
DE AARDEWERKINDUSTRIE IN KAMPEN 1901-1907
door T. Teunissen

Toen daalde ik af naar het huis van
de pottenbakker, en zie, hij wasjuist
bezig een werkstuk te maken op de schijf.

Jeremia 18 vers 3.

Enige jaren geledenwerd ik door de archivaris van de gemeenteKampen,
Drs. D. van der Vlis, geattendeerd op de correspondentie gevoerd tussen
de heer J. Romijn, destijds directeur van het gemeentelijkmuseum "Het
Princessehof" te Leeuwarden, en de toenmalige archivaris van de
gemeente Kampen de heer J. Don. In het kader van zijn onderzoek naar
vernieuwingsaardewerk, gemaakt tussen 1880 en 1930, verzocht Romijn
inlichtingen over de aardewerkfabriek die het merk S. & V. - Kampen
voerde.' Het is de verdienste van Don de betekenis van de letters S& Vte
hebben ontraadseld. Zijn gedocumenteerd antwoord aan Romijn besloot
hij als volgt: "Gegevens over aantal werklieden en de arbeidsmethode
konden noch uit de verslagen van de Kamer van Koophandel noch uit
andere bronnen worden gedistilleerd".2 Een uitspraak die tendeert naar
een uitnodiging tot een nader onderzoek. Die uitnodiging werd nog
versterkt doordat Dr. C.N. Fehrmann, beheerder van het Frans Walkate
Archief te Kampen, mij wees op de adresboeken van 1903 en 19083

waarin namen van personen voorkomen die het beroep van porselein
schilder uitoefenden. Voorts had ikhet voorrecht, dank zijde vriendelijke
bemiddelingvan mevrouwC. de Groot-Keuter, vele gesprekkente mogen
voerenmet de heer J. Habits. De heer Habits geboren in 1885, heeft in zijn
jonge jaren als porseleinschilder gewerkt bij de beide bedrijven die het
onderwerp zijn van dit artikel, dat zonder zijn inbreng nimmer was
geschreven. Ondanks zijn hoge leeftijd wist de heer Habits vele data,
namen en feiten weer te geven met een veelal verbluffende nauwkeurig
heid. Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer enmevrouwHabits voor
hun geduldige en enthousiaste medewerking (afb. 16).
De jaren waarover ons onderzoek zich uitstrekt, vielen samen met een
opleving van de Jugendstil, Art Nouveau of Nieuwe Kunst. Romijn
karakteriseert deze stijl-periode als: "een veelvoudige eruptie van schep
pingskracht"." Deze periode kenmerkte zich door een boeiende ont
wikkeling in de aardewerkindustrie. Ook in Kampen werd getracht een
bijdrage aan deze ontwikkelingte geven. Een van de initiatiefnemers was
de Kamper schilder Pieter Jan Kraal.
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De Kunstzaak van Kraal
"De Kunstzaak van den heer P.J. Kraal alhier, is omgezet in een
Naamlooze Vennootschap: Eerste Nederlandsche Keramische Kunst
inrichting". Zo luidde de aanhef van een bericht in de Kamper Courant van
29 september 1901.5 Dit bericht geeft ons uitsluitend de zekerheid dat de
kunstzaak reeds voor genoemde datum bestond. De geraadpleegde
archieven gaven geen enkele aanwijzing inzake het ontstaan van de
kunstzaak. In het gemeentearchief ontbreken helaas de Hinderwet
aanvragen en vergunningen van 9-2-1900 tot 12-3-1904.6
VolgensHabits moet het in het voorjaar van 1901 zijn geweest dat Pieter
Jan Kraal en Berhard Loffler het pand Spoorkade nr. 18, nu nr. 17,
kadastraal bekend in Sectie F nr. 4600, huurden van mevrouw C.
Hengeveld-v.d. Berg," - afb. 1 -.
Het pand werd ingericht tot werkplaats voor het afwerken van reeds
gebakkenongeglazuurd aardewerk, de zogenaamde biscuit, dat van elders
werd betrokken. In die tijd, waarin de ceramische fabriekjes als padde
stoelen uit de grond schoten, een ongebruikelijke opzet. Op de naam
afgaande mogen wij veronderstellen dat het de eerste in zijn soort in ons
land was.
Wie waren die, niet van fantasie gespeende, ondememers?
Pieter JaD Kraal, geboren 6-2-18728 te Kampen, zoon van de schilder
Willem Kraal. Hij genoot een opleidingtot huis- en decoratieschilder. Op
26-9-1888 werd hij ingelijfd bij het Instructie Battaljon te Kampen en
verliet de dienst op 24-9-1889 teArnhem. Wij raken dan zijn spoorbijster
tot hij zich op 19-4-1894 weer in Kampen vestigde. In het bevolkings
register werd hij ingeschreven als porseleinschilder, komende uit Deven
ter, waar hij overigens niet stond ingeschreven." Werkte tot 1901 als
huisschilder in Kampen.
Bernhard Loffler,geboren 10-9-1862 te Teichwolframsdorf,10Thiiringen.
Vestigde zich op 4-5-1892 in Kampen, komende uit Ambt Doetinchem,
waar hij hoogstwaarschijnlijkhad gewerkt bij de IJzergieterij en Emaille
fabriek "Vulcaansoord" in Terborg. Hij werd bij de firma H. Berk en Zn.
te werk gesteld als emailleschilder. Hoewel hij een zeer bekwaam vakman
was, werd hij kort na de eeuwwisseling ontslagen wegens laakbaar
gedrag.Hij bleek dikwijlsmeer aandacht te hebben voor het glas dan voor
het glazuur.
Beide ondememers stonden bekend als artistiek begaafde, hooggeschool
de vaklieden.
De keuze van de ongebruikelijke opzet van de kunstzaak laat zich
begrijpen. In de eerste plaats waren Kraal en Leffler geen pottenbakkers.
Ten tweede was de investering voor een bedrijf in de gekozen opzet
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Ajb.l

Spoorkade nrs. 18 en 19, nu 17
en 18.Pand nr. 17 verkeert nog
in de oorspronkelijke staat
(rechts).
No. 18 is onherkenbaar ver
bouwd.

Ajb.2

Vloeddijk 63
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belangrijk geringer dan voor een complete pottenbakkerij. Voorts werd het
risico van misbaksels en breuk aanmerkelijk gereduceerd. De grootste
investering betrof de bouw van een moffeloven. De oven werd geplaatst in
de kelderverdieping aan de tuinzijde van het pand, Ret vloerpeil aan de
tuinzijde van het pand lag ~ en ligt nog ~ een verdiepinghoogte lager dan het
peil van de Spoorkade. Daardoor had de kelderruimte een uitgang naar de
tuin. De huidige eigenaar-bewoner, de heer G.A. van Dijk, was zo
vriendelijk mij de situatie ter plaatse te tonen. Vande oven en de
schoorsteen zijn echter geen sporen te ontdekken.
Volgens Habits warende eerste medewerkers Bruno, de twaalfjarige zoon
van Loffler en Paul Gutsch, een reeds vier jaar in Kampen woonachtige
porseleinschilder van Duitse afkomst. Zij werden spoedig gevolgd door
Wilhelmus Reckmann, schilder, en Jacob (Sjaak) Kwakkel die werd
opgeleid tot ovenstoker. De juiste data van indiensttreding van dit viertal
zijn niet bekend. Op 23-7 -1901 kwam Otto Paul en op 20-9-1901 volgden
Franz Helbig, Brand Gabler en Mathias Havlista. De drie eerstge
noemden waren Duitsers, de laatste was een Tsjech, allen porselein
schilders. Eind september waren, inclusief de ondernemers, reeds tien
personen in het bedrijf werkzaam. Inmiddels had de kunstzaak zich
blijkbaar een goede reputatie verworven, en daardoor de aandacht
getrokken van een groep Amsterdamse investeerders. Die aandacht
leidde tot het bericht waarvan de eerste zin aan het begin van deze
paragraaf werd geciteerd. De essentie van dit bericht luidde als volgt: De
kunstzaak van de heer P.J. Kraal alhier, is omgezet in een Naamloze
Vennootschap: Eerste Nederlandsche Keramische Kunstinrichting. De
N.V. heeft ten doel het vervaardigen en in de handel brengen van
beschilderde tegels, borden en dergelijke, het bewerken en in de handel
brengen van porseleinen en geemailleerde naamborden en aldie zaken die
voorbeschilderingvatbaar zijn.Het kapitaal derN.V. bedraagtf 80.000,~,
verdeeld in 800 aandelen elk groot f 100,~. In het maatschappelijk
kapitaal wordt deelgenomendoor de heren Lambertus Augustus Beausar,
koopman en fabrikant van verlichtingsartikelen, voor 3 aandelen, Mr.
Louis Stevens, directeur Amsterdamsche Fabriek van Cementijzer
werken,II voor 2 aandelen, Mr. Abel Petrus Visser, advocaat, voor 1
aandeel, Johannes Leendertz, beroep onbekend, zoon van een boek
handelaar, voor 3 aandelen, Samuel Andre Hess, commissionair in
effecten, voor 145 aandelen, Alfred Zon, kapitein bij de Genie," voor 5
aandelen, allen wonende te Amsterdam; Pieter Jan Kraal te Kampen, 1
aandeel, zodat door de oprichters is deelgenomen te zamen voor 160
aandelen. De heer P.J. Kraal is benoemd tot technisch directeur, de heer
Joh. Leendertz tot commercieel directeur. Commissarissen zijn de heren
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M.F.L. Ennema, apotheker, Jules van Hasselt, steenfabrikant, Laurens
van Hulst, uitgever, Mr. K.H. Lubach, advocaat en procureur alhier en
Mr. L. Zegers Veeckens, advocaat en notaris te Amsterdam.

N.V. Eerste Nederlandsche Keramische Kunstinrichting
Het, voor die tijd, formidabele aandelenkapitaal van f 80.000,- en de
klinkende namen van commissarissen en aandeelhouders, boden een
weids perspectief voor de toekomst van het bedrijf. Men had kennelijk
groteverwachtingenvan de winstmogelijkhedenvan hetjonge bedrijf. Het
is echter zeer de vraag of de wijziging in de leiding van het bedrijf ten
voordele heeft gewerkt. Het was bij het gehele personeel bekend dat de
samenwerking tussen Kraal en Loffler nogal te wensen overliet. Loffler
liet geen gelegenheid voorbij gaan om Kraal, op de meest onaangename
wijze, duidelijk te maken dat hij een sleutelpositie innam. Lofflerhad tien
jaar meer ervaring dan Kraal, met name op het gebied van de receptuur
van de glazuren en het werken met de moffeloven.Nu Kraal tot directeur
was benoemdwerdde verstandhouding er niet beter op.Desondanks werd
de personeelsterkte langzaam opgevoerd. Weliswaar vertrok Brand
Gabler, doch dit verlies werd ruimschoots gecompenseerd door het
aantrekken van een vijftal porseleinschilders. Tussen 19-10-1901 en
9-12-1901 kwamen de Duitsers Richard Prau en Hugo Pleier en de
Nederlanders Leonard J. Rupp, Petrus T. van Beest en Arie Kolling de
gelederenversterken, zodat op 1januari 1902 in totaal 14personen in het
bedrijf werkzaam waren.
Op 31-8-190213 is het bedrijf weer in het nieuws. Het is met zijn
inzendingen op een tentoonstelling in Leeuwarden met een gouden
medaillebekroond. De redactie van de Kamper Courant wenst de directie
geluk met de gunstige beoordeling en ontleent aan een, niet met name
genoemd, vakblad het volgende: "De Kamper voorwerpen zijn voor een
groot dee1verrukkelijk;het is Kunst, dat schilderwerk op borden en tegels
en het gedecoreerde porselein steekt het porselein van Sevres naar de
kroon". Het komt mij voor dat bij deze lyrische ontboezeming een
vraagteken geplaatst dient te worden. Dit met betrekking tot de soort
aanduiding "porselein".
De aanduiding "porselein" werd dikwijls ten onrechte gebruikt voor
plateel- en aardewerk. In zijnboek "Pottenbakkerskunst" geeftDr. H.E.
van Gelder" een vrijwel volledig overzicht van de ceramische bedrijven
die in het eerste kwart van deze eeuw hier te lande werkzaam waren. Ten
aanzien van de fabricage van porselein schrijft hij: "In het modeme
Nederlandsche pottenbakkerswerk vindt men geen porselein en slechts
zelden steengoed". Hoewel het niet is uitgesloten dat het porselein uit
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Ajb.3 Tegeltableau. Vloeddijk 63,
afm. ± 240x40 em.
Eig ..' de heer CiM. Eijkman,
Kampen.

Ajb.4 Tegeltableau, Vloeddijk 63,
afm. ± 190x90 cm.
Eig.: de heer CiM. Eijkman,
Kampen.
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Duitsland of Engel and werd ingevoerd, lijkt hetmij onwaarschijnlijk dat in
het Kamper bedrijf ooit porselein is beschilderd. Dat de Kamper
producten kwalitatief enige verwantschap hadden met het porselein van
Sevres, is hoogstonwaarschijnlijk te achten.
De bekroonde inzending levert ons nog een interessant gegeven op. De
inzending maakte namelijk deel uit van de "opluistering" van de
N ationale Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden, gehouden bij het 50-
jarig bestaan van de Friesche Maatschappij van Landbouw. De expositie
yond plaats van 23 tot en met 31-8-1902. Uit "Kijkjes op de Landbouw
tentoonstelling"," een kort citaat: "Voor u ziet ge een inzending van de
Societeit tot bevordering van nationale handel en industrie, te Amster
dam. Hoe vindt ge deze producten van aardewerk uit de "Eerste
Nederlandsche Keramische Kunstinrichting"te Kampen? Ais ge uw ogen
open hebt, zult ge al spoedig zien, dat we hier voor ons hebben een
verzameling van prachtige wandtegels. Exposant is de heer Mr. L.Zegers
Veeckens, een van de drie directeuren van de bovengenoemde societeit".
Hieruit blijkt dat Mr. L. Zegers Veeckens, die wij al kennen als
commissaris van de Eerste Nederlandsche Keramische Kunstinrichting,
tevens directeur is van de Societeit tot bevordering van nationale handel
en industrie, te Amsterdam. Uit de catalogus van de tentoonstelling"
blijkt dat de exposant Zegers Veeckens, onder het nummer 1162,
producten had ingezonden van vier bedrijven, te weten: een koekjes
fabriek, een conservenfabriek, de Kamper kunstinrichting en de Terra
cottafabriek ."Helianthe" te Amsterdam. Dat zowel de Kamper kunst
inrichting als de Terracottafabriek Helianthe een onderdeel vormden -
althans binnen de invloedssfeer lagen - van de genoemde societeit, was
waarschijnlijk geen toeval. Immers voor het vervaardigen van terracotta
zijn - per definitie - weinig schilders nodig, terwijl het personeel van het
Kamper bedrijf vrijwel geheel uit schilders bestond. De veronderstelling
ligtvoorde hand dat Helianthe het toeleveringsbedrijfwasvan deKamper
Kunstinrichting. Ondanks naarstig speurwerk is het niet gelukt de aard en
de werkwijze, noch de namen van de betrokken personen van de reeds
genoemde societeit te achterhalen. Inschrijvinginhet handelsregister was
nog niet verplicht. In de verslagen van de Kamer van Koophandel van
Amsterdam wordt met geen woord gerept over de societeit." Misschien
was de societeit een vereniging met een louter ideele doelstelling.
Volledigheidshalvezij nogvermeld dat de Kamper Kunstinrichting de eer
van de goudenmedaille moest delen met de Terracottafabriek Helianthe.
De officiele lijst" van de bekroningenvermeldt op pag. 36, dat de gouden
medaille is toegekend voor de gezamenlijke inzending van tegels, wand
versieringen en terracotta beelden en groepen, respectievelijk van het
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Kamper bedrijf en Helianthe.'? Ere wie ere toekomt.
Na het behaalde succes op de tentoonstelling in Leeuwarden, en de
lovende woorden in de Kamper Courant, werden de producten ook aan het
Kamper publiek getoond. In de zaak van de meubelfabrikant Everhardus
G. Engelen werd een expositie ingericht van: de portretten van H.M. de
Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik, op porselein (?) geschilderd; enige
tegeltableaux, voorstellende gezichten opAmsterdam; kleine beeldjes en
enige andere artikelen. Voorts werd bekend gemaakt dat, op 7 september
1902 te Amsterdam op het Rokin een magazijn van deze producten zou
worden geopend. 20.

Het is spijtig te moeten constateren dat van de ongetwijfeldvele stukken
die aan de Spoorkade zijn bewerkt, vrijwel niets bewaard is gebleven,
althans niet als zodanig is herkend. Daar de biscuit door derden werd
geleverd, zijn de voorwerpen hoogstwaarschijnlijk niet voorzien van een
ingestempeld merk. Volgens Habits werden de stukken ook niet door de
schilders van een, met het penseel opgebracht, merk voorzien. Dat maakt
determinering uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk.Dank zij Habits weten
wij dat twee tegeltableaux, die in de periode dat hij aan de Spoorkade
werkte aldaar zijn gemaakt, nog voor ieder zichtbaar bewaard zijn
gebleven. Deze tableaux sieren de gevel van het pand Vloeddijk 63 te
Kampen. Een tableau draagt het opschrift" Anno 1902", het tweede stelt
een tabaksplantage voor(afb. 2, 3 en 4). Hetpand Vloeddijk63 is een van
de weinigebouwwerkeninKampen dieduidelijkekenmerkendragenvande
Jugendstilarchitectuur.Een tweedepand dat uit dezelfdestijlperiodedateert
is, de banketbakkerij "Maison Brummelaar", hoek Oudestraat-Gasthuis
straat. Het vermoeden dat de oorspronkelijke fraaie betegeling van de
gevel, die thans geheel onder een bepleistering is verdwenen, eveneens
aan de Spoorkade werd vervaardigd, bleek ongegrond. Deze tegels zijn
gemaakt door de plateelbakkerij "De Distel" te Amsterdam. 21

De invloed van Joseph Waimann
Joseph Waimann, geboren 22-7-1865 te Volkmannsdorf in Silezie,
vestigde zich op 1juni 1902 in Kampen, Vloeddijk35. Romijn veronder
stelt dat hij als porseleinschilder in Milaan en Dusseldorf werkzaam was
geweest." Over de wijzewaarop Waimann in contact is gekomenmet de
directie van de Kunstinrichting, tasten wij in het duister. Korte tijd nadat
bij zich in Kampen had gevestigdwas hij vrijweldagelijksaanwezig in het
bedrijf aan de Spoorkade. Het personeel werdover het hoe enwaaromvan
zijn aanwezigheid niet ingelicht.
Volgens Habits zagmen hem als een mede-directeur. De gangvan zaken
werd door Waimann in belangrijke mate beinvloed. Het bedrijf werd
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Fabriek aan de Ebbingestraat-Weverssteeg.

I. kantoor
2. kantoor
3. entree
4. hal
5. toonkamer en

magazijn

o

Aft- 5

6. 1e branderij
7. 2e branderij
8. speciebereiding
9. gieterij
10. toilet, vrouwen
11. toiletten, mannen

12. atelier modelleur
13. atelier schilders
14. droogruimte
15. mallen-makerij
16. slijpmachine
17. atelier modelleur

8

12

verdieping

2

begane grond
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uitgebreid door het huren van het belendende pand Spoorkade 19, nu nr.
18, eveneens eigendom van mevrouw Hengeveld." Kraal koos domicilie
op de bovenverdieping. Ook werd de personeelbezetting fors opgevoerd.
In de loop van de maanden september en oktober werden acht schilders
aangetrokken, waarvan zeven Duitsers. Oskar, de 13-jarige zoon van
Waimann, werd als leerling aangenomen. N aar de reden van het werven
van schilders met de Duitse nationaliteit, valt slechts te gissen. Ret zou er
op kunnen wijzen dat men moeilijk N ederlandse vaklieden kon krijgen, of
dat het vakmanschap van de laatstgenoemden, ten onrechte, in twijfel
werd getrokken. Dan valt er een belangrijk besluit. Men scheen zich
onafhankelijk te willen maken van de toelevering door derden, door het
bedrijf uit te breiden tot een complete aardewerkfabriek. Op 1-10-1902
richtte de directie van de Kunstinrichting zich tot het college van B. en W.
met het verzoek drie ovens te mogen bouwen in de panden Spoorkade 18
en 19, kadastraal bekend in sectie F nrs. 4600 en 4599.24 De behandeling
van de aanvraag verliep traag. Waarschijnlijk vond dit zijn oorzaak in de
ingebrachte bezwaren tijdens de gebruikelijke hoorzitting. Op 24-11-
1902 werd de vergunning verleend." Dan beginnen de moeilijkheden
eerst goed. De 7de december werd een beroep ingesteld door Jan van der
Kamp, L.zn. Jan van der Kamp, P.zn., Peter Jan van der Kamp, blekers
en Comelisje de Groot, weduwe van Frank van de Vegt, bleekster, die
allen hun bedrijfuitoefenden in II sselmuiden.26Run bleekvelden lagen op
een steenworp afstand ten noorden van de Spoorkade. Klaarblijkelijk
waren zij beducht voor schade tengevolgevan rook en roet atkomstig van
de te bouwen ovens. De argumenten van de bleekster en de blekers waren
kennelijk zo sterk, dat de directie van de N.V. Eerste Nederlandsche
Keramische Kunstinrichting de strijd opgaf en het bedrijf sloot. In de
Kamper Courant van 25 december 1902, de eerste kerstdag, werd het
trieste bericht van de ondergang gepubliceerd: "Zaterdagmiddag, 20
december, kwam van de directie uit Amsterdam bij het personeel van de
Keramische Kunstinrichting alhier, met elkander een twintigtal personen,
het minder aangename bericht, dat de werkzaarnheden als geeindigd
moesten worden beschouwd. Op enkelen na zijn allen vreemdelingen,
waarvan de helft Duitsers. Zij zijn door het verstrekken van reisgeld in
de gelegenheidgesteldnaar hunwoonplaatsen terug te keren. Men spreekt
van liquidatie". Zo gingdat tachtigjaar geleden.Het moet voorWaimann
en Kraal een grote teleurstelling zijn geweest. Vooral omdat de commis
sarissen aanvankelijkhun toestemminghadden verleend voor het bouwen
van de ovens. De gedwongenverplaatsing van het bedrijf naar een ander
pand, achtte men blijkbaar niet verantwoord. Habits wijt de abrupte
sluiting mede aan het feit dat het bedrijf verliesgevend was, en dat de
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intrekking van de vergunning voor het bouwen van de ovens, voor de
directie de druppel was die de emmer deed overlopen.
Gezien de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, mag de Keramische
Kunstinrichting niet worden gekwalificeerd als een ceramische industrie.
Wei heeft de Kunstinrichting de basis gevormd voor de opbouw van een
tweede bedrijf waarvoor die kwalificatie wel gerechtvaardigd is.

De overgangsfase
Uit het overzicht ~ Schema I ~ blijkt dat er op 20-12-1902, behalve
Waimann, 21 personen werkzaam waren. Opvallend is dat slechts drie
Duitsers van het ontvangen reisgeld gebruikmaakten om naar Duitsland
terug te keren. Oat waren de schilders Hermann Meyer, Karl Meyer en
Wilhelm Marek. De overigen bleven in Kampen. Alles wijst er op dat
Waimann, al dan niet in samenwerking met Kraal, het personeel en de
werkvoorraad heeft overgenomen, en het bedrijfnogenige tijdheeft voort
gezet. Leffler en zijn zoon Bruno verlieten het bedrijf en vestigden zich
zelfstandig. Leffler vormt een hoofdstuk apart, waarover later meer.
Waimann bleek vastbesloten zijn plan, tot het oprichten van een
volwaardige ceramische industrie, door te voeren. Weliswaar kromp hij
de personeelbezetting indoor de drie "Hollanders", zoals zij in het bedrijf
werden genoemd, te ontslaan. Bunte ging op 2-3-1903 terug naar
Amsterdam en van Beest en Nales vertrokken beiden naar Harlingen op
23-3-1903.

De porselein- en faiencebakkerij Waimann.
De 13de februari 190327 richtte Waimann een verzoek aan B. en W.
van Kampen omhet perceel gelegenaan deWeverssteeg nr. 2, kadastraal
bekend in Sectie F nr. 8369, in te mogen richten tot werkplaats voor het
vervaardigen van porselein en faience. B. enW. gingenniet over een nacht
ijs. De behandeling van de aanvraag duurde een maand langer dan
gewoonlijk het geval was. De vergunning werd verleend op 14 april
1903.28 Nog diezelfde dag werd de acte gepasseerd waarbij Waimann
eigenaar werd van het perceel Weverssteeg nr. 2, de voormalige
trijpweverij van de gebroeders Bosch te Amsterdam." De koopsom
bedroeg f 30.000,~. De verkoper verleende aan Waimann een hypo
theek. Ter meerdere zekerheid werd de door Waimann aan te brengen
inventaris eveneens waarborg voor de hypotheek. Afgaande op de, met
name genoemde,werktuigenenmachines hadWaimann grootse plannen.
Hij verbond zich te zullen instaHeren:eenovenmet tweevuurhaarden, een
moffelvoor groot vuur, eenmoffelvoor klein vuur, een grote en een kleine
smeltmoffel inclusief ijzerwerk en schoorsteen, een leemsnijder, een
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Ajb.6

De heer J. Habits ziet zijn werk
stukken van 75 jaar geleden
terug.

Ajb.7

Fabrieksmerk van de
Nederlandsche Majolika,
Faience & Terracottafabriek
Scholz & Vinckers, Kampen.
Ingebruikvan ± 7maarttoteind
juli 1907.

Ajb. 8
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Bernhard Leffler
Door vriend en vijand bewonderd om zijn uitzonderlijke vakbekwaamheid
en door even zo velen verguisd vanwege zijn onaangepast gedrag. Dat is
het beeld dat ons voor ogen komt bij het naspeuren van zijn antecedenten.
Hij werd door Waimann niet gewenst, terugkeer naar de firma J. Berk en
Zn. was niet mogelijk, zodat hem weinig anders overbleef dan voor eigen
rekening ceramiek te maken. Hij gaf zich op ais deelnemer aan de, reeds
genoemde, wedstrijd voor werklieden. De inschrijving hiervoor yond
plaats op 8 januari 1903.34 Elke deelnemer was verplicht naam en
adres van zijn werkgever op te geven. Loffler en zijn zoon Bruno gaven

filterpers, twee mengmachines met pomp en een gasmotor met dynamo,
een tegelpers voor machinaal bedrijf, een maalmachine en twee meng
machines voor machinaal bedrijf. Op grond van de op de plattegrond van
het fabrieksgebouw aangegeven werktuigen - afb. 5 - dient te worden
betwijfeld of de genoemde inventaris daadwerkelijk is aangebracht. Toch
scheen de productie op gang te komen. Het personeel werd uitgebreid en
reeds op 29 juli 1903 diende Waimann een verzoek in om de inrichting van
het bedrijf te mogen veranderen." De aard van de verandering is helaas
niet na te gaan. WeI staat vast dat de vergunning werd verleend op
5 oktober." De verandering werd echter niet gerealiseerd. Ditgeval stond
niet op zichzelf. Ter illustratie van de voortdurende misere met be trekking
tot de hinderwetvergunningen is hiervan een chronologische overzicht
gegeven in Schema II.
Inmiddels had Waimann enige bekendheid gekregen en zelfs erkenning
verworven binnen de plaatselijke gemeenschap. Tijdens de "Wedstrijden
voor W erklieden", georganiseerd door de Afdeling Kampen van de
Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid, fungeerde Waimann ais
jurylid voor de categorieen decoratieschilders en emailleschilders." Aan
de wedstrijd was een vaktentoonstelling verbonden die werd geopend op
15 september 1903. De tentoonstelling werd gehouden in de Buitenwacht.
De Kamper Courant wijdde er een uitvoerig artikel aan." Waimann
exposeerde zijn artikelen - Potterie L' art cerami que - op de meubelen van
de Kamper meubelfabrikant Engelen. De verslaggever stelt Waimann
voor als: "een onzer stadgenooten, nog niet lang bier ter stede woonachtig,
maar reeds ijverig bezig een industrie hier te brengen, die aan de bloei van
Kampen grootendeels bevorderlijk zal zijn". Interessant is te vememen
dat Waimann zijn producten onder de naam "L'art ceramique" in de
handel bracht. Het valt te betreuren dat deze naam, voor zover bekend,
niet ais merk op de producten werd aangebracht. Herkennig van mogelijk
bewaarde stukken is derhalve niet waarschijnlijk.
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beiden op zelfstandig te zijn. De wedstrijd zou aanvankelijk plaats vinden
van 13 tot 18 april 1903 , doch werd uitgesteld tot september van datjaar.
De gegevens van de deelnemerslijsten werden waar nodig herzien. Bruno
blijkt dan in dienst te zijn van de firma J. Berk en Zn., terwijl Loffler nog
zelfstandig is." Loffler won de eerste prijs in de categorie "decoratie
schilders" en ontving daarvoor een zilveren medaille. Op de officiele lijst
van de bekroningen werd echter vermeld dat hij in dienst was van de firma
J. Berk en Zn.36Dat moet een vergissing zijn. Habits, die als leerling van
de stadstekenschool, buiten mededinging aan de wedstrijd mocht dee 1-
nemen, en daartoe een fraai kamerscherm had geschilderd, is zeer positief
in zijn verklaring dat Leffler, na zijn ontslag wegens wangedrag, nooit
meer bij de firma Berk in dienst is geweest. Habits mening sluit aan bij
hetgeen ik, circa 15 jaar geleden, vernam van de heer J.A.G. Kok, wiens
vader de heer J.H. Kok zich destijds had ontfermd over een aan lager wal
geraakte Duitse porseleinschilder. De schilder was ontslagen door de
firma Berk, werkte enkelejaren in een ceramisch bedrijfwaar hij evenmin
te handhaven bleek. Enerzijds uit waardering voor de capaciteiten van de
schilder en anderzijds uit medelijden met's mans grote gezin, bestaande
uit vrouw en negen kinderen, verschafte de heer Kok hem de faciliteiten tot
het maken van ceramiek, in hoofdzaak tegels. Ondanks de intensieve
begeleiding door de heer Kok liep ook deze poging om de schilder in het
gareel te houden spaak. Jarenlang had men een restant tegels bewaard.
Een speurtocht op de zolder van de voormalige drukkerij van de heer Kok
in de Oudestraat, leverde helaas niets op. De naam van de schilder is mij
ontschoten, doch ik acht het zeer aannemelijk dat de bewuste schilder
Bernard Loffler is geweest. Op 24 mei 1904 vertrok Leffler met zijn
vrouw, Mathilde Altman, en zeven kinderen naar Amsterdam. Op 4 juli
daaraanvolgend keerde het gezin weer naar Kampen terug." Loffler yond
werk bij Waimann en Scholz en ook Bruno werd daar aangesteld. Loffler
liet, op 15 februari 1907, vrouw en kinderen in de steek en vertrok naar
Beieren. Zijn vrouw vertrok op 5-8-1909 met zes kinderen, vier jongens en
twee meisjes, naar Gelsenkirchen. Bruno bleef in Kampen, ten huize van
de weduwe G. Schinkel-Hunze. Hij werkte van augustus 1907 tot 7
november 1912 als emailleschilder bij de firma J. Berk en Zn., en vertrok
naar Duitsland. Zo eindigt dan het trieste verhaal van een geniaal vakman
die zijn gezinsleven en zijn carriere in alcohol verdronk.

Vennootschap onder firma "L'art cerami que Waimann en Scholz"
Maximilian Scholz, geboren 16-8-1868 te Reichenbach, vestigde zich op
7-12-1903 te Kampen. Hij was koopman en evenals Waimann afkomstig
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Ajb.1O

Vaas, hoog 34 em. gemerkt
Model nr. 913. S.Romijn sehrijft:
"een rijzige vaas met een sterk
glanzend, zwart gevlekte groene
glazuur, waarvan men op het
eerstegezieht zeggen zou dat hij
uit Oostenrijk of Duitsland af
komstig was. Het is een stuk met
karakter. 22

Eig.: Gemeentelijke museum Het
Prineessehof Leeuwarden.
Colleetie Pieter Groot.

Ajb.9

Vazen, hoog, van links naar reehts, 18, 13, 18, 13 en 15Y2em.
Goede eeramiek met eenfijn gepenseelde onderglazuur-deeoratie.
Eig.: mevrouw HA.H W Boele-Berk, Kampen.
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uit Silezie, Hij yond voorlopig onderdag ten huize van Waimann,
Vloeddijk 35. Reeds op 16-12-1903 werd de acte, met betrekking tot de
hiervoor genoemde vennootschap onder firma, gepasseerd door notaris
H.H. Janssen Hofelt te Kampen. 38Het compagnonschap wierp kennelijk
vruchten af.Wellicht te danken aan de koopmanskwaliteiten van Scholz.
In elk gevalwerd de omzet aanmerkelijk vergroot. Dit mogenwij afleiden
uit het feit dat per 31 december 1903 slechts 16 personen werkzaam
waren in het bedrijf terwijl twee jaar later dat aantal was toegenomen tot
34. Dejaren 1904 en 1905 verliepen onopvallend. Gedurende dieperiode
werd het bedrijf geen enkele maal vermeld in de plaatselijke courant.
Opmerkelijk is de schaarse berichtgeving in de Kamper Courant ten
aanzien van de, indie tijd, talrijke plaatselijke industrien, Naar aanleiding
van een verslag omtrent de toestand van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart over 1895-1896, uitte de redactie van de Kamper Courant haar
ongenoegen over het gebrek aan mededeelzaamheid van de zijde van de
fabrikanten: "Omtrent de fabrieks- en ambachtsnijverheid is het verslag
weer zeer kort enonbeduidend niettegenstaande deCommissie, diemetde
samenstellingvan het verslagbelast is, allemoeite doet ombij fabrikanten
inlichtingen omtrent hun bedrijf te krijgen, schijnen deze niet genegen te
zijn die te verschaffen", 39 Uitzonderingen vormden de stakingen en
andere arbeidsconflicten. Daarvan was de nieuwsgaring uiteraard ge
makkelijker, hetgeen dan ook tot uiting kwam in uitvoerige artikelen.
Voor Waimann en Scholz dus twee rustige jaren waarin gestaag aan de
opbouw van het bedrijf kon worden gewerkt. Het overschakelen van
uitsluitend bewerken van aardewerk naar een industriele productie
daarvan, was geen eenvoudige opgave. Het heeft dan ook geruime tijd
geduurd voordat volgens de gekozen productiemethode, het gietprocede,
werd gewerkt.

Het gietprocede
Deze methode leent zich bij uitstek voor het vervaardigen van serie
producten. De vaklieden die daarbij een sleutelpositie innemen zijn, de
ontwerper, de modelleur en de vormengieter. Daar niet is gebleken dat
Waimann en Scholz een ontwerper indienst hadden, was demodelleur de
man die de vorm en het karakter van het aardewerk bepaalde. De
modelleur dient het werken met de draaischijf en het modelleren van
ornamenten volledigte beheersen. De modelleurmaakt dus deprototypen
van de voorwerpen. De vormengietermaakt daarvan een gipsen gietvorm
ofmal. De inwendigevormvan demal is dus een negatieve afdrukvan het
voorwerp. De mal moet uitneembaar zijn en is daartoe uit delen
opgebouwd.De vorm van het voorwerpmaakt het soms noodzakelijk dat
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delen van het voorwerp in afzonderlijke gietvormen gemaakt moeten
worden. Ook de oren en de tuiten worden in aparte gietvormen gegoten.
Door de gieters of vormers, in Kampen stukmakers genoemd, wordt in de
gipsmal een vloeibaar kleimengsel - de specie - gegoten. De poreuze
gipsmalneemt het vocht uit de specieop, waardoor zich tegen demalwand
een laag klei afzet. Zodra deze laag dik genoegis giet men de overtollige,
nog vloeibare, specie weer uit de mal. Daama wordt het voorwerp uit de
mal genomen en zonodig, de afzonderlijke delen samengevoegd. Vooral
de ze handeling vereist een grotemate van geoefendheid.Na zorgvuldige
droging gaan de voorwerpen in de oven voor de eerste-brand of biscuit
brand.
Het voordeel van deze productiemethode is dat men slechts enkele
hooggeschoolde, en dus dure, werkkrachten nodig heeft. De stukmakers
kunnenna een opleidingvan 1liz a 2jaar voldoendezijngeoefendomgoede
werkstukken af te leveren. De industriele productie biedt een breed
publiekdemogelijkheid,tegenbetaalbare prijzen,goede stukkenceramiek
te verwerven.
Als nadeel zou genoemdkunnenwordendat aIlestukkenuit eenmal- 80 a
100 -, qua vorm, volkomen identiek zijn. Variatie in de decoratie en de
kleur is uiteraard mogelijk. Aanvaarden van industriele productie
methoden betekent dat men bewust afstand doet van de charme van het
handwerk.

Het invoeren: van het gietprocede
Hetjuiste tijdstip van de invoeringvan het gietprocede, heb ikniet kunnen
achterhalen. Opmerkelijk is dat reeds op 13 augustus 1903 een vormen
gieter in dienst werd genomen, terwijl een modelleur nog ontbrak.
Aannemende dat door Friedrich Mayer, de vormengieter, daadwerkelijk
gietvormen zijn gemaakt, dan rijst de vraag wie de modellen maakte. Het
kan zijn dat een van de firmanten deze kunst meester was. Een tweede
mogelijkheid is, dat men eenvoudig modellen van de concurrenten
kopieerde, hetgeen destijds geen zeldzaamheid was." Hoe het ook zij, de
eerste modelleur was de jeugdige Willy Neutert, geboren 8-5-1882 te
Schweidnitz, vanwaar Mayer eveneens afkomstigwas. Neutert vestigde
zich in Kampen op 6-2-1904, zes maanden na Mayer. Kort daama
werden enige jonge Kampenaren aangenomen die door Neutert werden
opgeleid tot stukmakers. Op grond hiervan lijkt het verantwoord aan te
nemen dat omstreeks maart 1904 het gietprocede werd ingevoerd. Deze
aanname wordt nog ondersteund door de indiensttreding, op 5-4-1904,
van een tweede modelleur, de Oostenrijker Joseph Janecek, geboren
14-4-1879. Joseph was de clown van het gezelschap. Hij voelde zich in
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Ajb.11

Vaas, haag 54 em, gemerkt
model nr. 555.
Volgens Romijn: "een grate
vaas, zeer druk, zeer lelijk, maar
ook alweer met een duidelijke
allure. 22
Eig.: Frans Walkate Archief
Kampen.

Ajb.12

Vaas, haag 34 em, gemerkt.
Varm en decoratie verraden zijn
Duitse makers.
Eig.: de heer S. Schatz, Capelle
aid /Jssel.



Kampen niet erg op zijn gemak en vertrok op 25-11-1904 naar Amster
dam. Voor zijn vertrek schilderde hij in sierlijke letters zijn afscheidsgroet
op een balk van de zoldering: "Wenn hier nach viele J ahren me in Name
noch wird genannt, denk dann der Joseph Janecek den hab' ich auch
gekannt".
Er blijkt wel voldoende werk te zijn geweest voor een tweede modelleur.
Joseph's opvolger, Karl B.P.J. Schmitz, geboren 4-3-1871 te Koblenz,
vestigde zich met zijn gezin op 23-1-1905 in Kampen. Ook het aantal
schilders nam toe. Onder hen waren Emil Wieden en Richard Meusinger,
beiden leeftijdgenoten van Habits. Zij werden goede vrienden en hebben
later nog enige tijd met elkander gecorrespondeerd. Wieden en Meusinger
verbleven slechts drie maanden in Kampen. Korte dienstverbanden waren
een normaal verschijnsel, met name voor de jongeren. Rondom de eeuw
wisseling was in Duitsland de Wanderschaft voor handwerksgezellen nog
algemeen gebruikelijk. N a hun leertijd trokken de jonge gezellen van stad
tot stad om in verschillende bedrijven ervaring op te doen. Wieden en
Meusinger sloten hun Wanderschaft-periode in Kampen af en keerden
naar huis terug.
Op 19 maart 1906 verwisselde Habits het bedrijfvan Waimann en Scholz
voor een betrekking in den Haag.

De kentering
Uit - Schema III - valt af te lezen dat in de tweede helft van 1905, 36
. werknemers aan het bedrijf verbonden waren. Dit relatief grote aantal
maakt het verleidelijkte veronderstellen dat het bedrijf in die periode zijn
hoogtepunt had bereikt. Het is echter zeer de vraag of er ooit sprake is
geweest van een hoogtepunt. Het kat en muis spelen met de hinderwet
aanvragen was in feite een macaber spel, dat niet uit weelde werd
gespeeld. Het duidt er veeleer op dat het bedrijf permanent met
moeilijkhedenhad te kampen. In het midden latende of het een rnoedige
dan wel een overmoedige daad is geweest, een feit is dat op 1 augustus
1905 een aanvraag werd ingediendwaarbij vergunningwerd gevraagd tot
het bouwenvan een ringovenmet vier vuren, enbijkomendebouwkundige
voorzieningen. De vergunning werd verleend op 4 september 1905.41
Met de omschrijving:"een ringovenmet vier vuren", zal bedoeld zijn een
ringoven met vier kamers. Een ringoven heeft een cirkelvormige door
snede die in vier kwadranten, of kamers, is verdeeld. In principe kan een
ringoven continue in bedrijf zijn.Wanneer een kamer wordt gestookt dan
wordt een aangrenzende kamer voorgewarmd terwijl de andere aan
grenzende kamer afkoeld. De tegenover liggende kamer wordt leeg
gemaakt en opnieuw gevuld. Zodra de inhoud van de eerste kamer gaar
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gestookt is wordt het vuur verplaatst naar de reeds voorgewarmde kamer
en schuift alles een kamer op, enzovoort.
Hoewel de vergunning snel was verleend, werd geen aanvang gemaaktmet
de bouw van de oven. Bovendien, ofwellicht daardoor, komt er een kink in
de kabel. Waimann treedt uit de vennootschap en vertrekt op 31-1-1906
naar Italie, Weliswaar vermeldt het bevolkingsregister dat hij naar
Dusseldorf vertrok, alwaar hij echter nimmer is ingeschreven.

Scholz zet het bedrijf aileen voort
Het heeft er dus alle schijn van dat het al dan niet bouwen van de ringoven
het breekpunt heeft gevormd in de relatie Waimann - Scholz. Twaalf
dagen na het vertrek van Waimann richtte Scholz een adres aan B. en W.
met het verzoek de bouw van de ringoven eenjaar te mogen uitstellen. Ook
dat verzoek werd weer gehonoreerd onder de voorwaarde, dat de
inrichting voltooid en in werking moest zijn gesteld voor of op 15 februari
1907.42
Nu Scholz aileenmet de leidingvan het bedrijfwas belast had hijbehoefte
aan uitbreiding van het kader. Hij trok daartoe een werkmeester-vormer
aan in de persoon van Reinholt Kruger, geboren 9-9-1881 te Tzschetz
schnow, die op 23 mei 1906 in dienst trad. Hij bleek, om met onze
oosterburen te spreken, nogal een "Draufganger" te zijn wiens optreden
de directe aanleiding was tot een emstig arbeidsconflict.

Het arbeidsconflicr"
De jonge werkmeester heeft blijkbaar niet veel tijd nodig gehad om te
constateren dat de kwaliteit van het werk van de stukmakers veel te
wensen over liet. De stukmakers werdenbeloond op stukloonbasis, echter
met dien verstande dat aile werkstukken, ongeacht de kwaliteit, werden
beloond. Een loonprikkel, om werk van goede kwaliteit te leveren,
ontbrak. Kruger was gewend aan het Duitse systeem waarbij alleen de
goede, verkoopbare werkstukken werden beloond.
Ongetwijfeld heeft hij Scholz er van overtuigd dat het invoeren van het
Duitse systeem dringend noodzakelijk was. Het besluit vieI dan OOK dat
beloningssysteem .in te voeren. De wijze waarop dat besluit werd
uitgevoerdwas weinigtactvol. Donderdag 24juli 1906, tweemaanden na
zijn indiensttreding, deelde Kruger aan de zeven stukmakers mede dat
voortaan de slechte werkstukken niet meer zouden worden betaald. Dit
met ingang van de volgende dag. De stukmakers ontstaken in woede en
eisten intrekking van de maatregel. Toen van intrekking van de nieuwe
voorwaarden geen sprake bleek te zijn, weigerden zij verder te werken en
gooidende werkstukken die zij onder handen hadden, op de vloer ingruis.
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Ajb.13

Vaas, zgn. Patina, haag 34 em:
Eig.: Frans Walkate Archief
Kampen.

Ajb.14

Plaquette "Villa Mary", haag
18 em.
Eig.: Frans Walkate Archief,
Kampen.
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Scholz verscheen ten tonele en wist blijkbaar niets anders te doen dan de
politie waarschuwen die proces-verbaal opmaakte terzake vernieling.
Voor ditfeit stonden de "stukmakers" terecht voor de rechtbank te Zwolle
op 25 oktober 1906. De officier vanjustitie achtte het een ernstige zaak.
Zijn eis was dan ook allerminst mild; zes weken hechtenis voor de vijf
ouderen en! 10,- boete, subsidiair twee weken tuchtschool, voorde beide
jongsten. Mr. van den Oever, toegevoegd verdediger van de beide
jongeren, nam ook de verdediging van de ouderen op zich. Hij was het in
geen enkel opzicht eens met de officier en vroeg voor alle beklaagden
vrijspraak. Op 8 november werden allen door de Zwolse rechtbank
vrijgesprokeri." De officier van justitie yond dat blijkbaar niet terecht en
tekende appel aan. De 28e maart 1907 diende de zaak voor het Hof te
Zwolle. Ret gewezen vonnis werd gedeeltelijk vernietigd en van de zeven
beschuldigden werden er vier veroordeeld tot! 20,- boete, sub. 20 dagen
hechtenis, de vijfde tot! 5,- boete, sub. een week tuchtschool. De twee
jongsten werden vrijgesproken." In de krant werden, naar goed gebruik,
de betrokkenen met hun initialen en leeftijden aangeduid. Een brief van de
commissaris van politie aan de officier van justitie vermeldt echter de
namen voluit." Bovendien doet de commissaris nog een goed woordje
voor het zevental met de zinsnede: "de verdachten staan hier gunstig
bekend". Ret blijken te zijn: Evert Jan Bastiaannet, 29 jaar; Hendrikus
Johannes Hennephof, 23 jaar; Tjiebe Schimmelpenning, 19 jaar; Evert
Hofman, 19 jaar; Kornelis Ras, 17 jaar; Gerrit Jan Schilder, 16 jaar en
Willem Boers, 14 jaar.
Ret is tekenend voor de toenmalige relatie tussen de pers en de
fabrikanten, dat de redactie van de Kamper Courant eerst na de zitting van
de rechtbank, op 28 oktober, kennis nam van het conflict dat reeds op 24
juli uitbrak. Eenmaal op het spoor van deze zaak, bracht de journalist kort
daarna een bezoek aan het bedrijfwaarover hij uitvoerig berichtte. Scholz
deelde hem, onder meer, mede dat hij tot de verandering in het belonings
systeem was genoodzaakt doordat het telkens voorkwam dat de afge
leverde stukken schromelijke fouten vertoonden. De afwerking gebeurde
vaak met zulk een onverschilligheid dat de stukken aIle waarde misten.
WeI was hij door de stakende stukwerkers in grote verlegenheid gebracht.
Om aan de spoedeisende leveranties te kunnen voldoen had hij, met de
werkmeester, zelf het werk van de stakers overgenomen, terwijl hij:
"aanstonds enige ervaren werklieden uit Duitsland ontbood en tegelijk
enige Kamper jongelieden ter opleiding in dienst nam". Hoeveel ervaren
werklieden hij ontbood viel niet na te gaan. WeI is het zeker dat er nadien
slechts een Duitser in dienst trad. Op 23-3-1907 kwam Emil W ohleben,
vormer van beroep, de uitgedunde gelederen versterken. Dat er veel
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Kamper jongens als leerlingen zijn aangesteld valt te betwijfelen.
Mevrouw M.J, Schimmelpenning, dochter van de stukmaker Tjiebe
Schimmel penning, meent stellig te weten dat haar vader tot de opheffing
van het bedrijf in dienst is geweest. Van de eveneens gestaakt hebbende
Bastiaannet is bekend dat hij, op 4-9-1906, is vertrokken naar Sterkrade -
Duitsland. Hij was de oudste van de stakende stukmakers en wellicht de
leider van de groep. Het zou kunnen zijn dat de overigen weer te werk zijn
gesteld, daar de ontboden Duitsers verstek lieten gaan (afb. 17).

Bezichtiging van de fabriek
Op uitnodiging van Scholz maakte de verslaggever een rondgang door het
bedrijf. Zijn verslag bevat enkele interessante bijzonderheden. Allereerst
het assortiment in de monsterkamer; "waar tegen de muur, op tafels, op
planken langs de wand en op de grond een rijke keuze artikelen van de
meest verschillende afmeting en kleur, van de meest verscheiden vorm en
aard stonden uitgestald. Men vindt er van de eenvoudige verfpot en het
doelmatige asbakje af tot de fijn bewerkte vaas en het met weelderig
lofwerk versierde en fraai beschilderde salonomament toe". Dat liegt er
niet om. Hoewel het "weelderig lofwerk" niet de indruk wekt dat men een
wezenlijke bijdrage leverde aan de stijlvernieuwing. Vervolgens de
speciebereiding. Daar wordt: "Moeselklei, Goudse pijpaarde en gewone
rivierklei van de IJssel met enige andere stoffen gemalen en dooreen
gewerkt". Tenslotte: "de laatste hand wordt aan de voorwerpen gelegd in
de schilderswerkplaats, waar allerlei kleuren in glimmendenmat,Majolica
en Patina, er door kennershand worden opgebracht. Het Majoloca keert
na het schilderen nogweer in de oven terug". Hieruit valt te concluderen
dat het Patina niet in de oven terugkeerde. Mijn bange vermoeden dat wij
hier met pure kitsch te doen hebben, dat weinigmet ceramiek van doen
beeft, werd mij door Habits bevestigd. Het was voor Habits een
openbaring dat ik hem enkele stukken Patina kon tonen van een type dat
hij, vijfenzeventigjaar geleden, zelfhad bewerkt (afb. 6). Hij gafmij een
gedetailleerde beschrijving van de werkwijze, de z.g.n. koude bescbil
dering. Na de biscuitbrand werden de voorwerpen gedompeld in een
oplossing van schellak in spiritus. Na droging werd het oppervlak
beschilderd met een mengsel van zinkwit, droge kleurstof, in spiritus
opgeloste schellak en porseleinlak. De oppervlakte werd uitsluitend in
donkerbruine kleuruitgevoerd.De decoratie was in het oppervlak van het
voorwerp aangebracht door middel van groeven, cirkelvormigeputjes en
verhogingen.Deze werden, na drogingvan de eerste verflaag, gevuldmet
groene verf _-schimmelkleur - van dezelfde receptuur als de onderlaag.
Een spinneweb met spin was een favoriet decor.
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Jardiniere, zgn. Patina, haag 11 em.
Eig.: mevr. M.J. Schimmelpenning, Kampen.

Ajb.15

De heer J. Habits ± 1915. Ajb.16
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De samenstelling van de gebruikte verf moet tot vele teleurstellingen
hebben geleid ..Vele zindelijke huisvrouwen zullen hebben ervaren dat de
verf niet bestand was tegen een flinke wasbeurt. Landschappen, zoals op
de afgebeelde jardiniere (atb. ) werden echter met olieverf geschilderd.
Met het vervaardigen van het Patina bewoog het bedrijf zich in een zeer
bedenkelijke richting. Dit werd nog geaccentueerd doordat men vele
artikelen maakte voor de souvenirmarkt, een marktsector die doorgaans
uitmunt door smakeloosheid en inferieure kwaliteit. Tjiebe Schimmel
penning verrichtte zijn werk met veel animo. Hij was zelfs aangewezen om
een tweetal jonge vrouwen het stukmaken te leren. Oude gietmaIlen, die
voor de normale productie onbruikbaar waren, mocht hij mee naar huis
nemen. Hij maakte daarin voorwerpen van gips, die hij zelfbeschilderde.
Mevrouw Schimmelpenning bezit nog twee hertekopjes, een schoentje en
een wandbord, die door haar vader zijn gemaakt. Deze gipsafgietsels
geven ons geen indrukwekkend beeld van de producten in de souvenir
sector. De gietmallen zijn nog jarenlang bewaard doch hebben op een
kwade dag de voorjaarsschoonmaak niet ovetleefd. Jammer!

De N.V. Nederlandsche Majolica, Faience en Terracottafabriek
Uit een actie verleden, op 20 februari 1907,47 voor notaris M.J. van
Krieken vernemen wij dat, op 22 januari 1907, door hem de acte is
gepasseerd inzake de ontbinding van de vennootschap onder firma "L' art
ceramique Waimann en Scholz." Voorts dat Scholz, voor zich, en als
gemachtigde van Waimann, wonende in Vedo(?) moeilijk leesbaar, Italie,
het fabriekscomplex met inventaris verkoopt aan de heer J.M. Beckering
Vinckers, voor een bedrag van f 11.000,-.
Johannes Meinardus Beckering Vinckers, geboren 20-2-1860 te Kam
pen, was sedert 25-4-1903 in Kampen woonachtig, eerst Vloeddijk 152,
later Burgwal45. Hij was fabrikant van beroep en zijnvorigewoonplaats
was Helmond. Kampen was voor hem bekend terrein. Hij was een zoon
van Dr. J. Beckering Vinckers die van 1854 tot 1885 als leraar was
verbonden aan de Latijnse School, later gymnasium en H.B.S., te
Kampen. Deze veelzijdig begaafde man werd in 1885 benoemd tot
hoogleraar in de engelse taal en letterkunde aan de universiteit te
Groningen. Hij overleed aldaar op 19-12-1891. Johannes Meinardus had
zijnjeugd in Kampen doorgebracht. 0pvallend is dat BeckeringVinckers
zich wederom in Kampen vestigde op vrijwel hetzelfde tijdstip waarop
Waimann zijn vergunningkreeg voor het inrichten van zijn Porselein- en
faiencebakkerij.Desgevraagd verklaarde Habits dat het algemeenbekend
was dat BeckeringVinckersde financierwas vanhet bedrijfvanWaimann
en Scholz. Een maand nadat BeckeringVinckers eigenaar was geworden

313



van de fabriek, zette hij de zaak om in de N aamloze Vennootschap
Nederlandsche Majolica, Faience en Terracottafabriek." De acte werd
verleden voor notaris M.l. van Krieken op 26-3-1907. De koninklijke
bewilliging voor deze N.V. was reeds verleend op 7-3-1907. Het
maatschappelijk kapitaal bedroeg j" 40.000,-, verdeeld in 80 aandelen it
! 500,-, waarvan 47 geplaatst envolgestort. Inbreng tervolstorting van de
22 aandelen van Beckering Vinckers: een fabrieksgebouw met om- en
bijgelegengronden elfdaarbij behorende arbeiderswoningen,benevens de
gang naar die percelen leidende.
Ter volstorting van de 17 aandelen van Scholz: actief: a. de gehele
handelsvoorraad en alle roerende zaken met uitzondering van machines,
ovens, gereedschappen en de stoffering van een woning. b. chemische
recepten en c. schuldvorderingen en andere rechten. passief: handels
schulden ten bedrage van! 3.031,93 en schuldenwegensgeleendegelden
ten bedrage van! 3.242,-.
Voor de eerste maal werden tot directeuren benoemd de heren M. Scholz
en 1.M. Beckering Vinckers, tevens de enige aandeelhouders. Hier
verschijnen de letters S. en V. die het onderwerp waren van de eerder
genoemde correspondentie tussen Romijn en Don S. en V.= Scholz en
Vinckers. De V. vloeit voort uit het feit dat Beckering Vinckers tekende
met 1.M.B. Vinckers.

Het fabrieksmerk
Dank zij het initiatief van Vinckers om de producten van een merk te
voorzien, is het ons mogelijkde stukkenuit de laatste productieperiode te
determineren. Er zijn mij slechts drie stukken bekend waarop het
afgebeeldemerkvoorkomt (afb. 7 en 8). Daarvan kanmet redelijkezeker
heid worden gesteld dat die na 7-3-1907 zijn gemaakt.

De ringoven
Zoals reeds is vermeld had Scholz uitstel gevraagd en gekregen voor de
bouw van een ringoven, die uiterlijk op 15 januari 1907 in gebruik had
moeten zijn. In het ontwerp van architect G.B. Broekemawas de ringoven
gesitueerd in de bestaande branderij. De bijkomende bouwkundige
werkenbeperkten zich tot het verplaatsen van demuur tussen debranderij
en de speciebereiding. Afgezien van het bouwen van de ringoven, geen
ingrijpende verandering.
Op 4maart 1907 berichtte de commissaris vanpolitie,A.A. 'sGraeuwen,
aan B. en W. dat: "door de firmaWaimann en Scholz de ringovenniet is
gebouwden zij van de bouw daarvan, zoals de firmant Scholz verklaarde,
heeft afgezien". Op 12 maart daaraanvolgend werd de vergunning
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De heer Tjiebe Schimme/penning
± 1915.

Ajb.17
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ingetrokken. Vier dagen later - 16 maart 1907 - werd opnieuw vergunning
gevraagd voor de bouw van een ringoven. Ditmaal was de aanvrager de
N.V. Nederlandsche Majolica, Faience en Terracottafabriek. De aan
vraag werd ondertekend door beide directeuren. Architect Broekema had
het bouwplan drastisch gewijzigd. Ret plan voorzag nu in de bouw van een
tweede branderij, grenzend aan de bestaande branderij (afb. 5).
Ret geheel was gesitueerd tussen de vleugels van het fabrieksgebouw. De
daar gelegen toiletruimte moest worden afgebroken. Opvallend is dat in de
nieuw te bouwen toiletruimte een toilet voor vrouwen was opgenomen. De
gehele opzet verraadt de inbreng van de fabrikant Beckering Vinckers. De
aanvraag ging vergezeld van de gebruikelijke toelichting. Daaruit ver
nemen wij dat: "de aard van de bestaande inrichting onveranderd blijft. De
bouw van de ringoven betreft slechts een uitbreiding tot het bakken van
porselein en aardewerk. De beweegkracht, bestaande in werktuigen door
de handen gedreven, blijft eveneens onveranderd". Waimann's oor
spronkelijke doel, het machinaal vervaardigen van aardewerk, was nog
steeds niet bereikt. De gevraagde vergunning werd verleend op 15 april
1907. Ditmaal werd van de verkregen vergunning daadwerkelijk gebruik
gemaakt. De ringoven werd gebouwd, compleet met schoorsteen en lift.
De enige bron die deze uitspraak rechtvaardigt is een, door notaris 1.M.
van Krieken geplaatste, advertentie in de Kamper Courant van 5 april
1908, acht maanden nadat het bedrijf omstreeks 1 augustus 1907, om
onbekende redenen werd opgeheven. De advertentie behelst de aankon
diging van de publieke verkoping, te houden op 14 april 1908 van: "Ret
fabriekgebouw aan de l e Ebbingestraat, grond, huisjes, machinerien en
gereedschappen eigendom van de N.V. Nederlansche Majolica, Faience
en Terracottafabriek. De omschrijving van de fabriek vermeldt onder
meer: "brandvrije branderij met nieuwe oven van 10m3 en lift door
lopende tot het dak, stenen schoorsteen ± 15 m hoog, tweede branderij
met 2 moffels, enz.".
De tweede branderij isdus gebouwd.Ret lijktmijverantwoord er vanuitte
gaan dat met de "nieuwe oven van 10 m3", de ringovenwordt bedoeld.

Ret einde
De conclusie dat de N.V. Nederlandsche Majolica, Faience en Terra
cottafabriek omstreeks 1 augustus 1907 werd opgeheven, is slechts
gebaseerd op de massale uittocht van de Duitse werknemers rond die
datum. Niet minder dan 16Duitsers keerden vrijwelgelijktijdignaar hun
Heimat terug (Schema III).
De oorzaak van de plotselinge sluiting van het bedrijfheb ik niet kunnen
achterhalen. Romijn oppert de voorzichtige veronderstelling dat: "wan-
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neer de oven nog tot stand is gekomen zijn de heren S. en V. er misschien in
de kortste keren aan ten onder gegaan"." 't Kan zijn dat de bouw of het
gebruik van de ringoven het bedrijf naar de ondergang heeft gevoerd,
hoewel het niet het enige bedrijf was dat in die dagen het loodje heeft
gelegd. De plateelbakkerij "Haga" te Purmerend werd eveneens in 1907
geliquideerd. De Dordtsche Kunst Potterij, te Dordrecht sloot de poort in
1908.49 De directie van laatstgenoemd bedrijf weet het debacle aan de
slapte in de gehele bedrijfstak en aan de grote vlucht die de Duitse koper
industrie had genomen en het kunstaardewerk bijna geheel verdrong.!"
VolgensRomijn achtte BeckeringVinckers de herenWaimann en Scholz
volstrekt onbekwaam en hij vertrok naar Hilversum met het vaste
voomemen zich nooit meer met ceramiek in telatenY Wat dan ook de
oorzaak van de opheffingmag zijn geweest, het valt te betreuren dat deze
ceramische industrie voor Kampen verloren is gegaan.
Het fabriekscomplex werd gekocht door de heer J. Tjemmes voor
f 7.777,-.51 De heer Tjemmes richtte het pand in tot een stoom-meubel
fabriek onder de naam, "De Tijd zal 't leeren". Na nog gebruikt te zijn
door deWijnhandel en Likeurstokerij J.W. Siebrand B.V.,werd het pand
in 1974 gesloopt om plaats te maken voor het huidige bureau van Politie.

Kwantiteit en kwaliteit van de nalatenschap
Helaas is het aantal, mij bekende, bewaard gebleven stukken uiterst
gering.Enkele zijn reeds in de tekst vermeld. Resumerende komenwijtot:
Twee tegeltableaux, Vloeddijk63, eig. de heer .C.M. Eijkman, Kampen.
Vervaardigd door: de Eerste Nederlansche Keramische Kunstinrichting,
1902.
Een pot enviervazen, eig.mevrouwH.A.H. W. Boele-Berk,Kampen. Op
grond van de hardheid en de kleur van de scherf, alsmede de fijne
onderglazuur decoratie, vermoedelijkvervaardigd door: de Eerste Neder
landsche Keramische Kunstinrichting 190111902 (afb. 9).
Een vaas, eig. Gemeentelijk museum Het Princessehof, Leeuwarden.
Bruikleen collectie Pieter Groot (afb. 10).
Een vaas, eig. Frans Walkate Archief, Kampen (afb. 11).
Een vaas, eig. de heer S. Schatz, Capelle aid IJssel (afb. 12).
De drie vazen zijn gemerkt S & V, Kampen. Zijn derhalve vervaardigd
door de N.V. Nederlandsche Majolica, Faience en Terracottafabriek te
Kampen. Tussen ± 7 maart en 1 augustus 1907.
Twee identieke vazen, "Patina", eig. Frans Walkate Archief, Kampen.
Model nr. 449 (afb. 13).
Een plaquette (souvenir voorstellende "Villa Mary"), eig.Frans Walkate
Archief, Kampen (afb. 14).
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Eenjardiniere, "Patina", eig. mevrouw J.M. Schimmelpenning, Kampen.
Vervaardigd door: de Vennootschap onder firma "L'art ceramique
Waimann en Scholz, Kampen (atb. 15).
Ret is uiteraard onmogelijk aan de hand van enkele stukken een objectieve
kwaliteitsbeoordeling te geven. Betwijfeld werd reeds ofhet fabriceren van
het zgn Patina en van artikelen voor de souvenir-markt, getuigde van een
juist beleid. De hiervoor vermelde stukken wekken niet de indruk te
kunnen wedijveren met de producten van de toonaangevende bedrijven in
die tijd. Een wezenIijke bijdrage tot de "explosie van scheppingskracht",
hebben de Duitse-Kamper industrieen niet geleverd.

Verzoek
Voor het verdere onderzoek verzoek ik de medewerking van hen, die in het
bezit zijn van gemerkte voorwerpen van de Nederlandse MajoIika,
Faience en Terracottafabriek S & V, Kampen. Voorts houd ik mij
aanbevolen voor gegevens betreffende de Kampenaren die in het artikel
worden genoemd.
De heer G.L. Berk, beheerder van het Frans Walkate Archiefte Kampen,
zal uw reacties gaame in ontvangst nemen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan allen die mij op enigerlei wijze
behulpzaam waren bij het tot stand komen van dit artikel.
Met name noem ik: de heren C.N. Fehrmann, beheerder van het Frans
Walkate Archief en D. van der VIis, gemeente-archivaris, voor hun
stimulerende adviezen en de verleende faciliteiten. Run medewerkers
voor hun welwillende assistentie. De hoofddirecteur en de directie
Overijssel van de dienst van het Kadaster en de Openbre Registers,
alsmede hun medewerkers van het kantoor Zwolle, voor de kadastrale
gegevens. Mevrouw R.A.R.W. Boele-Berk, mevrouw J.M. Schimmel
penning, de heer S. Schatz en de directie van het gemeentelijkmuseum
Ret Princessehof te Leeuwarden, die rnij toestonden de foto's van de in
hun bezit zjinde voorwerpen te publiceren, De heer E. Ebbinge, conser
vator van het Princessehof, voor het kritisch doorlezen van het manus
cript. Zijn opmerkingen heb ik gaame in de tekst verwerkt.

Verantwoording van de foto's:
Afbeelding nr. 10. Overgenomen uit het Jaarverslag 1975. GemeenteIijk
museum Ret Princessehof te Leeuwarden. Foto: Paul Jansen, Leeu
warden.
Afbeelding nr. 12. De heer S. Schatz, Capelle aid IJssel.
Overige foto's en tekeningen van de schrijver.
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NOTEN:
Gebruikte afkortingen:
G.A.K. = Gemeente-archief Kampen.
F.W.A. = Frans Walkate Archief Kampen.
K.C. = Kamper Courant.
Kadaster Zwolle = Dienst van het Kadaster en Openbare Registers, kantoor Zwolle.
M.N.V.C. = Mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van de cera
miek.

1. G.A.K. Correspondentie museum, brief d.d. 10-12-1968.
2. G.A.K. Correspondentie museum briefnr. 6, d.d. 7-1-1969.
3. F.W.A. Adresboeken van Kampen. 1903 en 1908.
4. J. Romijn. Jugendstil uit Purmerend, M.N.V.C. nr. 90/91. pag. 5.
5. De complete jaargangen van de Kamper Courant zijn aanwezig in het Gemeente-

archief en in het Frans Walkate Archiefte Kampen. Vanaf 16-5-1836 tot heden.
6. G.A.K. Nieuw archief, inv. nr. 2864.
7. Kadaster zwolle. sectie F, artikel 11169, register dee11335, nr. 41.
8. De persoonlijke gegevens zijn ontleend aan het bevolkingsregister van Kampen.
9. Vriendelijke mededeling van hde Gemeentearchivaris van Deventer.
10. Voor plaatsnamen is de spelling gevolgd van Stielers Handatlas, 10e druk.
11. Cementijzer is een in onbruik geraakte benaming voor gewapend beton.
12. De beroepen van de aandeelhouders dank ik aan een vriendelijke mededeling van

de Gemeentearchivaris van Amsterdam.
13. K.C.31-89-1902.
14. Dr. H.E. van Gelder. Pottenbakkerskunst. Rotterdam 1927. Reprint 1977. pag.

9.
15. Gemeente-archief Leeuwarden. Leeuwarder Courant 26-8-1902.
16. idem. inv. nr. C. 220.
17. Vriendelijke mededeling van de Gemeentearchivaris van Amsterdam.
18. Gemeente-archief Leeuwarden, inv. nr. C. 220.
19. De Nederlandsche Terra Cottafabriek "Helianthe" was in 1902/03 gevestigd in

de Gerard Brandtstraat 16-20; in 1903/04 in de Vaartstraat 1; van 1904-1910 in
de 3e Schinkelstraat 33, te Amsterdam. Na 1906 wordt het bedrijf in de verslagen
van de Kamer van Koophandel niet meer genoemd.
Vriendelijke mededeling van de Gemeentearchivaris van Amsterdam.

20. K.C.7-9-1902.
21. Bouwkundig Weekblad. 21e jaargang. nr. 35, 31-8-1901.
22. J. Romijn. Jaarverslag 1975. Gemeentelijk museum Het Princessehof, Leeu-

warden. _
23. Kadaster Zwolle. Sectie F. artikell1168, register deel1334 nr. 134.
24. K.C.2-1O-1902.
25. K.C.27-11-1902.
26. K.C. 7-12-1902.
27. K.C. 19- 2-1903.
28. K.C. 16- 4-1903.
29. Kadaster Zwolle. Sectie F. artikel 5835, register deel 735 nr. 64.
30. K.C.30- 7-1903.
31. K.C. 8-10-1903.
32. K.C.27- 9-1903.
33. K.C.20- 9-1903.
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34. K.C. 8- 1-1903.
35. F.W.A. Gegevens betreffende de "Wedstrijden voor Werklieden" 1903.
36. K.C.24- 9-1903.
37. G.A.K. Register van ingekomen personen. Nieuw archief. inv. nr. 1021.
38. K.C.20-12-1903.
39. K.C.24- 6-1897.
40. Drs. E.l. van Straaten. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940.

M.N.V.C. nr. 94/95. pag. 70.
41. Zie Schema II.
42. Idem.
43. K.C. 28-10-1906 en 4-11-1906.
44. K.C. 11-11-1906.
45. K.C.31- 3-1907.
46. G.A.K. Politie. nr. 40, briefnr. 452. 28-7-1906.
47. Kadaster Zwolle. Sectie F. artikel 6075, register deel 782 nr. 99.
48. Kadaster zwolle. Sectie F. artikel 6095, register deel 785 nr. 29.
49. Drs. E.l. van Straaten. M.N.V.C. nr. 94/95. pag. 86 en 96.
50. I.M. de Groot. De Dordtsche Kunstpotterij. Antiek. 8ejaargang. pag. 838/839.
51. K.C. 16- 4-1908.
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Schema II Hinderwetvergunningen

16-2-1903

KC. 19-2-19031
KC. 2-4-1903
14-4-1903
KC. 16-4-1903
29-7-1903
KC.30-7-1903

5-10-1903
KC.8-10-1903
2-4-19042

31-3-1904

12-4-1904
4-4-1905

10-4-1905
1-8-1905

4-9-1905
12-2-1906

20-2-1906

322

J. Waimann verzoekt vergunning om het perceel
gelegenaan deWeverssteeg nr. 2 in temogenrichten
tot werkplaats voor het vervaardigen van porselein
en faience.

Beslissing door B. en W. verdaagd.
Vergunning verleend

J. Waimann verzoekt vergunning om de inrichting
van de porselein- en faiencefabriek te mogen ver
anderen.
Vergunningverleend onder voorwaarde dat de ver
andering op 1 april 1904 moet zijn voltooid.
De commissaris van politie, K.F. Goelst, deelt aan
B. enW. mede dat de toegestane verandering niet is
voltooid. Er is zelfs nog niet aan begonnen.
De firmaWaimann en Scholzverzoekt aan B. enW.
devergunningmet eenjaar te verlengen tot 1-4-1905
Uitstel verleend tot 1-4-1905.
De commissaris van politie deelt aanB.enW. mede
dat de aanvrager van de vergunning geen gebruik
wenst te maken op grond dat er een nieuw systeem
ovens is uitgevonden, die hij nu in zijn inrichting aan
wil brengen, waarvoor hij t.z.t. vergunning zal aan
vragen.
Vergunning ingetrokken.
De firma Waimann en Scholz verzoekt vergunning
tot het bouwen van een ringoven en een daarmee
verband houdende muur,
Vergunning verleend.
De firma Waimann en Scholz verzoekt het haar
toegestane verlofvoor het bouwen van een ringoven
voor vier vuren in hare werkplaatsen aan de Ebbin
gestraat nog te willen verlengen voor een tijdperk
van ten hoogste een jaar.
Uitstel verleend onder voorwaarde dat de inrich
tingvoltooiden inwerkingmoet zijngebracht voorof
op 15-2-1907.



15-3-1907

12-3-1907
16-3-1907

15-4-1907

De comrnissaris van politie, A.A. 's Graeuwen,
deelt B. enW. mede dat door de firmaWaimann en
Scholz, fabrikanten alhier, de ringoven voor vier
vuren niet is gebouwd en zij van de bouw daarvan,
zoals de firmant Scholz verklaarde, afgezien heeft.
Vergunning ingetrokken.
De directie van de Naamloze Vennootschap de
Nederlansche Majolica Faience en Terracottafa
briek verzoekt vergunning tot het uitbreiden van de
fabriek door het bijbouwen van een ringoven en
daarmede in verband staande verbouwen van het
perceel gelegen aan de Weverssteeg.
Vergunning verleend.

NOTEN
1. K.C. = Kamper Courant
2. Gemeente-archiefKampen. Nieuw archief, inv. nr. 2864 voor data in 1904.

nr. 2865 voor 1905-1906
nr. 2866 voor 1907.
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