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Onderzoek naar bedrijven is vaak niet eenvoudig en vergt de nodige creativiteit van de onderzoeker. Men dient
verschillende bronnen te combineren om een helder beeld van het bedrijf te krijgen of om specifieke aspecten
van een onderneming te begrijpen. Liberas deed in 2018-2019 binnen het kader van het project ‘Dichter bij de
mensen’ van CO7, i.s.m. Raymond Lemaire International Center for Conservation-KU Leuven (verder RLICC) en
ETWIE, onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis van steen- en buizenbakkerij Dumoulin. Aan de hand van het
onderzoek naar de steen- en buizenbakkerij worden in dit artikel enkele mogelijke bronnen voor
bedrijfshistorisch onderzoek onder de loep genomen.

DE OPZET VAN HET ONDERZOEK

naar de ondernemings- en bedrijfsgeschiedenis van steen
- en buizenbakkerij Dumoulin. ETWIE deelde haar expertise over industrieel erfgoed en bracht de partners in contact met andere actoren in het veld van steenbakkerijerfgoed.

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018) diende CO7, het samenwerkingsverband voor
cultuur en erfgoed tussen de zeven gemeenten van de
Zuidelijke Westhoek, het project ‘Dichter bij de mensen’
in. Binnen dat project werd onder meer de site van de
steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate van naderbij bekeken. Hoewel steen- en buizenbakkerij Dumoulin zowel een productie-eenheid in Langemark als Wijtschate had, lag de focus omwille van de doelstellingen
van het project op de site te Wijtschate. CO7 verzorgde de
contacten tussen de deelnemende partners en met de
lokale bevolking. De studenten van het RLICC deden voor
hun opleiding een restauratie- en herbestemmingsoefening van de site. Vanuit haar werking als centrum voor
het vrije denken en handelen deed Liberas onderzoek

De bedoeling van het bedrijfshistorisch onderzoek naar
de steen- en buizenbakkerij was in eerste instantie om de
restauratieoefening van het RLICC te ondersteunen met
historisch onderbouwde informatie over de levensloop
van het bedrijf en de bedrijfssite. Daarnaast was één van
de doelstellingen van het project ‘Dichter bij de mensen’
ook expliciet om de lokale bevolking bij het project en het
industriële erfgoed te betrekken, daarom werden interviews afgenomen met diverse actoren betrokken bij het
voormalige bedrijf. Op basis van diverse bronnen konden
de levensloop en de sociaaleconomische aspecten van
het bedrijf in kaart worden gebracht.
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TEMPOREEL-GEOGRAFISCHE CONTEXT
De geografische inplanting van een bedrijf bepaalt in
sterke mate haar mogelijke strategieën en economische
kansen. Vooral bedrijven in de primaire en secundaire
sector, die grondstoffen produceren en/of verwerken,
zijn sterk geografisch gebonden. Het is dus niet enkel
van belang om bedrijven in hun historische context te
beschouwen, maar ook om aandacht te hebben voor hun
temporeel-geografische context.
Steen- en buizenbakkerij Dumoulin beschikte over twee
productie-eenheden, gelegen in Langemark en Wijtschate, beiden in de Zuidelijke Westhoek, West-Vlaanderen.
Als steen- en buizenbakkerij was het bedrijf afhankelijk
van de juiste grondstoffen voor de productie. In de zandleemstreek in de Zuidelijke Westhoek komt de kleilaag
van het Ieperiaan aan de oppervlakte. Deze klei wordt
gekenmerkt door een hoge plasticiteit en levert een waterdicht product op. In de regio werd dan ook heel wat
klei ontgonnen voor de productie van bakstenen en drainagebuizen1. Het aantal aanvragen voor steenbakkerijen
in de provincie West-Vlaanderen bereikte onder meer
een piek rond 1866 en onmiddellijk na 1895.2

Afb. 2: De droogloodsen op de site in Wijtschate in 2019 (© CO7)

Hoewel de noodwoningen en andere gebouwen in eerste
instantie werden opgetrokken uit puin en materiaal dat
het Duitse leger had achtergelaten, was er ook een grote
nood aan nieuwe bouwmaterialen: bakstenen en dakpannen, maar ook drainagebuizen3. Die maakten de verwoeste gronden weer bruikbaar voor de landbouw en
waren ook nodig in de stallenbouw. Zodra het ergste
puin geruimd was en de wegen weer enigszins berijdbaar waren, werden voormalige steenbakkerijen heropgericht en nieuwe gevestigd.
Eén van de mensen die de mogelijkheden voor nieuwe
steenbakkerijen in de streek aanvoelde, was Joseph
Dumoulin (1895-1981). Afkomstig uit Rumbeke, richtte
hij in 1922 een steen- en buizenbakkerij op in Langemark4 langs spoorlijn 63 tussen Oostende en Ieper. De
spoorlijn bood de mogelijkheid om brandstoffen aan te
voeren. In eerste instantie liet Dumoulin grootschalige
veldovens bouwen om de stenen te bakken. Dit was een
voorbijgestreefde en weinig efficiënte productiemethode,
maar de enige mogelijkheid in het verwoeste gebied. De
Eerste Wereldoorlog vormde in het algemeen een rem op
de industriële ontwikkeling van West-Vlaanderen. Niet
enkel hadden de beschietingen en bombardementen
grote verwoestingen aangericht aan het industriële patrimonium, maar de Duitse bezetter had ook systematisch
de productiemiddelen ontmanteld en naar Duitsland geëxporteerd. Werden er in 1913 voor de hele industrie nog
1.825 stoommachines geteld in West-Vlaanderen, dan
bleven er in 1919 nog slechts 671 over. De mechanisatie
in de provincie moest terug opgebouwd worden.5

Afb. 1: Reclamepaneel voor draineerbuizen, datum onbekend (PAKD)

Daarnaast vormen de Eerste Wereldoorlog en de grote
landbouwactiviteit in de streek een specifieke temporeelgeografische context. De Eerste Wereldoorlog had immers een ware ravage aangericht in de Westhoek, waar
een deel van de frontlijn liep. De streek was herschapen
in een maanlandschap met kraters, vernielde loopgraven
en prikkeldraadversperringen. De vooroorlogse dorpen en
steden waren tot ruïnes verworden. Vanaf eind 1919
werd voorzichtig met de heropbouw begonnen.

2

doorgevoerd, maar het is vooral vanaf de jaren 1950 dat
de sector razendsnel mechaniseerde en automatiseerde.
Deze evolutie herschikte het industriële landschap van de
grofkeramische industrie grondig. Er verdwenen heel wat
bedrijven terwijl andere bedrijven een schaalvergroting
kenden. Ook steen- en buizenbakkerij Dumoulin werd
door de veranderingen in de sector beïnvloed. Op geheel
eigen wijze volgde het bedrijf de algemene tendens tot
mechanisering en automatisering, maar ze slaagde er
niet om er ten volle in mee te gaan.9

Afb. 3: Werknemers van steen- en buizenbakkerij Dumoulin aan de Hoffmann-ringoven op de site in Wijtschate, vermoedelijk begin jaren 1960.
(PAKD)

De evolutie in het productieproces en de mechanisering
en automatisering van steen- en buizenbakkerij Dumoulin
kunnen onderzocht worden op basis van gegevens beschikbaar in het kadaster, de vergunningsdossiers voor

Toen Joseph Dumoulin voldoende financiële middelen
had vergaard met de productie van stenen in veldovens,
bouwde hij in 1923 een permanente, deels gemechaniseerde steenbakkerij in Langemark. Voor de bouw van de
steenfabriek werd heel wat recuperatiemateriaal uit de
Eerste Wereldoorlog gebruikt. De eerste drooghutten werden bijvoorbeeld gemaakt van achtergebleven stalen
boogplaten.6

hinderlijke, schadelijke en ongezonde bedrijven en door
een grondige analyse van de bedrijfssite en de nog aanwezige machines.

“Bronnen uit het kadaster kunnen

In 1926 nam Joseph Dumoulin de steen- en buizenbakkerij van de familie Menu in Wijtschate over, wat hem toeliet
om zijn productie te diversifiëren. De productie-eenheid in
Wijtschate specialiseerde zich in drainagebuizen en holle
stenen, terwijl het bedrijf in Langemark zich toelegde op
de productie van bakstenen.7 De drainagebuizen vonden
gretig aftrek bij de landbouwers, die na de oorlog hun
waterzieke gronden opnieuw bruikbaar probeerden te
maken.8 Het bedrijf in Wijtschate was vlak aan een kleiput
gelegen, hoewel na enige tijd ook een iets verder gelegen
kleiput in gebruik genomen diende te worden. Ook voor
de afzet was de ligging van het bedrijf ideaal: midden in
landbouwgebied, aan de grens van het stadje Mesen. De
transportmogelijkheden waren echter beperkter: alle
transport diende met vrachtauto’s langs lokale en secundaire wegen te gebeuren.

potentieel heel boeiend materiaal

vormen.”
HET KADASTER EN DE SITE TE
WIJTSCHATE
Bronnen uit het kadaster kunnen potentieel heel boeiend
materiaal vormen. Op het kadaster te Brugge waren
bouwaanvragen voor de site van de steen- en buizenbakkerij in Wijtschate voorhanden. Dit zijn echter theoretische documenten, waardoor ook hier de uiteindelijke
bouw duidelijk verschilde van de ingediende plannen.
Bovendien werden bepaalde kleinere constructies nooit
aangegeven en zijn ze dus niet terug te vinden in de documenten bewaard door het kadaster.

DE SITE EN HET PRODUCTIEPROCES
Sinds het midden van de negentiende eeuw kende de
grofkeramische industrie in België een gedeeltelijke mechanisering door de introductie van de strengpersmachine. Toch bleef handenarbeid nog heel belangrijk in het
productieproces. In West-Vlaanderen kende de mechanisering slechts een trage opgang die bovendien belemmerd werd door de Eerste Wereldoorlog, al toonden sommige West-Vlaamse ondernemers toch voldoende durf
om als eerste bepaalde procedés te introduceren. Tijdens
het interbellum werden een aantal kleinere vernieuwingen

Afb. 4: Een documentuit het kadaster rond ca. 1946 voor de
site in Wijtschate.
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Toch vormden de kadastrale gegevens belangrijke aanknopingspunten. Er bleken kadastrale gegevens beschikbaar voor volgende periodes: een molen in 1884, een bunker tijdens de Eerste Wereldoorlog, de steenbakkerij in
1926-1930, de uitbreiding van de steenbakkerij in 1946 en
in 1953-1954, en een laatste plan van de steenbakkerij in
1958. Om de gegevens van het kadaster correct te kunnen interpreteren, werden ze getoetst aan de bedrijfssite
zelf.
De site in Wijtschate werd door de studenten van het
RLICC onderzocht met een aantal technieken van de architectuur- en ingenieurswetenschappen, waaronder fotografie, drone-opnames en opmetingen met de hand, met
een total station en met een BLK360 scanner. Op basis
van de scans werden visualisaties gemaakt van de inplanting, de vuilnisstortplaats in de achterliggende kleiput, het productieproces, de omgevingsfactoren enzovoort. Er werd een analyse gemaakt van de gebouwen, de
pathologieën, de bouwfasen en de omgeving. Bovendien
werd ook een inventaris opgemaakt van de aanwezige
producten en productiemiddelen.10 Ook zonder dergelijk
diepgaand onderzoek is het aangewezen om de site, die
het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, van naderbij te
bekijken. Dit leidt immers tot een beter begrip van de bedrijfsomgeving, het productieproces, de werkomstandigheden enzovoort.

Afb. 5: De aandrijfriemen in de machinekamer op de site in Wijtschate in
2019 ( © CO7)

waardoor Joseph Dumoulin de site in 1926 kon overnemen.11

“Deze bunker bepaalt
tot op heden de

Uit het kadaster blijkt dat er in de periode 1926-1930 een
Hoffmann-ringoven, een productieruimte met een kleitoren, een klein gebouw aan de kleiput en een conciërgewoning aanwezig waren. Het kadaster biedt echter geen
duidelijkheid over welke constructies door Menu dan wel
door Dumoulin werden gebouwd. Op basis van interviews
kan worden vermoed dat de Hoffmann-ringoven en de
productieruimte wellicht al gebouwd waren door de familie Menu. Nadat de steen- en buizenbakkerij was overgenomen door Dumoulin groeide de site naargelang de noden van het bedrijf. Uit de gegevens van het kadaster
blijkt dat er tegen 1946 bijkomende veranderingen waren
gebeurd. De conciërgewoning was uitgebreid met een
kolenkot en er waren zowel twee droogloodsen van vier
verdiepingen als een hele reeks gelijkvloerse drooghutten
bijgebouwd. Rond 1953-1954 werden de kleitoren en productieruimte vergroot met een machinekamer. De bunker
bleek van cruciaal belang toen in die periode een monocylinder dieselmotor, die nog steeds aanwezig is op de
site, in gebruik werd genomen voor het productieproces.

structuur van de site.”
De percelen waarop de site van de steen- en buizenbakkerij in Wijtschate zich nu bevindt, liggen op een heuvel.
Daarom stond er in de negentiende eeuw een windmolen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd naast de molen,
omwille van het weidse uitzicht over Wijtschate en Mesen, een bunker gebouwd door het Duitse leger. Deze
bunker bepaalt tot op heden de structuur van de site.
Door beschietingen en bombardementen sneuvelde de
molen. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de percelen
in handen van de familie Menu, die al een steen- en pannenbakkerij uitbaatte in de buurt. Zij lieten een nieuwe
productie-eenheid bouwen op de plaats van de voormalige molen. De nieuwe steen- en pannenbakkerij werd rond
de bestaande bunker georganiseerd. Het bedrijf van Menu had echter met problemen te kampen,
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Deze grote motor produceert immers sterke trillingen, die
een grote impact kunnen hebben op de omliggende constructies. De bunker kon deze echter gemakkelijk absorberen waardoor de kleitoren gevrijwaard bleef van structurele schade. Verder achteraan op de site werd in de
jaren 1930 een gebouw geplaatst waar de Meesenbalken
geproduceerd werden. In 1958 kende de machinekamer
een verdere uitbreiding. Tegelijkertijd werd naast het
kolenkot een bijgebouw geplaatst dat dienst deed als
refter voor de arbeiders en als bureau. In dezelfde periode werd ook een verblijfruimte voor vier seizoenarbeiders
tegen de hoge droogloodsen gebouwd.12

“Toch blijkt uit interviews dat de
productie in de steenbakkerij nog
lange tijd op negentiende-eeuwse
leest geschoeid bleef”
Bedrijven moesten informatie verstrekken over de aard
van hun uitbating, het productieproces, de machines en
het aantal werknemers.13 De vergunningsdossiers voor
hinderlijke, schadelijke en ongezonde bedrijven vormen
de voorlopers van de huidige milieuvergunningsdossiers. Deze dossiers vormen een waardevolle bron in
bedrijfshistorisch onderzoek en kunnen afhankelijk van
de soort uitbating aangetroffen worden in het provinciaal archief of gemeentelijk archief. In principe dienen
alle klasse 1-vergunningsdossiers bewaard te blijven.
Voor de steen- en buizenbakkerij Dumoulin bevinden
deze zich in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen. In
de jaren 1970 werden daar echter ten onrechte een
reeks milieuvergunningsdossiers vernietigd.14 Gelukkig
bleken er van enkele van deze dossiers afschriften bewaard te zijn in het gemeentearchief van LangemarkPoelkapelle.

Het vergunningsdossier uit 1923 toont aan dat Joseph
Dumoulin in die periode in Langemark overstapte van de
aanvankelijke veldovens naar een permanente, deels
gemechaniseerde ringoven. De fabriek bestond uit een
Engelse oven met achttien compartimenten, een
schouw van zo’n dertig meter hoogte en enkele machines, waaronder een aandrijfmotor en een mechanische
maalmachine.15 Toch blijkt uit interviews dat de productie in de steenbakkerij nog lange tijd op negentiendeeeuwse leest geschoeid bleef.16 Uit het vergunningsdossier blijkt naast de technologische vernieuwing dat in die
periode in Langemark tweeëntwintig volwassen mannen
tewerk gesteld werden, waarvan er één ’s nachts werkte.
Een werkdag begon om zeven uur ’s ochtends en duurde
tot zes uur ’s avonds, met tussendoor twee uren rust.17

Afb. 6a Een document uit het vergunningsdossier voor hinderlijke, schadelijke en ongezonde bedrijven voor de
site in Langemark in 1923 (PA WVl)

VERGUNNINGSDOSSIERS VOOR
HINDERLIJKE, SCHADELIJKE EN
ONGEZONDE BEDRIJVEN
De informatie van het kadaster en op de site kan aangevuld worden met gegevens uit de vergunningsdossiers
voor hinderlijke, schadelijke en ongezonde bedrijven. De
wetgeving voor hinderlijke inrichtingen werd ingesteld in
1810 onder het Napoleontische bewind. In de loop der
jaren vonden er talrijke aanpassingen plaats aan de regelgeving en evolueerde deze geleidelijk naar de huidige
milieuwetgeving en wetgeving op arbeidsbescherming.
Afhankelijk van de soort uitbating moesten bedrijven hun
vergunningsaanvraag richten tot de Bestendige Deputatie
van de provincie (klasse 1) of tot het College van Burgemeester en Schepenen. De vergunningen klasse 1 konden
slechts voor dertig jaar verleend worden, waarna een
nieuwe aanvraag en vergunning nodig waren. De dossiers
hinderlijke inrichtingen bevatten onder meer de aanvraag,
een onderzoek de commodo et incommodo, briefwisseling, grondplannen en kadastrale planuittreksels, en de
neerslag van het bestuurlijke besluit.

Afb. 6b
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HET OORLOGSSCHADEDOSSIER VAN HET
BEDRIJF TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
In 1940 werd in navolging van de Eerste Wereldoorlog
een Commissariaat-generaal voor ’s Lands Wederopbouw opgericht om dossiers over schade aan private
gebouwen op te volgen. Het Commissariaat-generaal
bestond uit negen provinciale afdelingen en één centrale
directie. Een aanvraag voor schadeloosstelling gebeurde
bij de provinciale afdeling, maar elke aanvrager had ook
een dossier op nationaal niveau. Tijdens de oorlog organiseerde het Commissariaat-generaal de vaststelling en
raming van de schade, en kende het herstelkredieten toe.
De eigenlijke schadeloosstelling werd na de bevrijding
uitgekeerd. Veroordeelden voor collaboratie konden geen
beroep doen op een vergoeding.22

Afb. 6c

Van de steen- en buizenfabriek Dumoulin in Wijtschate
wordt een oorlogsschadedossier bewaard in het Rijksarchief te Brugge. Het bevat zowel stukken die betrekking
hebben op het privé-eigendom van de familie Dumoulin
als stukken over de steen- en buizenbakkerij in Wijtschate
en Langemark. Onder meer verklaringen over de geleden
schade, technische verslagen van een expert, een vermo-

In 1949 werd door Joseph Dumoulin een aanvraag ingediend om op zijn steenbakkerij te Langemark een dieselmotor en een mazoutdepot van 15.000 liter te mogen
plaatsen. Er werd geen bezwaar ingediend bij het onderzoek de commodo et incommodo, zodat hij op 5 april
1949 een toelating ontving.18 Wellicht staat deze aanvraag in verband met de tendens tot mechanisering en
automatisering die de hele sector toen kenmerkte. Omstreeks 1953 werd de buizenbakkerij in Wijtschate voorzien van een dieselmotor om de machines en een pomp
aan te drijven. In dezelfde periode diende Dumoulin een
aanvraag in om de vergunning voor zijn bedrijf in Langemark te vernieuwen. Daaruit blijkt dat daar toen overgeschakeld werd op een mechanische baggermachine.19 De
fabriek in Wijtschate kende eenzelfde vernieuwing.

gensaangifte, inlichtingsbladen van de burgemeester,
pv’s met de raming van de schade en diverse attesten
werden aangetroffen. Het dossier werd op 11 april 1944
ingediend en na aandringen van de familie Dumoulin in
1955 afgerond.

In Langemark wenste Joseph Dumoulin de volledige productie-eenheid te herbouwen tot een permanente steenbakkerij met een tunneloven, droogloods, schouw, machine- en productieruimtes, twee bovengrondse mazouthouders van 15.000 en 5.000 liter, en een dieselmotor van
110 pk.20 Aan de exploitatie van de kleigroeves werden
bijkomende bijzondere voorwaarden gekoppeld. Ook de
mazoutopslag en de smidse waren aan voorwaarden
onderworpen, om brandgevaar te voorkomen en de arbeidsomstandigheden te bewaken.21 Er werd naarstig
gebouwd waardoor de tunneloven in 1961 klaar was om
in productie te gaan. De tunneloven bleek echter niet te
voldoen: de stenen droogden te snel of onvoldoende
waardoor ze barstten.

Afb. 7a: Enkele documenten uit het
oorlogsschadedossier van Joseph
Dumoulin (RAB)
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ook wat hun vermogen betreft. Waarschijnlijk was de
steen- en buizenbakkerij een éénmanszaak waarbij het
privévermogen en het vermogen van het bedrijf niet
gesplitst waren. Hierbij is de oprichter - in casu Joseph
Dumoulin - volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de
onderneming. Dit blijkt onder meer uit het oorlogsschadedossier en uit de briefhoofden, rekeningen en dergelijke van het bedrijf, waar nergens een aanduiding van een
vennootschapsvorm staat. In het oorlogsschadedossier
werd de familie Dumoulin in vermogenscategorie E geplaatst, wat wil zeggen dat hun vermogen zich op 9
oktober 1944 tussen twee en vijf miljoen frank bevond.26 Dit vermogen bestond waarschijnlijk voornamelijk uit onroerende goederen zoals de bedrijfsgebouwen
en -gronden.

Afb. 7b

Uit het dossier blijkt dat de meidagen van 1940 schade
aan de bedrijfsterreinen in Langemark en Wijtschate veroorzaakten. In Wijtschate hadden Engelse en Franse soldaten zich ingegraven rond de steenbakkerij. Het Duitse
leger schoot met scherp op deze schuilplaatsen. Bij de
herstellingen later dat jaar telde Joseph Dumoulin niet
minder dan twintig schuilputten en negen obuskraters.
Meestergast Maurice Dujardin had vierhonderdentien
werkuren nodig om alles terug in orde te brengen. Ook in
Langemark maakten de troepen gebruik van de mogelijkheden die de steenbakkerij bood. De aanwezige rieten
matten werden gebruikt om wagens te verbergen of om
op te slapen. Bakstenen en poutrellen deden dienst om
over grachten te rijden. Niet minder dan 2.000 buizen,
2.000 holle stenen, 58,4 m2 Mesenbalken, 4.700 bakstenen en 280 kg poutrellen raakten door het oorlogsgeweld
beschadigd. Dit was slechts het topje van de ijsberg want
niet enkel afgewerkte producten, klaar voor verkoop,
maar ook allerlei bedrijfsmateriaal zoals bakken, rieten
matten, rails enzovoort werden vervreemd of vernield. 23

Afb. 8: Medewerkers van steen- en buizenbakkerij Dumoulin op de site in
Langemark, ca. 1922 (PAKD)

MONDELINGE BRONNEN
Omdat er nauwelijks of geen bedrijfsarchief bewaard is
van de steen- en buizenbakkerij Dumoulin werd een project mondelinge geschiedenis opgezet. Vrijwilligers interviewden betrokkenen bij het bedrijf. Zo kon niet alleen
het historisch onderzoek versterkt worden, maar werd
ook de lokale erfgoedgemeenschap bij het project betrokken. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen
interviews de centrale bron of aanvullende bronnen vormen voor bedrijfshistorisch onderzoek. Vanuit de onderzoeksvraag werden binnen dit onderzoek acht thema’s
afgebakend die in de interviews aan bod moesten komen, namelijk het productieproces, de site, de organisatie, de bedrijfsleiding, de producten, de vermarkting, de
omgeving en de sluiting van het bedrijf. Voor elk thema
werden vragen uitgewerkt als leidraad voor de interviewers. Hierdoor boden de interviews een belangrijke toegevoegde waarde bij de andere bronnen die geconsulteerd werden en konden bijkomende thema’s belicht
worden.

Na die onrustige meidagen bleef de productie in Langemark gestaakt tot 1944 omdat Joseph Dumoulin geen
stenen wilde bakken voor de bezetter. Dit had als gevolg
dat de kleiput onder water kwam te staan. Bovendien
werd de put door het Duitse leger gebruikt voor schietoefeningen. In Wijtschate ging de productie van draineerbuizen voor de landbouwers door, zo kon de familie toch
geld in het laatje brengen zonder de bezetter te helpen.24
In 1955 ontving de familie van de overheid een kleine
schadeloosstelling en een stevig krediet voor de wederopbouw.25 Het gezin Dumoulin-Muyssen en de steen- en
buizenbakkerij waren onlosmakelijk met elkaar verbonden,
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Om getuigen te vinden, werd contact opgenomen met de
familie Dumoulin en lokale heemkundigen. Zij konden
verschillende mogelijke respondenten aanreiken. Er werden uiteindelijk zeven mensen geïnterviewd. Door de opzet van het project lag het zwaartepunt van de respondenten in Wijtschate.

stenen betaald. Naargelang hun productie verdienden ze
meer of minder. De andere arbeiders werden per uur betaald. Tweewekelijks ontvingen ze hun loon van de meestergast. Maria Muyssen gaf hem het geld voor de uitbetaling.29
Het werk in de steen- en buizenbakkerij Dumoulin was
seizoensgebonden. In het zomerseizoen, ongeveer van
Pasen tot oktober, wonnen de kleistekers de klei en werden de stenen en buizen gebakken. Het bedrijf beschikte
niet over een kleischuur om de klei te stockeren, waardoor de klei in de winter bevroor en niet bewerkbaar was.
De arbeiders waren in die periode werkloos en moesten
‘aan den dop’ of werkten elders als seizoenarbeider. Zo’n
drie à vier werknemers bleven ook tijdens het winterseizoen, om vrachtwagens te laden voor leveringen of om
de machines te onderhouden en herstellingen uit te voeren.30

Tijdens het hele bestaan van het bedrijf Dumoulin waren
in Langemark een twintigtal mannen in dienst en werkten
er in Wijtschate zo’n tweeëntwintig personeelsleden. Jongens vanaf veertien jaar konden in het bedrijf beginnen.
De jongste nieuwkomer begon onderaan de ladder en
moest bakken klaarleggen om de vormelingen in te stapelen. De volgende functie was die van vetlapper. Na een
jaar of drie, wanneer men volwassen was, kon de werknemer een andere functie binnen de fabriek krijgen. De arbeiders werden volledig opgeleid binnen het bedrijf zelf.
Heel wat van de werknemers gingen rond het midden van
de twintigste eeuw bij de steen- en buizenbakkerij
Dumoulin in dienst omdat familieleden er werkten. 27

De geïnterviewde voormalige arbeiders en hun familieleden waren over het algemeen lovend over het werk bij de
steen- en buizenbakkerij. Ze werden steeds correct betaald, deden hun werk graag en er heerste een familiale
sfeer. Niet enkel de arbeidsomstandigheden kwamen
tijdens de interviews aan bod. De getuigenissen leidden
ook tot een beter beeld van onder meer het productieproces en de organisatiestructuur van het bedrijf.

Een werkdag liep van halfzeven ’s ochtends tot zes uur ’s
avonds. Zowel in de voor- als namiddag was er een halfuur pauze en ’s middags werd een uur gepauzeerd. De
stokers werkten in shiften. De nachtshift duurde zo’n
twaalf uur. Tijdens die shift diende enkel het vuur brandende gehouden te worden.28 De mensen die in de oven
werkten, werden per eenheid van duizend buizen of

Afb. 9: Medewerkers van steen- en buizenbakkerij Dumoulin op de site in Wijtschate, 1943 (PAKD)
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BRONNEN OVER DE PUBLICITEIT EN VERKOOP
Via de databank ‘Historische Kranten’ kon gezocht worden naar publiciteit en artikels in verband met de steenen buizenbakkerij in de lokale pers. Onderzoek in de
(lokale) pers kan potentieel informatie bieden over bedrijven. Indien er een staking was of een bijzonder zwaar
ongeval plaatsvond, is het erg waarschijnlijk dat dit door
de lokale pers werd opgepikt. Voor de komst van het
internet werd ook voornamelijk via de pers geadverteerd.
Voor steen- en buizenbakkerij Dumoulin werden enkele
artikels over ongevallen aangetroffen, waaronder over
een arbeidsongeval in 1936 waarbij een medewerker
bedolven raakte onder de aarde en enkele autoongevallen waarbij een vrachtwagen van het bedrijf betrokken was.31 Een artikel over een staking in 1937 in een
steenbakkerij in Poperinge vermeldde dat de arbeidsomstandigheden en het loon beter waren in andere steenbakkerijen in de omgeving, waaronder bij het bedrijf
Dumoulin.32 Verder werden voornamelijk advertenties
gevonden.

Afb. 11: Rekening voor de levering van buizen in 1928 (PAKD)

Voor specifieke producten werden ook folders gedrukt.
Enkele van dergelijke folders werden aangetroffen in het
privé-archief van de familie Dumoulin. In een folder over
de ‘Meesen-balken’ werd gewezen op de lichtheid, de
onbrandbaarheid en de temperatuur- en geluidsisolatie
van de balken. Er kon gemakkelijk en snel mee gebouwd
worden. De advertentie was duidelijk gericht op potentiële klanten in de streek, want Dumoulin maakte omwille
van de ligging van de fabrieken reclame voor de directe
levering van de balken.34 Ook voor bepaalde holle
‘snelbouwstenen’ werd een folder gemaakt. Daarin werd
op de kwaliteit van de stenen gewezen door de resultaten van proefnemingen door de Universiteit Leuven voor
te leggen.35
Enkele bewaarde rekeningen geven een idee van de prijs
waaraan de bakstenen en drainagebuizen verkocht werden. Door het beperkte bronnenmateriaal zijn deze gegevens echter heel fragmentair en kunnen ze enkel ter illustratie dienen. Zo betaalde men in 1923 100 frank voor
1000 stenen.36 In maart 1928 kostten buizen met een
diameter van 43 mm 180 frank per duizend en die van 60
mm 300 frank per duizend. Er werd een BTW van 4% geheven.37 In juli van dat jaar was de prijs van de buizen al
gestegen. Toen betaalde men 185 frank voor duizend
buizen met een diameter van 43 mm.38

Afb. 10: Advertentie in de Poperinghenaar voor een schuilplaats, 22
januari 1939 (Stadsarchief Poperinge, via Historische Kranten)

Uit de zoekresultaten bleek dat Dumoulin slechts in twee
kranten adverteerde, namelijk in De Poperinghenaar en
haar Ieperse tegenhanger De Halle. Vanaf 1946 was dit
nog enkel in de opvolger van deze bladen, Het Wekelijks
Nieuws. Naargelang de tijdsgeest werd de publiciteit aangepast. Onder het dreigende oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog adverteerde Joseph Dumoulin in 1939
voor een ‘familieschuilplaats voor 8 personen met beschutte ingang en nooduitgang tegen luchtdruk, bomscherven, val van materialen’. Voor de prijs van 1.600
franc werd de schuilplaats binnen een omtrek van tien
kilometer van de fabriek in Langemark geleverd en geplaatst.33

De advertenties en de bewaarde rekeningen tonen aan
dat er vooral in de eigen regio verkocht werd, hoewel er
leveringen tot aan de kust gebeurden. Zowel particulieren als ondernemers kochten bakstenen bij de steen- en
buizenbakkerij Dumoulin. Uit de interviews blijkt dat in de
jaren 1960-1970 nog weinig publiciteit werd gemaakt.
Voormalige werknemers hebben geen weet van advertenties, folders of reclamepanelen. Volgens hen verliep
de enige publiciteit via mond-aan-mondreclame.
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In 1980 vatte één van de zonen van Joseph Dumoulin,
Jan, het plan op om de steen- en buizenbakkerij in Wijtschate open te stellen voor het publiek. Hij nam contact
op met de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten- en
Landschapszorg. Omwille van de volledigheid van de site
en als historisch voorbeeld van een middelgroot bedrijf
in de regio werd de site waardevol geacht. Het besluit
om de site te beschermen als monument werd echter
vernietigd. Dumoulin besloot om in eigen beheer een
museum op de site uit te baten en een ontvangst- en
projectiezaal in te richten.40 Hoewel er wel rondleidingen,
air soft-activiteiten en motorcrosses plaats vonden, gebeurde de exploitatie nooit structureel en raakte de site
langzaamaan in verval.

CONCLUSIE
Afb. 12: Reclamefolder van steen- en buizenbakkerij Dumoulin, periode onbekend (PAKD)

Door een brede waaier aan bronnen te onderzoeken en
samen te brengen, kon de levensloop van steen- en buizenbakkerij Dumoulin gereconstrueerd worden en konden diverse aspecten van het bedrijf onderzocht worden.
De steen- en buizenbakkerij bleek een kleinschalig familiebedrijf dat in eerste instantie een groot succes kende
en flexibel inspeelde op de markt. Uiteindelijk kon het
bedrijf de toenemende mechanisering en automatisering
in de sector niet volgen en kende het een gestage neergang. Door hun impact op het landschap vormen de sites en kleiputten in Langemark en Wijtschate blijvende
herinneringen aan een sector die meer dan een eeuw
belangrijk was in de Zuidelijke Westhoek maar intussen
aan belang heeft ingeboet, en aan een bedrijf dat bijna
zestig jaar de levens van enkele families in de streek
beheerste.

EPILOOG
Toen pvc-buizen rond de jaren 1960-1970 vanuit Nederland massaal de markt veroverden, kon de buizenbakkerij
in Wijtschate daar niet mee concurreren. De ‘plastieken’
buizen waren heel wat goedkoper en door hun flexibiliteit
en lengte konden ze veel sneller en gemakkelijker geplaatst worden. Ook andere producten werden voorbijgestreefd. Door de problemen met de tunneloven kon ook
de fabriek in Langemark niet concurreren met andere
steenbakkerijen uit de omgeving. Hoewel steen- en buizenbakkerij Dumoulin de druk op de markt voelde, slaagde het bedrijf er niet in om daar adequaat op de reageren.
Er lijkt nog weinig publiciteit te zijn gemaakt en ook de
kleiputten raakten uitgeput. Geleidelijk aan werd er minder geproduceerd en werden er minder arbeiders tewerkgesteld. De buizenbakkerij in Wijtschate moest omstreeks 1975 de deuren sluiten. De hoofdzetel in Langemark bleef nog enkele jaren langer stenen produceren
maar er werd nog slechts met een geringe bezetting van
zo’n vijf arbeiders gewerkt. Geleidelijk aan werd er niet
meer geproduceerd en werd de overblijvende stock verkocht. Omstreeks 1979-1980 sloot ook het bedrijf in Langemark de deuren. Door het overlijden van oprichter Joseph Dumoulin in 1981 viel definitief het doek over de
steen- en buizenbakkerij Dumoulin.39

Afb. 13: Cilindermotor in de machinekamer op de site in Wijtschate tijdens
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