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Stof waait op als een klant met zijn 
aanhangwagentje vol gebikte stenen 
het terrein verlaat. “Die had er een 
paar honderd nodig voor een nieuw 
te bouwen muurtje van zijn schuur. 

We helpen dan een handje mee.” De verzengende 
hitte deert de gebroeders Tuls niet. Ze zijn gehard 
door weer en wind. En door het vele ambachts-
werk. “Vanaf het moment dat we iets vast konden 
houden, moesten we met vader mee. Aan het werk. 
We waren met twaalf kinderen thuis en hadden 
weinig te makken. Dus dat was voor iedereen flink 
aanpoten. Slopen en bikken”, herinnert Jan (55) 
zich maar al te goed. “En nog steeds. Het is jammer 
dat onze broer Arie er vandaag niet bij is. Hij is 

Met gebronsde koppen banjeren Jan en Hermanus Tuls over 
hun terrein. Honderdduizenden stenen liggen er opgeslagen. 
Stuk voor stuk gebikte stenen uit vroeger tijden. Samen met 

oude dakpannen worden ze gebruikt voor restauratiedoeleinden. 
“Onze beste raad is ‘voorraad’. We weten binnen een mum van 

tijd de juiste steen te vinden.” 
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van ons drieën de stenenbikker bij uitstek. Maar 
hij is nu op locatie aan het werk, in Nieuwer-Ter-Aa. 
Bikken bij een boerderij.”

Niets ging verloren
Het bedrijf van de gebroeders Tuls is gevestigd 
in de Utrechtse buurtschap Mastwijk, vlakbij 
Montfoort. De kantine is het heilig centrum. 
Ingebouwd tussen de opgestapelde stenen, dak-
pannen en hier en daar nog wat verdwaalde oude 
boerenplavuizen. De Senseo doet onafgebroken 
zijn werk. In hetzelfde tempo doen de gebroeders 
hun verhaal. Hermanus (62): “Ver van onze 
geboortegrond zijn we nooit geweken. We komen 
van Linschoten. Onze vader Hendrik had daar in 
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Twaalfhonderd stenen per dag
In al het bikwerk komen de gebroeders Tuls nog steeds de geschiedenis 
tegen. Hermanus: “Kalkcement was het goedkoopst en dat is voor ons 
nog steeds het beste te bikken. Voor het stevigere werk bij bruggen, 
molens en kelders gebruikten ze tras-cement. Dat is zo hard, die stenen 
laten zelden goed los. Schelpjeskalk is ook vrij hard, maar die stenen 
krijgen we nog wel schoon. En we hebben vroeger in Linschoten nog 
weleens een huisje gehad dat was gebouwd met leemcement: een 
mengelmoesje van bagger en mest. Die stenen waren heel makkelijk 
te bikken.” De kunst van het bikken is dat je de stenen niet kapot 
slaat. Het is volgens Jan niet overdreven om te zeggen dat je het 
bikken pas na tien jaar volledig onder de knie hebt. “Onze broer 
Arie kan duizend tot twaalfhonderd stenen per dag bikken. Je moet 
precies aanvoelen in welke hoek je de steen moet vasthouden. Met 
een glijdende beweging moet je de steen schoon bikken, en dan op 
een dusdanige wijze dat je er geen ‘hakjes’ in beukt, ander beschadig 
je de structuur van de steen. Wij maken zelf onze bikhamers. Een 
unieke hamer die weinig kracht kost, je zit met je hand vlakbij het 
mes. Alleen moet je oppassen niet je knokkels te schaven.” 
 

Gevecht om gehaktbal
Goeie bikkers zijn vandaag de dag moeilijk te vinden, het beroep 
sterft langzaam uit. Jan: “Er kwam hier pas een jochie die het vak 
wilde leren. Dat is mooi, dacht ik nog. Een dag later stond zijn moeder 
hier op de stoep: of wij goed verzekerd waren, want hij had zijn vinger 

bezeerd. We hebben haar hartelijk toegelachen! Nee, dat was vroeger 
wel anders. Mijn vader had op sommige dagen tien bikkers aan het 
werk. En controle op kinderarbeid was er niet. ‘Doe maar een sigaret 
in je mond, dan lijk je wat ouder’, kregen wij als advies van hem mee.” 
Ook inspectie op gevaarlijk sloopwerk was er nauwelijks. Hermanus: 
“We stonden overal dakpannen te rapen. Pas als het dak heel erg steil 
was, riep vaders dat het tijd werd een touw om je middel te slaan. Dat 
bevestigden we dan aan de schoorsteen. We hadden veel lol met elkaar, 
ook al was er veel armoede. Sommige jongens die bij ons werkten kregen 
thuis meer slaag dan eten. Dan bleven ze liever bij ons hangen. Met een 
glaasje Exota erbij, dat was de eerste priklimonade die in de jaren zestig 
op de markt kwam. Jongens, wat een spul. Het borrelde gewoon mijn 
neusgaten uit. Maar goed, het was een gezellige boel bij ons thuis, 
alleen moest je goed opletten. Als moeders de pannen op tafel zette, 
begon het gevecht. Snel bidden: ‘Heer, ik hou het kort. Anders eet die 
ander mijn gehaktbal op!’ Ach ja, je wordt er kranig van.”

Onverwoestbaar
Hermanus selecteert een paar kozijntjes uit voor-
malige boerenstallen. Vooral oude ijzeren stal-
raampjes zijn nog steeds in trek: “Voor zes, zeven 
tientjes mag je ’m meenemen. Zo duur is het hier 
allemaal niet hoor”, praat hij als een echte hande-
laar. Het werk komt de gebroeders Tuls vooral toe 
uit hun immense netwerk. “Weet je waar het om 
gaat, de mensen moeten je kennen. Er wordt wat 
geouwehoerd op verjaardagsfeestjes of die tent-
feesten die hier in de polder worden gegeven. 
Boeren weten vanouds alles van elkaar. Daar 
moet je in het goeie pulletje vallen. Als er ergens 
een oude boerenschuur wordt gesloopt, moet de 
naam ‘Tuls’ als het ware automatisch op hun 
netvlies verschijnen. Maar alles valt of staat bij 

de zomer een fruithandel, in de winter zaten we 
in het sloopwerk. Op het dorp zelf en in de omlig-
gende dorpjes sloopten we huisjes die er slecht 
aan toe waren. Op locatie werden de stenen gebikt 
en gesorteerd. Puinafval ging naar de boeren. Op de 
veengronden werden daarmee de landweggetjes 
opgehoogd. Hout van kozijnen werd ook door-
verkocht. Niets van zo’n huisje ging verloren. En 
allemaal handwerk hè. Tegenwoordig komt er een 
kraan die in één keer een gevel omduwt. Toen 
ging dat met een vuisthamer.” 

Typisch Nederlands
De twee mannen hoef je over alle verschillende 
soorten stenen niets wijs te maken. Jan: “Veel 
mensen weten niet eens dat baksteen van oor-
sprong een typisch Nederlands product is. Hier 
hebben we geen rotsen, dus moesten we voor onze 
huizen zelf stenen maken van klei. In Montfoort 
had je wel vier steenfabrieken, allemaal aan een 
rivier: daar zat klei. Niet voor niets heb je Rijn-, 
Waal- en IJsselsteentjes. Allemaal met hun eigen 
kleur en afmetingen. Eigenlijk is de Waalsteen de 
standaard baksteen geworden die we nu nog 
gebruiken.” Hermanus: “Maar die steenfabrikanten 
gingen hier ook bij de boeren de polder in om 
klei op te kopen. Laag voor laag werd de bodem 
afgestoken. Vletten noemden ze dat.” 

Blauw van kleur
Voordat het machinaal bakken van stenen eind 
negentiende eeuw in zwang raakte, werd er op 
kleine schaal handmatig gebakken. Jan: “En dat 
zorgde voor grote verschillen per steen. Wij zien 
dat nog steeds terug. Goeie hardgebakken stenen 
van vroeger zijn blauwig van kleur. Die goeie 
stenen die in deze regio werden gebakken gingen 
vaak naar de buitenhuizen langs de Vecht of 
Amsterdamse grachtenpanden. En naar de boer-
derijen met geld. Vaak werden deze stenen alleen 
voor de voorgevel van de boerderij gebruikt: voor 
een mooi aanzicht. Voor de stalmuren waren 
goedkopere stenen goed genoeg. De stenen met 
scheurtjes of een oranje kleur waren voor de 
arbeidershuizen achter in de polder.”

De eigen bikhamer, een die weinig kracht 

kost en met de hand vlakbij het mes.
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de prijs die je biedt. Die moet altijd scherp zijn. 
Met markplaats.nl als concurrent wordt dat lastiger. 
Daar worden mensen uitgenodigd om een schuurtje 
te slopen bij iemand, met als tegenprestatie dat 
ze zelf de dakpannen mogen meenemen. Daar 
gaat onze handel.” Dakpannen zijn namelijk een 
andere tak van sport waar de gebroeders Tuls 
groot in zijn. En dan vooral de oud-Hollandse 
dakpannen van voor 1870. Met de hand gemaakt. 
“Ze kosten bij ons één euro per stuk. Onverwoest-
baar. Omdat geen één hetzelfde is, heb je wat 
speling tussen de pannen. Bij een storm is dat 
ideaal. De wind krijgt er geen vat op. Als bij een 
modern pannendak de wind er eenmaal onder 
komt, wordt het hele pannendak opgetild. Met 
oud-Hollandse dakpannen heb je dat niet.” 
 
Jan toont in een van zijn schuurtjes op het erf een 
gietijzeren hekwerk met een paar echte originele 
‘Amsterdammertjes’ eraan. Geen ijzeren maar stenen 
paaltjes. “Die heb ik verworven via organist Gijs 
Lekkerkerker. Hij woont hier in de buurt. Heb je 
hem weleens op het orgel gehoord? Die man kan 
spelen zeg. Werkelijk waar, ongehoord zo mooi.” 

Even verderop vindt Jan nog een aantal glazen dakpannen. “Tamelijk 
uniek. Gebruikt om wat licht in huis te krijgen. En zo hebben we meer 
unieke materialen. Ooit van ‘omloopvorsten’ gehoord? Wij hebben 
ze. Maar ook kruispannen en allerlei soorten hoek- of nokpannen. 
Bij restauratiewerkzaamheden gaat het soms om maar een twintigtal 
stenen of een enkele dakpan. Daar anticiperen we op. Maar ook als er 
een hele nieuwe boerderij van oude stenen moet verschijnen. Dan gaat 
het om zo’n veertigduizend gebikte exemplaren. Daarom: de beste raad 
is voorraad.” 

IJssels-

teentjes zijn 

het kleinste 

formaat.

JAN: ‘OMDAT

      geen één       hetzelfde is, 
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www.tulsdakpannEN.nl


