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De keuze voor de plaatsing van dit monument viel op Meilegem omdat dit dorp, naast vele
andere dorpen aan de Scheldeoevers gelegen, een oude traditie van steen- en
pannenbakkerijen kent. Baksteen kent reeds een oude historie. Zesduizend jaar geleden
was de baksteen reeds in gebruik, twee duizend jaar geleden voerden de Romeinen het
baksteenbedrijf in een groot deel van Europa in. In onze streken dateert de eerste
ontwikkeling van het steenbakkerijbedrijf uit de 8e eeuw en bij het begin van de 10e eeuw
kwam het machinaal bedrijf tot stand, waardoor de met de handgevormde steen
verdrongen werd. De lokale grondgebonden steenovens maakten plaats voor de meer
grootschalige industriële steenbakkerijen die op bepaalde plaatsen geconcentreerd
stonden zoals het Kortrijkse, de Kuststreek, de Rupelstreek, de Scheldestreek en het Land
van Waas en ook in Munkzwalm langsheen de Zuidlaan en de Borstekouterstraat (Engelse
ovensteen).
Baksteen wordt bekomen door het bakken van geschikte klei op een temperatuur van 850
à 1200 graden. Dit bakproces verloopt over verschillende tussenstappen. Vroeger en nu
nog wordt de klei gebakken op de plaats waar de geschikte grondsoort te vinden is en dit
om de eenvoudige reden dat het transport van de basisgoederen moeilijk was en duurder
uitviel dan dit van de gebakken stenen zelf. Vandaar ook dat deze lokale constructie
meestal van tijdelijke duur waren: de droogloodsen moesten gemakkelijk kunnen
verplaatst worden, het droogveld, de werkplaats van de steenbakker, was in open lucht en
de groeve waaruit de klei manueel gegraven werd eveneens. Ook de ovens zelf waren
maar tijdelijk vermits zij slechts bestonden uit een stapel te bakken stenen, waarin de
gloeiende (handgestrooide) kolen het “bakproces” realiseerden.
De “oven” werd aangestoken terwijl soms het stapelen doorging waarbij om een bepaald
aantal lagen kolen werden bijgevoegd. Na het opbranden van de kolen en het afkoelen van
de oven (meestal na enkele weken) werden de stenen loggemaakt en gesorteerd. Aldus
werd de “veldoven”, de benaming voor dergelijke oven, afgebroken.
Hieruit blijkt dat het stenen bakken een zeer arbeidsintensieve procedure was. Volledige
gezinnen werden tewerkgesteld in de steenbakkerij. Men kan beweren dat het
ambachtelijke of artisanale nijverheid was, seizoengebonden en afhankelijk van meerdere
factoren zowel het klimaat als de kwaliteit van de klei en knowhow van de arbeiders. Zelfs
werden de veldovens zeer verspreid opgesteld door rondreizende steenbakkersploegen
die de stenen bakten op de plaats of dicht erbij waar die nodig waren, op voorwaarde
evenwel dat de geschikte klei er te vinden was.

Het standbeeld de steenbakker met beeltenis van de laatste steenbakker – brander (Michel
Baele) herinnert aan deze periode van de veldovens. De afgebeelde steenbakker, met de
schop in de hand, staat naast een authentieke gerestaureerde steenpers in de typische
klederdracht van de 20e eeuw met klompen, broek, onderhemd, pet en schop.

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

