijzeren vorm met vaste bo
oiem in gebruik.
(2) Vl'ie de pnr.t van het mes het eerst afgesleten bad, krel!lgï van 
z.,t:me B ... te Mechelen 0,25 F.

(3) G. B ... sprak dan ook van «brikken optrekken» in plaats van «rich-
ten.) :Maar B. B ... was een specialist-inzetter.
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HET EINDE 

Hel einde van de lrek naar Dui1sland en van het veldoven
bedrijf op grole schaal had een dubbele oorzaak. De oorlog in 
1914 lussen Ouit!'land en België en de orkomst van de sleenko
lennijverhei,I in hel Maasland. 

Na de oorloir nam de kolenmijn te Eisden de werkkrachten 
uit de omgeving op. Ook de Maaslandsc heren kregen moeilijk 
no� ploeiren op lu·I veld. Er kwamen lwee ringovens lol stand, 
i:én Ie Merhelen in 1922 en één te Meeswijk in l 924. Zij hadden 
betrekkelijk weinig volk nodig in hun bedrijf en dreven het 
aantal marhinaal 1tevormde brikken hoog op. (]) 

a Je oorlog gingen de meeste Maaslandse werklieden naar 
de mijnen te Eisden of Ie Genk. Tot omstreeks 1930 werd hel 
veldovenwerk nog voortgezet Ic Meeswijk-Lanklaar, irnhucht 
Mullem, hoofdzakelijk voor de koolmi_jn. Hel waren nu vooral 
Walen en Vlaandcraar» die er het werk deden. Onze zegsman 
wist te ve1tellc-n, dal deze mensen regelmatig bij hem tliuis op 
de boerderij melk en eieren kwamen halen. 

In Duitsl11nd namen na de eersle wereldoorlog ,Ie Polc>n 
( Polakken, zegde ,men) het werk over \'Uil de Maasland se brik
kenbukkers. 

*, ' 

(1) Volgens nooJwendigheid, b. v. 50.000 per dag. Wil men in de win•

ter de oven aan het branden houden. dan dienen er ongeveer zeven

miljoen brikken in voorraad te ligge,n.

Thans wordt machinaal vooral de �standaardbrik» gemaakt.

Dez·e meet 210 x l 00 x 60 mm.; g�bakken is hij nog 190 x 90 x 57 mm.

De moderne ringoven met mazoet heeft nog slechts één kamer, waar

in de brikken worden gebakken. De met stenen geladen onbrandbare 

wagentjes rijden er doorheen. De warmte bedraagt 1100 graden. 
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NAWOORD 

Ingevolge de tijdgeest \'.BD zestig, zeventig ... jaar geleden, 
waren de brikkenbakkers, zoals trouwens alle handwerkers in 
die ti_jd, aan zichzelf overgelaten en kenden zij weinig waarde
ring van hun menselijke waardigheid. Niettegenstaande die spij
tige toestand is er toch een zekere samenhorigheid tussen deze 
werknemers ontstaan en hebben zij samenwerkende ploegen ge• 
vormd. Dat gebrek aan leiding en de dwingende onmacht ver
wekte niettemin een minderwaardigheidsgevoel, waardoor zij 
zich afgescheidenen, geen lotsverbondenen met de andere stan• 
den in het dorp voelden. Altoos bestond er een verdoken wrok. 
die soms naar boven drong en tot vechtpartijen leidde, wanneer 
een van «die-van-het-dorp» in hun milieu verzeilde. Het aan• 
vaarden van een noodoplossing. die bestond in een niets ont
ziend. onmenselijk zwoegen, vaak ver van vrouw en kinderen, in 
een vreemde streek ,met onbegrepen taal, het slapen na een uit• 
puttende rlagtaak in ellendige hutten zonder enig komfort, en w 
het besef weinig gewaardeerd te zijn door medeburgers, - dat 
alles aandurven en aanpakken kan ook wel als een teken van 
moed. zij het dan nog met een dosis moed der wanhoop, aange 
rekeud. Hier was f'en wil om te leven en het lot te verbeteren 
door eiµ;en kraf'ht in weerwil van de krukkige tijdsomstandig
hedt!n. 

De trnditiouele Maa:.landse koppigheid heeft bij hen voed
sel 1,<ekregen, zo 1.ij er al niet haar oorzaak in vond, en deze 
eigenschap. gemengd met een zeker wantrouwen, blijft bij de 
nazaten 1,·ier en daar noµ; merkh1111r. 

Dezelfde noodd,\ ang die hen om den brode het land uit
dreef. heeft gewis ook een iregcven ruwheid, ongeletterdheid 
l'D matnialistische l!eestesgcstelcfheid in de hand gewerkt. Kul
tuu1·? Kenden zij het woord? Het wekte alleszins hun bezorgd
heid niet or. En ook van cleze afzijdi1d1eicl hangt lan11; daarna 
nog een lucht.ic ovl'r de streek. 

Het mag verwondering baren dat ondanks de zwaar druk
kende materii-le nood velt!n hun morele ii;aafheid bewaard en 
zelfs verstevigd hebben. Zij vonden de nodige steun hiervoor in 
hun trouw aan de gpdsdienst en de zeden van hun vaderen. 

Hun wilskrachtige drang om ook 1le zwaarste arbeid op te 
nemen. ten einde in hun nooddruft te voorzien, heeft te dien 
tijde deze arbeiders uit <Ie zwartste ellende gered. 

Ten slotte is dan de zegen gekomen in de vorm van de steen• 
kolennijverheid. Deze heeft radikaal een einde gesteld aan de 
onverkwikkelijke toestand. Niet alleen uitwendig is de Maasval
lei van uitzicht veranderd, maar met de groeiende welstand is er 
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ook een kentering gekomen in het diepere van de mensen. Het 
((heschavingspcil,, i& opmerkelijk gesteiren. Hiertoe droegen 
voorzt"ker bij: de wet op de schoolplicht tol veertien jaar, de 
sociale wellen, allerlei instellingen en veremgmgen, maar ook 
het bouwen van mooie woonwijken en scholen, en niet het minst 
de uitstralin,i; van het H. Hartinstituut met zijn vusch1Uende 
onderwijsafdelingen. Van jaar tot jaar zagen w 1j de werkmans
kinderen beter gekleed zijn. En - wat vroeger nooit voorkwam 
- thans doet het feit zich voor dat de zonen en dochters, en
méér nog de kleinkinderen van de vroegere steenbakkers het
hrengen tot schone, eervolle en hoge bedieningen in de samenle
ving. Eén van de oude brikkenwerkers, wiens kleinzoon aan de
hogeschool studeert, maakte hierop nochtans een restrictie: de
a.fstammelingen van hen die we vroeger kenden als wallebakken,
drinkers, bedriegers en misverzuimers, zijn nu veelal niet beter 
dan hun voorouders. Namen kon hij noemen, maar wij hebben 
ze niet willen horen. 

Dat zwaar lichamelijk werk een mens niet noodzakelijk 
vóór zijn tijd knakt of onder de graszode brengt. bewijst, de 
realiteit dat sommigen van deze harde wroeters in open lucht 
een hoge ouderdom bereikten. Enkele voorbeelden, begin 1963: 

Hub. W ... ploegbaas en vormer, werd 90 jaar oud. Zijn 
broer T. W ... is 84; een andere broer H. W ... , van elf jaar in 
de brikken, werd 78, en zijn vrouw, die vier jaar meewerkte, is 
80. W. M ... , vele jaren brikkendienst, is 90 j. oud. G. 8 ... , deed
eerst alle werk maar was vanaf 1896 inzetter, is 88 j. Gr. 8 ...
brikkenwerkster van kindsaf tot haar 27ste jaar, lange jaren
holsteekster, is 85 geworden. J. S ... is 83 j. zijn broers zijn
resp. 69 en 64, zijn zuster, die ook vormde, 68. D. G ... is 71;
L. M ... is 66 j. en J. B ... 73 _j.

Toch kneedden en kruiden, zweepten en sleepten die man
nen en vrouwen jaren nacen, vier zomermaanden lang, geduren
de zeventien, achttien uren per dag, met voeten en handen in en 
met de zware leem; zij dronken vele liters jenever en bier en 
kenden ook de andere maanden geen weelde van voedsel, kleren 
of huisvesting. 

Een mens kan v,,el als 't moet en als hij er de moed maar 
inhoudt. 
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Woordenlijst 
( De l{f'tr1llP.r1 bi.i de woorden vf'rwijzen naar de bladzijden.) 

AFDEKKEN. - 22, 13 - Matten spreiden over de brikken, die 
te droµ;en liggen of in de hagen staan. 

AFDRAGER. - 18, 19, 27 - Arbeider, die de steenvorm met 
,Ie daarin !!:Cstorte klei van cle vormtafel naar de baan 
brengt. 

· 

BAAN.--· l3, 1-1,, 19 - Ook brikkenveld. Gedeelte van het 
clroogveld, tussen twee hagenbedden, 6 lot 8 m. breed en 
50 tot 100 m. lang, waarop de verse brikken worden neer
gelegd om er IP drogen. 

BENEN. - - 21 - Twee cvenwijdi� lopende rijen van opeenge
stapelde brikken. die in de zevende laag met een slot ver
bonden werden. 

BINNENWERK. -- 6, 9, - Het huishoudwerk door de vrouwen 
in de hut verricht. 

BLEEK. - -- 24,. 25 - Minderwaardige stenen uit de steenoven, 
die niet voldoende verhit zijn en niet ha.rd zijn. 

BLAD. - 21, 21, - De reeks brikken in een oven van links naar 
rechts of in een haag op briklengtc breed opgestapeld. 

UOLSTEEKSTER. - 19, 39 - Helpster, die vooraf de klei tot 
bollen kneedt, waarmee éen vak.ie van cle vorm overvol kan 
gevuld. 

BRIKKENBAKKERSHUT. - 12, 35 - Woning bij de brikken
werken opgetrokken. tot huisvestin11: van het werkvolk. 
Ongev. 5 X 10 m. Eén 1-1laats ondèr. een wél of niet inge
deelde zoldt!r-slaapkamer. 

TIRJKKENRICHTER. - 15, 21, 36 - Kind dat de brikken na 
enig drogen op hun hoge kant draaide. 

BRIKKENVELD. - 13, 17 - Ook baan. 

DflOOGVELD. - 13 - Gedeelte van het terrein waar de hrik
ken gedroogd worden. Delen: de haan, de hagenbedden en 
de greppels. Ook steenveld. 

DUBRE\'ORM. - 18 - Een lang rechthoekig houten raam
pje. zonclrr hodem, door een schot in twee gelijke vakjes ver• 
.leelcl en met dun plaatijzer beslagen. Van weerszijden zat 
een blokje en daarrond een draagbeugel. Hierin kregen de 
stenen hun vorm. In 't Maasland was de vorm ook wel van 
ijzer gemaakt en mét een bodem. 
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EER REW]JZEN. -- 20 - De «heern of een nieuwsgierige werd 
vóór de voeten de inhoud van een vorm neergeslagen om 
hem daarmee de eer te bewijzen. Dat kostte een lract&tie. 

ENKELVORM. - 19 - Was veelal in ijzer en had een losse. 
niet uitneembare bodem, voorzien van gaten. 

GHEPPF.L. - l :1, 1-1,, 22 - Grachtjes a,·hter de ltagenbedden, om 
het water op le vangen, dat van de matten vloeide. 

GRINGF.L. - 23, 25 -- De tussensoort in dikte ,·an de bij hel 
branden gebruikte antraciet. 

GROENE :-5TEEN. -- 22 - Holl1rnrlse benaming voor de dro
gende brikken. 

GRl!ISJONGE:!X. - 23, 27 - - Arbc.ider die de voor het branden 
gebruikte antraciet moest ziften. 

HAAC.HUIS. - 22 - - Een pannendak op �tijlen, waarondel' 
de brikken konden drogen. 

HAAG. - ; 14, 20, 21 -- Op de hap;enbedden opeengestapelde 
min of meer gedroogde brikken. 

HA(;.F.NREDDKN. - J:l, 14. 20 - - Twee stroken langs de baan, 
waarop de hagen stonden. 

HEF.R (DE). - 20, 27, 29, 32 -- De eigenaar van de grond, heer 
of boer, voor wiens rekeninp; de brikken werden gemaakt. 

HOGE KANT. - l!'i, 21, 36 - De lange, smalle zijde van een 
brik. 

INZETTER. -- 23, 24. 27 - De arbeider. die de oven met brik
ken opbouwde. 

KAl'\lTELING. - 25 - Hollandse benamin!!: van de hrikkcnla-
µ;en in de oven. 

KA NTMUUR. - 23 -- Een voornfp;enrelseldt• •111um, ,1 aartc·gen 
in Duitsland de oven werd opgebouwd. 

KLAMPOVEN. - 23 -- Of Yeldoven, r-leenoven en veldbran<l
oven. In tegenstelling met ringoven. 

KLEIGHA VER. - 6 - Hollandse benaminii; voor lecmsteker. 
KLl-:J.PLAAT.::i. - ó - Plaats waar ,oor de ,1inter ircstok<-n J..lei 

gereed lag. 
KLll'\l"KEH of KLTNKA.\RD. - 26 - De hard gebakken stenen. 
KLOPfTEIN. - �6 - Van het Duits afi!:el<'ide benaming voor 

de 2;evelstenen. 
KOEKEN. -- 19 - Te drogc·n ligµ;cnde In-ikken. 
KOPPELEN. - 25 - - Pn k.oppclu1 tellen: per twee koppen 

ineen!'. 
KUlL -- 17 - De leemgroeve waar 1ll• le<'m «gemaakt», d.i. 

be1·cid werd door de leemmaker. 
LEEMGROEF -= kuil. 
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LEF.MHAK. --- 9 - Hak, door de leemmaker gebruikt om de 
leem te mengen. 

LEEM:MAKF.R. -- 15, 17, 27, 35 - De arbeider die de leem 
uitspreidde. hesproeide, omhakte en met de voeten kneedde. 

LEEMSTF.KER. - 6, 27 - Bij de Hollanders kleigravcr. Ar
hei<ler die in de herfst de klei loswoelde. 

LEEMVAARDFH. - 15, 17, 27, 34 - Arbeider die de bereide 
leem van de kuil naar de vormtafel bracht. 

MATF.LMUUR - 23 - (OVEN.) - Muren. waartegen de oven 
werd ing;ezet. 

MATTF.N. - 13, 22, 30 - Uitgespreid stro-of riet. met ijzer• 
draad aan latten vastgebonden. Dienden om de brikken tij
dens het drogen tegen de regen te beschermen. 

MEEPEN"NING (Mitgeld ). - 8 - Premie, door de ploegbaa;; 
1,f.e;!even hij het aanwerven van arheiders. 

'1()DDF.RM.AKER. - - ] 5 - Ifollandse benaminp; voor leem
maker. 

1\fIPPEHSTEIN. - ï ----Rrikkeo zoals ze l!emaakt werden lanl!S 
de Nippe, ( Rivier in Duitsland.) 

OPS�JJDEN. - 15 -- Hollandse benaming voor brikkenrichten. 
PIJPEN. - 2,1, - Trekkanaaltjes in de oven. Ook schachten en 

schouwen. 

PLAAN. -- 19 - Hollandse benaming voor streek. 

PLATTE KANT. - - 19 - De lauge. hrecle zij<le van een brik. 
PLOEG. - 8, 9, :n -- (;.roep arbeiders., <lie samenwerken. 
PLOEGBAAS. -- 8, 12, 17, 18. 27, 35 - De aannemer van het 

werk. tevens aanwerver en hoofdman van de arbeiders, die 
tijdens een seizoen een bepaald aantal brikken te maken 
hadden. 

RICHTEN. -- 15, 21, �6 - De verse brikken na enig drogen op 
hun hoµ;e kant trt-kk.en. Hollands: rechten. 

!11,ï,()VEN. - - 22. :n - Ovaalvormig �ehouw, ingedeeld in 
doorlopende, afsluitbare kamers, waarin de brikken wor-
1lcn gebakken. De moderne R. heeft slechts één kamt:r. 

�CHTJRGEH. - 2L, 23, 27 -- Arbeider die de droge brikken 
weghrncht ( schurgde) naar de oven. 

SJORBF.H. -- 17 - - Een vierde liter. Zes drnpkens. 
SLOT IN DF. HAAG. - 21 -- Verbindin11: van de twee be-

nen van een haag om het uiteengaan en omvallen te voor• 
komen. Wnd in de zevende laa� gemaakt. 

SORTEERDER. -- 23. 26 - Arbeider die hij de afbraak van 
de ov�n ,Ie stenen· elk hij zijn soort klasseerde. 
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STREEK. -- 18 - Een beukenhouten plankje om rle over
tollige klei boven de vorm weg te strijken. (Strekel?) 

TAAL. - 17 - Bewerkte klei, voldoende samenklevenrl om ge
vormd te worden. 

TAS VELD. - 26 - De plaats bij de steenbakkerij waar de 
stenen wenlen oppgestapeld. 

TREKGATEN. - - 21, - Openingen van de pijpen in de oven. 

nITKRUIER. - 23. 26. 27 - Arbeider die de gebakken stenen 
met de kruiwal-(en wegbracht. 

VELDOVEN. VELDBRANDOVEN. STEENOVEN. - 23 
Een tas brikken velimengd met steenkolen, volgens een vast 
plan in het veld opgebouwd en huitenzijds afgesloten. De 
brandende kolen bakken de brikken tot steen. 

VOGF.L. -- l 7 - Draagloestel voor klei, op de nek gedragen. 

VOGELDilAGER. - 17 -- Arbeider die klei bijbracht bij mid, 
del van de «vogel)). 

VOR1\1ER. -- ] 5, 17, ·27 -- Arbeider die de klei in de vorm 
gooide en de bovenzijde effen streek. 

VORMPI.AATS. - - l 7 - Plaats op hel terrein, waar de vorm
tafel stond. 

VORMTAFEL. ·- 16, .17, 36 - Planken op schragen, waarop 
de brikken gevormd werden. 

VUUR- OF STOOKKANALEN. - 23 - Lange, vrijgelaten ba
nen onder in de oven, boven de pijpen, gevuld mei gnngel. 

WATF.RSTEF.N. -·· 17 - De Duitse brikken, in tegenstelling 
met de Maaslandse «zandbrikkem). De vorm werd vóór het 
vullen door water of door zanrl getrokken. 

WF.BKEN. -- 33, 34 - De plaats in open lucht waar het hrik
k.enwerk werd verricht. 

ZANDEN. --· 36 - Het door het zand trekken van de vorm 
vóór het vullen. 

ZANDSTEKN. -- 18 - Zie ,cwatersteen.>, 

ZET. -- 24 - Drie opeenvol,zende hlaclcn in een oven, die te;�e
lijk omhoog gaan bij het inzetten. 
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PLAATSEN 

waar, volgens hun zeggen, de brikkenbakkers ![ewe1k I hebben, 

( ln alfabetische volgorde.) 

Alfter 
A. 

B. 

Beuel 
Bickendorf 
Birresdorf 
Bödendorf 
Bornhem 
Botzdorf 
Brühl 
Buschdorf 

D. 

Deutz 
Dollendorf 
Dottendorf 
Dransdorf 
Duisdorf 

E. 

Ehrenfels 
Elsdorf 
Endenicb 

Friesdorf 

F. 

G. 

Gelsdorf 
Gimmersdorf 
Gimmingen 
Godesberg 
Grau-Rheindorf 
Gremberg 

H. 

Heimersheim 
Holweide 
Honnet 
Hönningen 
Hosterbach 

K. p 
Kalk Pissenheun 
Kashach Plillersdorf 
Kassei ( Nieder-Ober) Por,pelsdorf 
Kessenich R 
Klellenberg Ramersdod 
Köni1,?;swinter Ranzel 
Kommersdorf Reidt 
Krie,zsdorf Remal!el1 
Kriel Rheinbacb 
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Rhöndorf 
Rodenkirche 

M. 

Marienburg 
Meindorf 
Meschenich 
Mondorf 
Müldorf 
Mullekoven 
Miilheim 
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Neuenhof 
Nierendorf 
Nichl 
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Rond or( 

Scheinheim 
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Sieglar 
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Troisdorf 
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Ueckesdorf 
Udorf 
Urbacb 
Urfeld 

Vitich 
v. 

W. 

Wahn 
Weiss 
Westboven 
Widdig 

z. 
Zollstock 

Zündorf ( N ieder-Ober) 
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