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Ambacht én techniek
Jan Reek natuursteen Hoorn

Binnen Jan Reek natuursteen wordt veel waarde gehecht aan het ambacht – er moet gevoel in 

de steen worden gelegd – en heerst respect voor oorspronkelijke bewerkingen en materialen 

bij een restauratieproject. Maar aan de andere kant staat het bedrijf, dat vorig jaar het 125-jarig 

bestaan vierde, open voor nieuwe ontwikkelingen. “Dat kan op het gebied van techniek zijn, 

dus nieuwe machines, maar ook op het gebied van materialen”, aldus Gerard Vreeker, directeur 

van het natuursteenbedrijf uit Hoorn.

TEKST Wilbert Leistra FOTO’S Wilbert Leistra en Jan Reek natuursteen
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Meer dan 125 jaar natuursteenhistorie van Jan Reek 
natuursteen is te zien op een tijdlijn aan de muur in de 
showroom. Het begint in 1880. Dan overlijdt het zusje van 
Jan Reek. Het grafmonument van witte marmer wordt 
gemaakt door de firma Knoppers. Jan Reek raakt geboeid 
door de bewerking van natuursteen. Na schooltijd gaat hij 
werken bij het natuursteenbedrijf uit Hoorn. De komende 
jaren gaat hij naar Duitsland om het ambacht te leren. Hij 
keert terug met de nodige getuigschriften. De firma 
Knoppers gaat echter failliet. Jan Reek richt op 17 maart 
1893 de Firma Jan Reek op. Een jaar later opent hij een 
vestiging in de buurt van station Zaandam. Zijn eerste grote 
project is de restauratie van het monumentale pand De 
Waag in Hoorn. Twintig jaar na de oprichting opent Jan 
Reek De Pyramide, een winkel voor steenhouwersbeno-
digdheden. In 1923 draagt hij de firma over aan zijn zoon 
Dirk. In de jaren dertig worden de eerste producten 
machinaal verwerkt en in 1938 is er sprake van een 
doorbraak als men zich als een van de eerste bedrijven in 
Nederland toelegt op de moderne graniet polijsterij. Het 
bedrijf ontwikkelt zich tot een toonaangevend bedrijf in 
granietbewerking en een gerenommeerd adres voor 
halffabricaten zoals gepolijste platen. In 1959 wordt Dirk 
opgevolgd door zoon Gerrit-Jan en neef Jan Reek junior.

Graniet Holland
In 1963 begint een nieuwe fase voor de firma Jan Reek. 
Het bedrijf uit Zaandam opent een blokkenzagerij met 
opslag in Amsterdam onder de naam Graniet Holland. Vier 
jaar later verhuist het bedrijf naar het industrieterrein 
HN-80 in Hoorn; met een oppervlakte van ruim 7000 m2 
biedt het complex ruimte aan fabriek, kantoren, showroom 

en opslag. Het machinepark krijgt ook een update met de 
aanschaf van een automatische kantenpolijstmachine met 
rolbaan. In 1986 wordt de huidige locatie aan de Neutron-
weg betrokken. Ook op deze locatie gaat Jan Reek 
natuursteen verder met het werken met geavanceerde 
apparatuur en het ontwikkelen en perfectioneren van 
apparaten en machines. De aanschaf van een diamant cirkelzaag- 
machine maakt het zagen van natuursteen efficiënter en 
goedkoper. In 1987 wordt de locatie uitgebreid met een 
nieuwe bedrijfshal. ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleve-
rancier’. Dit predicaat krijgt Jan Reek natuursteen in 1993 
toegekend. “Vorig jaar is het predicaat verlengd voor 
vijfentwintig jaar. Een grote eer voor ons, want de gemeente 
Hoorn geeft hiermee aan dat we vernieuwend bezig zijn, 
investeren in mensen en een belangrijk zijn voor de regio”, 
legt Gerard Vreeker uit, directeur van Jan Reek natuursteen.
Het familiebedrijf Vreeker van Vreeker Begraafplaatsservice/
Vreeker Bestrating en Groen uit Hem neemt in 2009 Jan 
Reek natuursteen in Hoorn over. “Met de overname 
werden twee familiebedrijven verweven, zodat ervaring, 
passie voor het vak en enthousiasme samenkwamen”, vertelt 
directeur Vreeker. Bij de rest van de foto’s en berichten op 
de tijdlijn is de huidige directeur betrokken. “In 2011 
hebben we Boucher Natuursteen uit Purmerend overgeno-
men. Het familiebedrijf, dat veel klanten in de regio 
Purmerend en de Beemster had, had geen opvolger. Voor 
ons was het een mooie kans”, legt Vreeker uit.

1 Binnen Jan Reek natuursteen uit Hoorn wordt veel waarde 

gehecht aan het ambacht. (Foto: Jan Reek natuursteen)

2 Een relikwie uit de ruim 125-jarige historie van het natuur-

steenbedrijf uit Hoorn: het bord van de Pyramide, de winkel 

in steenhouwersbenodigdheden die in 1913 werd geopend. 

(Foto: Wilbert Leistra)

3 “Werken met natuursteen is tijdloos”, vindt Gerard Vreeker, 

directeur van Jan Reek natuursteen. (Foto: Wilbert Leistra)
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Loungebank
In de showroom hangen foto’s van projecten dat het 
natuursteenbedrijf uit Hoorn heeft uitgevoerd. Aan vrijwel 
al die projecten koestert Vreeker warme herinneringen. 
Toch staat één project bij hem duidelijk in de top drie: een 
loungebank om het monument van dichter Joost van den 
Vondel in het Vondelpark in Amsterdam. “Dat was een 
prachtig werk in het jaar van de overname, maar ook een 
moeilijk werk. Aan de voorkant van de 75 meter lange 
loungebank van Belgische blauwe hardsteen moest een 
gedicht van Piet Calis als ode aan Van den Vondel worden 
aangebracht. Dat was echt monnikenwerk, we moesten echt 
goed letten op de spatiëring en de afbrekingen. Allereerst 
hebben we platen van 40 cm dik op afschot gefreesd. 
Vervolgens zijn de platen gevlamd en in de ronding op maat 
gefreesd. De voorzijde van de platen zijn gejobt en vervol-
gens is de bies erin gefreesd waar de tekst moest komen. De 
verheven tekst is aangebracht waarna we het deel om de 
tekst heen gebouchardeerd hebben. Het mooie van dit 
project is ook dat de gemeente Amsterdam als opdrachtge-

ver veel waarde hechtte aan de ambachtelijke methode 
waarop dit werk tot stand is gekomen. En toen het klaar was, 
besefte ik me terdege wat ik bij alle projecten heb: dit werk 
overleeft ons allemaal. Werken met natuursteen is tijdloos”, 
aldus een enthousiaste Vreeker.

Gevoel
De liefde voor het ambachtelijke werk heeft Vreeker mee 
gekregen van zijn vader Jan. “Mijn vader wil in zijn werk 
altijd gevoel in de steen leggen. Met datzelfde gevoel ben ik 
ook besmet. Als je bijvoorbeeld een monumentaal pand 
moet restaureren, moet je respect hebben voor de ambachte-
lijke bewerking en het oorspronkelijke materiaal. Je moet er 
voor zorgen dat het er over pakweg honderd jaar nog 
hetzelfde uitziet. Je mag als bedrijf dus nooit bezuinigen op 
bijvoorbeeld een handmatige frijnslag. Dat kan echt niet”, 
zegt hij stellig.
Vreeker laat een film zien met een voorbeeld van zijn 
opvatting. “We hebben het graf van Gerardus Frederik 
Westerman, de oprichter van Artis in Amsterdam, gerestau-
reerd. Verroeste doken hadden voor scheuren in de hardsteen 
gezorgd. Het belangrijkste bij zo’n restauratie is dat alles er 
van buiten hetzelfde moet uitzien. Wij repareren en verster-
ken de steen, hebben de belettering wat strakker gehakt en 
een goede fundering aangebracht. Alles ziet er na afloop in 
wezen hetzelfde uit, het monument is esthetisch opgefrist. 
Dit zijn de werken waar ik een hoop energie uit haal.”

Vernieuwingen
Met een stand op de beurs Masters of LXRY won het 
bedrijf uit Hoorn onlangs de prijs voor de beste presentatie 
met Neolith, de gesinterde steen van de Spaanse fabrikant 
TheSize. Voor de presentatie had Jan Reek natuursteen onder 
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andere een viool, een piano, een boom en een silhouet 
gemaakt. Volgens Vreeker een bewijs dat het natuursteenbe-
drijf uit Hoorn niet alleen voor het ambacht pleit, maar ook 
open staat voor vernieuwingen. “Vernieuwingen zijn erg 
belangrijk voor het bedrijf, op het gebied van techniek en 
machines. Maar ook op het gebied van materialen. Je moet 
de uitdagingen aangaan. Durven risico’s te nemen. Sinds de 
overname zijn we blijven vernieuwen en doorontwikkelen, 
ondanks dat we de beginjaren midden in de economische 
crisis zaten als sector. We hebben direct wijzigingen 
doorgevoerd. Zo hebben we wel een buitendienst samenge-
steld en een eigen plaatsingsploeg aangenomen. We hebben 
het bedrijf verjongd door jonge mensen op te leiden, 
bijvoorbeeld door de oudere medewerkers voordat die 
stopten. We zijn doorgegaan met durven investeren, in 
machines en in mensen, en daar plukken we nu zeker nog 
de vruchten van.”    

Design
De stand op Masters of LXRY was niet de eerste kennisma-
king met de designwereld voor Jan Reek natuursteen. “Voor 
zijn afstudeerproject kwam de inmiddels beroemde 
ontwerper Lex Pott bij ons met het idee om een natuur-
steentafel uit één stuk te maken. We hebben een blok van 
twaalf ton Belgische blauwe hardsteen uitgefreesd tot een 
tafel, zonder verlijming dus. Het eindproduct had een 
gewicht van maar liefst 2200 kilo”, vertelt Vreeker.
De samenwerking met Pott bracht het bedrijf uit Hoorn 
zelfs in de Verenigde Staten, aldus de directeur van Jan Reek 

natuursteen. “Het is echt bizar hoe het designwereldje 
werkt. Pott was gevraagd door galerie The Future Perfect in 
New York om werken te leveren voor de beurs Design 
Miami. Hij maakte samen met ons onder andere een 
boekenkast opgebouwd uit vijf kleuren marmer en 
salontafels van ruw onbewerkte Belgische hardsteen 
gecombineerd met een ‘zwevend’ blad. Een eigenaar van een 
resort in Aspen in Colorado zag die tafels en wilde een 
uniek ontwerp voor een bureau. Heel bijzonder dat je als 
Nederlands bedrijf vervolgens met het bureau en eigen 
gereedschap naar de Verenigde Staten vliegt om een bureau 
te plaatsen – een rots met daarop een glad blad, gemaakt van 
Belgische hardsteen – in een kantoor met uitzicht op de 
Rocky Mountans. Je zou denken dat ze daar ook genoeg 
natuursteen hebben”, lacht Vreeker. Hij vervolgt: “We 
hebben daarna ook nog een hardstenen tafel uit één stuk in 
de tuin bij de Engelse zanger Elton John geleverd. Gaaf 
man!”
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4 Vernieuwingen zijn volgens Vreeker erg belangrijk voor het 

bedrijf, op het gebied van techniek en machines.  

(Foto: Wilbert Leistra)

5 Voor het afstudeerproject van de inmiddels beroemde 

designer Lex Pott maakte Jan Reek natuursteen een tafel uit 

één stuk van Belgische blauwe hardsteen.  

(Foto: Jan Reek natuursteen)

6 Vreeker: “Je moet de uitdagingen aangaan. Durven risico’s 

te nemen.” (Foto: Wilbert Leistra)
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