Opkomst, betekenis en teloorgang van een bedrijfstak

Steentijd in Lonneker
Adrie R oding

H et v erw erken v an klei in onze
omgeving dateert v an v e r v o o r
onze jaartelling. Niet alleen werd
deze grondstof v an oudsher
gebruikt v o o r het verharden en
egaliseren v an vlo eren en
wanden, maar ook voor het
vervaardigen van allerlei
eenvoudig aardewerk. Een
prachtig voorbeeld voor het
vervaardigen van dit soort
kleiproducten werd in 1893
ontdekt tijdens het afgraven van
klei op een tegenover het 'Pott'
aan de Oldenzaalsestraat gelegen
perceel v o o r ... het bakken v an
stenen. Een medewerker v an de
daar gelegen steenbakkerij va n
Jannink sto o tte toen op twee
meter diepte op een in de
kleilagen uitgegraven,
koepelvormig graf, v erm o edelij k
uit de Bronstijd , waarin zich
ondermeer een uit klei gebakken
urn met daarin v erbran din gsresten
v an een persoon bevond.

Inleiding
H et bakken van stenen en dakpa nne n
is in West Europa een van de
Romeinen bekende techniek . M et
hun verdwijnen uit onze streke n
raakt e echter ook deze techni ek in de
vergetelheid ; ze werd hier pas in de
loop van de derti ende ee uw
'h er ontdekt' . Aangezien natuursteen
in onze streke n niet voorkomt en het
wi nne n, bew erk en en ve rvoe re n van
deze stee nsoo rt van elders kostbaar is,
vo rmde het vervaa rdige n van
kunststeen al snel een lucratief
alterna tief. Op plaatsen waar
vo ldoende , gesch ikte en gema kke lij k
w inbare klei voorkw am en niet te
verge te n voldoe n de vraag naar
kleiprod ucte n beston d, w erd deze
gewo nnen, gevormd en m et vuur tot
du ur zam e producten gebakke n . In
verba nd met hun gewicht natuu rlijk
het liefst zo dicht mogelijk bij het
afzetgeb ied. D e eerste bakkerij tj es,
aanvank elij k tic helarijen gehe te n,
ontsto nde n dan oo k wa ar kloosters,

Het stapelen

I'all

stenen in een veldoven

kastelen en andere ade llij ke hui zen
we rden gesticht en niet te verge ten
nabij ee n aantal steden in wording.
Daar bezat men zow el de kennis als
de middelen om ste ne n te
vervaardigen, im mers oo k geb akk en
stenen w aren relatief duur. Sten en
gebo uwen , aanvankelij k nog
uitsluitend van natuursteen - den k
aan de Grote ke rk op de Oude M arkt
in Enschede - onderstreepten de
voorn aam he id van hun gebruike rs
maar zorgden ook vo or continuïtei t
en veiligheid . Bakstenen w erd en
daarom lang ger ek end tot de

Arbeiders bij de stookgaten

I'all een

strategische goe deren . Om oo k de
aanvoer van vo ldoende en kw alitati ef
go ede stene n en pannen te
garande ren, ware n tichel arijen
aanva nkelij k no g vrijwel zo nder
uit zondering in handen van de
plaatselijk e autoriteiten . Tot de ee rste
baksten en gebo uwen van Ensch ed e
behoorden ver mo ed elijk het
Stadswin ehuus, tevens Stad huis, de
stadspoorten, de stadswaag, de
pastorie en we llich t enige hu izen van
not abelen. De oudere grote kerk op
de M arkt was en is opgetrokken van
natuursteen.

veldoven
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Versteningsproces
H et ve rsteni ngsproces ging
geleidelij k, doch we rd versneld onder
invlo ed van calam ite iten zoals
stadsbrande n, oo rlogen, stormschade
en dergelijk e. N a de gro te stadsbra nd
van 175° verordonn eerd e het
stadsbestuur van Ensche de
bijvoorbeeld dat houten wa nde n en
gevels voortaan dienden te zijn
verstee nd en daken voorzien van
dakp ann en . Het versteningsproces
van het om ringende platteland begon
rond 1850 , als ee n typi sch
w elvaartsverschij nsel, en hield gelij ke
tred m et het oo k daar meer en m eer
beschikbaar komen van geld . V eelal
w erden de op het platt eland nog veel
vo orkome nde 'losse hui zen' om deze
redene n gefaseerd verstee nd; vak voo r
vak, gevel voor gevel, een proces dat
aan oudere boerd erijen vaak no g
goe d te zien is. Ook binnen shui s
bet ek ende dit dat de versc hillende
fun cti es voortaan door binnenmuren
we rden gesche ide n.

O mstreeks 19 00 schilderde Evcrt Rabbcrt de toen Ilog hestaande oude stccnbaelserij-van Stlircurs,
D ez e IlOg geheel oorspronkelijke bakkerij bestond uit een overdekte vormloods en een primitieve ,
maal' overdekte schoorsteenloze oven, Zo zagen de Ol/de Enschedese steenbakkerijelI er dus vaak uit.

D e stad En schede is gelegen op de
westelij ke helling van een noord-zuid
verlopende stuwwal. O p de hellingen
van deze ho ogte treedt , zoals uit de
plattegrond op pag. 4 en 5 m oge
blijken , keileem aan de oppervlakte.
Op een aantal in onze gemee nte
verspreid liggende plaatsen bevind en
zich bovendi en lagen tertiaire zeeklei,
die wa t dieper liggen . O mdat beide
soorten klei zich uitstekend lenen voo r
het bakken van stenen en pann en , is
het niet verwonderlijk dat juist daar mwweg vooral in de N oord Esmarke
en Lonneker - een aantal steen- en
pann enb akkerijen ontsto nde n.
Aanvankelijk maakt en deze uitsluitend
gebm ik van aan de oppervlakte
aanwezige klei. M et de ko mst van
gemechaniseerde graafwerktuigen en
krachti ge waterpo mpe n aan het einde

van de negenti ende eeuw, lukte het
pas de klei uit dieper liggend e lagen te
w inne n. Vanaf die tijd ontsto nden pas
de ons zo bekend e 'kleigaten' .
Stenen bakken betekend e dat dikwijls
vrucht bare gro nden do or de
kleiwinning ernstig werden aange tast.
D e markebesturen eisten bij het
verlene n van een vergunning om klei
te graven dan ook altijd, dat de aldus
aangegraven of 'uitgetichelde' gronden
te zijner tijd weer in hun oude staat
diend en te worden teruggebracht. Dit
hield in dat de ooit velwijderde
vru chtbare bovenste laag (teellaag)
weer ter plekk e moest worden
aangebracht en dat de natuurlijke
waterafvoer van deze inm idde ls
verlaagde gro nden oo k zove el
mogelijk moest worden hersteld.
Voor zove r thans aan de hand van de
ons ove rgeleverde stukke n kan wo rden
nagegaan was Joh an Schou wink de
eerste die van de H oltricht ers van de
Eschmarke in novemb er 164 8
toestemming kreeg een tichelarij aan te
leggen en klei te graven nabij de
Puttenkamp en de Elsho fkotten.
Afgaande op de naam 'de Puttenkamp'
en de toen evenee ns daar gelege n

Klei kruic«

H et leeren van de steilen die /iggell te drogen

Geschikte klei in Enschede
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T ichelhanskam p, waarbij daar tussen
1575 en 1628 bovendi en in de stu kken
de naam T ichels veelvuldig wordt
gebruikt, lijkt het ero p, dat er al eerder
sprake was van het delven en wellicht
oo k bakken van gesch ikte klei tot
zoge he ten 'tichels' (= stenen en
dakpann en). Wie was eigenlijk deze
eerst bekende steenbakker Joh an
Scho uwink?

Johal1 Schouwink
Joh an we rd als oudste zoo n van in
tot aal vij f kinde ren geboren uit het
hu welijk tussen H erman Sch ou w ink
en Aalken Jorrij ssen . D e Scho uwinks
blijk en ee n familie te zij n met kapi taal
en aanzien, im mers Herman was
omstree ks 162 8-1 636 ee n van
Ensche de 's zes burgemeesters en had
in 1610 ee n hui s in de stad gekoc ht
waa r hij m et zij n gezin in de winter
w oonde. Ook kocht hij in die j aren
de W olterinckhoff, waa rvoo r hij in
1635 de laatste 400 daalder betaalde,
do ch zo nde r van dit bezit nog lan g te
kunnen profiteren . H erm an ove rlee d
tu ssen 1637 en 1643, want zij n
echtge n ote wordt in 164 3 als we duwe
verm eld . Z ij hert rou wt met ee n
zeke re Berent T hijsinc k, eve nee ns
burgem eester.
Zoon J oh an Scho uwink hu w t me t
Ann ek en H oefslag en nog voor hij
toestemmin g verkrijgt voor het
opr ichte n van zij n stee nbakke rij
ver koc ht hij , blij ke ns het door hem
bij de richt er ove rleg de 'schuldboeck' ,
al stene n . Zelde n we rde n stenen
echter dir ect door afnemers

Vorlllen van stenen

afgerek end en in j anu ari 1 64 8
som meert de ze rich ter de afne me rs
van de ste n en van Joh an , te w eten
Albcrt Stro ink , Alb ert te Rutb eek en
Jan van Loche m, de reeds lan g
gelcdc n geleverde stenen en kalk
einde lij k te betalen . OfJ oh an op dat
m oment al pr odu cent wa s ofloutcr
tussenhandelaar vermeldt de bewuste
bron helaas niet .
Drie j aar later sluiten Joh an en
Annek en ee n geldlening van 10 0 0
Ca ro lus gu lde ns met de O lde nzaalse
koopman Joan Wijntj cs. Ui t o pgave
van hun on de rpand voor deze len in g
we ten w ij, waa ru it de bezittingen van
J oh an Schouwink en Ann eken
H oefslag op dat moment o nderme er
bestaan: 'een comparanten hul]: ende
verdere gebouwen op het Tkhclwerd: met
d'gereedschap, soawel plandeen,
droogehuijsen ende hutten, mett den (lovcn
tot d'Tidi clarie gehoorC11dcn '. O fwe l ee n
vo lledig uit geru ste stee nbakke rij van
ee n meer perm an ent karakt er.
Vermoedelijk heeft dit bedrijfj e

erge ns bij de Puttenkamp en mogelij k
nabij de hui digc Schreursweg
ge lege n . D c stee nbakkerij floreerde
en haar co ntinuïteit wordt bevestigd
do or het gegeven dat na enige
ge ne rat ies Scho uwink, het een en
an der door vere rving via de
stee nbak ke r Kristen , uit eindelijk
medio negenti ende ee uw, ove rging
in hand en van de stee nbakkersfam ilie
Schreurs . Zij w aren het die het
bedrijf vo lledig mech ani seerden en
uitbreidd en met ondermeer de bou w
van ee n gro te rin goven in 19 0 2 . H et
bedrij f m oest ec hte r onder invloed
van hevige concurrentie van uit de
rivieren gebi ed en in 192 7 worde n
opgegeve n en afgebro ke n. H et
huidige co mplex 'Schrcurserv e' cn
gel ij knam ige weg herinnert aan dit
bedrijf en haar eigenaren .

Goed voorbeeld doet volgen
H et voorbe eld van Schou wink zette,
zeker nadat hun activite ite n succesvol
blek en , in de loop der tijd oo k
an dere n aan om hun geluk te
beproeven . Kenm erk end voor onze
regio was dat deze bakkerij tj es, die
veela l tot ver in de negenti end e ee uw
op bep erkte schaal ve rde r
produceerd en, w erden uit geoefend
naast het agrarisch bedrij f. Zo'n
stee nbakker was du s teven s boer en
goed in staat beide scizoe nsbe dr ijven
te co mbine ren . D e klei we rd

HET ERVE SCHREURS . dat door de gemeen te
En schede aangekocht is. De steenbakkerij zal verdw ijnen .

Tubantia 18 juni 1927

do or gaans in de herfst gedo lven en
pas in het j aar daarop bewerkt en
geba kke n.
D e aanwezighe id van vcrsc h ilIende
hoeveelh ed en en soo rten klei had tot
gev olg, dat dergelijke bedrijfj es qu a
omvang en soo rt ve rschilde n . Er
wa ren gelege n heidsbakke rijen die al
naar gelang de behoefte aan
stee npro duc ten o p ee n bepa alde plaats
en op ee n bepaald m oment hun
ste ne n of pann en bakt en . Z oals w ij
bij Schouw ink zagen w aren er oo k de
m eer fabrieksma tige bakk erij en , die
syste ma tisch gedure nde tal van j aren
produ ceerd en voor een dik wijl s
gro tere beh oefte dan puur en alleen
de lokale vraag. Deze aanva nke lij k
slechts hier en daar optre de nde
spec ialisaties, du s met ee n m eer
industriële aanp ak o p basis van vraag
en aanbo d en een m eer eco no m ische
afstem m ing tussen besch ikb are klei en
ben odigde brandstoffen , leidden tot
enige blo ei , in co m binat ie m et soms
aanwezige goe de
vervoersmogelij khe de n ove r niet al te
lange trajecten . In de peri ode
Schreurs vo nd in de toe n b estaand e
bakk erij en - uit eraard indien m en
daarvoor het ben odi gd e kapitaal b ezat
- ec n verregaand e m ech anisatie plaats
door toepassing van sto om w erktu igen
en het bou w en van stee ds grotere ,
contin ue w erkende rin govens.

Klinkers
R ondom Ensch ed e was du s
aanva nkelij k uit sluit end spra ke van
he el klein e, schoo rstee nloze
veldovens, w aar per baksel tu ssen de
60 .000 en 100 .0 0 0 donkerrode stenen
werden gebakken van sterk
w isselende kw aliteit, tot soms wel
zeve nt ig soo rte n aan to e. H o e zachter
de steen h oe doffer het gelu id, ho e
11
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hard er de stee n hoe helderder,
vandaar de naam lelinlects! O mda t
ieder e kw aliteit haar eige n prij s had ,
ware n sorteerders van gro ot belang
voor het uit eindelijke bedrijfsresultaat
van een bakkerij. D e resultaten wa ren
verder erg afhankelijk van h et w eer in
vcrband met de
verwe rkingsmogelijkhe den van de
klei (o nde r and ere dro gin g) en het
sto ke n van de ove n, aanvank elij k in
de op en lu ch t en uit sluit en d m et
takk enbossen en turf Als het goe d
ging lukte het per seizo en tw ee keer
en in ee n goe d j aar soms zelfs dri e
keer ee n part ij stene n of pan nen te
bakken .
Voor dez e klei ne bakk erijtj es waren
relati ef geringe kapitaalsinvesteringen
nodig. Een veldoven van gemiddelde
gro o tte vergde in de tweed e helft van
de negent iende ee uw ee n in vesterin g
van circa f 1200, - ; een paard kostt e in
die tijd f 300, - .
T o ch zagen div erse aspirantsteenbakkers zich door het gebrek aan
vo ldoe nde eigen middelen
geno odzaakt ee n co m pag no nschap
aan te gaan om zo w el de
aanloopkosten te dekk en als vooral
oo k de risico's te verdel en.

Nij ho], H ofstede en anderen
Kort na ee n forse storm in 174 7,
waa rbij in en om de stad veel schade
aan daken en schuren ontsto nd, en de
gro te stadsbrand van 1750, waarbij
zo 'n zevent ig hu izen in vlam me n
opgingen, wordt door Wijnand

----

.. . .

B(wCllaal/ linlis de ronde Poctc rij , bU de Schrcurswcg steel/bakkerij Sdtrcurs en rechts Robers niet

lied loodsen,

Nij hof cn H end rik Hofsted e voor
gezamenlij ke rekening ee n tichelwerk
nabij de grensscheiding tussen de
Eschm arke en de Lonnek er mark e
gesticht. Dat w as bij de bleek die ze
daar to en hadd en . Zij maken geb ru ik
van dezelfde kleilagen di e Sch ouwink
gebrui kte. H et bakkerij tje gin g in
1798 ov er aan Lam bert Kosters en is
in bedrij f gewe est tot circa 1860, toe n
de grond vermo edelij k was
'uitgeticheld' (van alle geschi kte klei
ont daan).
Lambert Kosters, getro uwd m et j ann a
Velve, en H endrikus Ribbel (t)(s),
getrouwd met Elisabeth Breteler ,
gaan ec hter in 180 3 oo k een
ov eree n ko mst aan om op de
naastgelegen Boskamp een
pannenb akk er ij te beginnen o p grond
van R ibbels. D oor ve re rving gaat het
bedrijfj e uit eindelijk over aan Koort
N ijhuis; de (l milie zet het bedrijfj e

voort tot het uiteindelij k in 1917
w ordt gesloo pt.
Ook H en drik Wil mink op Wilmink
start begin 1800 een stee nbakke rij op
gro nde n van de M ark e Eschma rke ;
hij mo et deze ec hter in 1825 op last
van het m arkeb estuu r afbre ke n, maar
weet toestemming te krijgen de oven
op de Bosgaarde n. eveneens nabij het
erve Wi lmi nk , te mogen herbou w en.
Z ijn klein zoo n huw t Aleida
H ermink, dochter van stee nb akk er
Gradus H ermink. die op gro nd van
Gradus M en sink vanaf 184 0 ee n
stee nbakke rij exploiteerde.
H endrik N agel beproeft zij n geluk in
de Eschrnarke en verkrijgt in 1845
vergunning voor ee n steenbakk erij

De Notaris BLIJDENSTEIN
zal op lIlAANDAG den 7 Julij
1862, des namiddags om 4 uur ,
in het L ogement den H 0 b I B ERG bij
E t/schede , doen INZE'l'TEN en 8 dagen
later aldaar publiek VERKOOPEN.
Het zoogenaamde

&;t
.

R ÖMER S
TIG CHEL WE R KJ

met alle daartoe behoorende GRO~1)EN ,
gelegen aan weerszijden van den Straatweg naar de Glanerbrug, en zulks in
de navolgende perceelen .
I , Het TIGCHEL WERK bestaande in
HEERENHUIS , STEENBAKKERIJ-STEENVORMERIJ, SCHUUR enz. en 68 Roeden BOUWLA:KD.
2, Het BOUWLAN'D de LANDEWEKAMP,
groot 2,10,80 ellen in 2 perc.
3, Het SLEUTEIJ\AMPJE, groot 33,10
ellen.
4' Het EEKKA MPJE , groot 38,20 ellen.
5, De KLEI GRO:i\'D en de WELLE, groot
47,20 ellen.
6' De KLEIGROND en WELDTh'KYELD,
groot 14,90 Ellen.
7' De HEIDEGRo:rm in het Gl a n erv eld
aan den weg naar BULT , groot 35,30
Elle , en
8' De VEENGROND in 't A am sv een ,
aan de P ruisisci« gret/zen, groot 41,(;0
Ellen.
Aanwijzer WILLEM SCHOUWINK , I
wonende op het TI GCHEL WBRK.
I

A rbeiders bij veldoven

Eusdicdcse Courant 2 juli 1862
11 Sliepsteen
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'op ecu stuk lIc1dgrolld'. H elaas is nog
niet du idelijk waa r deze heeft gestaan.
Ook Ge rrit T egeler stic ht in die
omgeving in 1846 ee n steenbakkerij.

O ndernemende burgemeester (1)
In dezelfde tijd vraagt C arel Will cm
R omer ee n vergunning aan voor ee n
stee n- en pann enbakkerij niet ver van
de C ro nausesrraat. R om er komt ui t
Bentheim waa r zijn vader zich in
1787 als hoeden maker had geves tigd.
Ca rel en zij n br oer w orden al j on g
wees en ve rtre kken , om zich in
Duit sland aan de co nscriptie te
onttrekken, m et hun geld naar
N ed erland en du iken alleree rst onde r
in klooster Glane. N a en ige we ke n
gaat bro er R omer teru g, doch
vertrekt Carel richti ng Ensched e en
begin t ter hoogte van de voormalige
fabriek van R ami c Un on in 1844 ee n
stee n- en pan nenbakk erij. Carel
ove rlij dt in 186 I en zij n we duwe
Joh ann a Klink ert verkoo pt de
bakk erij in juli 1862 aan de
bu rgem eester van Lonnek cr, Sto rm
van 's Gravenzan de. D eze
burgem eester bezat sinds 1856 al een
tw eede bakk erij in de Eschmarke ,
eve nals ee n veldstee nove n in het
Klein Bo ekel erveld/ Hoogeveld. In
1867 w erd dit b edrijfje herbou wd en
in 1873 afgebro ken . D e eno rme vraag
naar stene n en pa nnen na de gro te
stadsbran d van E nschede op 7 m ei
1862 maakt e deze transactie vo or de
burgem eester w el heel erg attractief!

R obers(kom)
H et is duidelij k dat de w ed eropbou w
van de stad meer onderne me nde
lied en aantro k. Lauren s Bergink en
H endrik R obers richtten in dat ja ar
ee n venno otsch ap op tot het maken
en verko pe n van pann en en stenen
voor ee n tij d van achttien jaa r. In
1868 wordt deze ve nnoo tscha p echter
alweer ontbo nde n, nadat de vro uw
van Laur ens Ber gink in 1867 is
ove rlede n. Laur ens overlijdt in 1873
en zoo n H ermann es Berg(er)ink
trou wt m et W illemin a Ge rritsen,
dochter van de stee nbakke r Frederik
Gerridze n (oo k genaam d 'Spolmin k')
te Lonnek er en Gesina Brasse.
H endrik R ob ers gaat ec hter met zij n
vro uw H erm ina N aafs allee n verd er
en laat in 1874 de ove n ve rnieuwen.

Dcjirma HlIlsh'!f aali de Noord ESlllarke/T,)/Il{II QZ in ca. 1935 . Ce/IO II /ell in oostelijke rirhting tnet
rechts de spoorlijn naar Gronau CII de ZOlllelweg. /11 het lIIiddCII de riligollCII 111 et sdiootsteen.
Lillks daarva n de lIIachil1cgcb(Jlll l'clI bij de uortnintichting CII vcrder veel droog/oodsCII .
I

De zake n gaan blijkbaar goe d wa nt in
1882 w ordt de bakk erij uitgebreid en
in 1884 voorzien van hun ee rste
stoo m mac hine. Er wordt ee n nieuwe
rin goven gebo uw d en eind
negen tiende eeuw telt het bedrijf
vij ftien medew erk ers. D e firma
R ob ers. aanva nke lij k nog
gec ombine erd me t ee n blek erij en
ee n wasserij, w ordt gesplitst en de
steenbakkerij zelfstandig voortgezet
tot haar liqui datie in ' 9 I 9. R ob ers zet
zij n activiteite n als blek erij en w asserij
voort en de hu idige R oberskom is
vrijwel het enige dat o ns herinn ert
aan de vroegere stee nbakkerij .

Kleigat
Ook de ee rde r ge noem de Fred cri k
Ge rridze n verzoekt in 1862 ee n
stee nbakke rij te mogen beginn en
onde r Lo nnckcr, doch buren tek enen
bezwaren aan vanwege de te
verwachten rookoverlast in hun
naastgelegen wo ning en. Ge rridzen
dient ee n nieuwe aanvraag in voor
een ve rde ro p te bou w en ove n en
krijgt daarvoor ve rgunni ng . Intu ssen
blij kt hij ec hte r oo k op zijn
oors pro nkelijk ge dac hte plek al - en
dus zo nder ve rgu nning - ee n oven te
hebb en opgericht en in werking te
hebb en om dat, zoa ls hij zich
verw eert, "burgemeester Storm van 's
Grave nzande ook op die mani er ee n
ove n had gerealiseerd" . . . H et bed rijf
we rd tot 19 12 in stan d geho ude n en
het j aar daarop ge liquidee rd . W at
bleef was ee n bouwmaterialen handel

eve nals ee n kleigat. dat nu dien st doet
als Lonneker ij sbaan.

Het gaat maar door
Jan Jordaan , dir ecteur van de
Ensche dese Katoen spinnerij , vraagt
eve neens in 1862 vergunning aan en
richt ee n tichel w erk op in het
Glanerve ld, halverw ege En sched e en
Glanerbrug, achter Lotgerink. H et
bedrijf is in we rking tot 1868 en
wordt vervolgens afgebro ke n. O ok
Jan ter Bru gge sticht na verkrege n
ve rgunning in 1862 een bakk erij nabij
de Klein e Lind cr es do ch nadere
gegev ens ove r de verdere exploitatie
ont bre ke n.
Bern arclus Dalenoord rich t in de loop
van 18ó2 eve neens ee n stee nbakkerij
op ond er de naam j ansscn- D alenoord
in het Klein Boekelerveld. Of dit
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De Steenoaukcrijcuj al/sel/ (boven) en Hulsho]
(ol/der, bij het spoor) in 189° , 1910 en 1940.
/11 1890 zijl/ het stCCl1bakkerijtjes bij een
boerderij. 11/ 1910 is er CCII sterke uitbreiding,
/11 194° isjan sen helentaal verdwenen,

m en sen werkzaa m en in 19° 7, nadat
hij ook ee n stoom machine heeft
aangeschaft, zij n dat er al tie n . In
1902 werd ee n nieuw e ringoven
ge bo u w d. D at het we rke n in zo 'n
oven niet zo nde r gevaar was bleek in
1907, to en een paar ov en gan gen
instortten w aarbij ee n aan tal arbe iders
werde n bed olven en gewond raakt en .
D e kleigaten bevonden zich ac hter
het bedrijf en we rde n vanaf de
twintiger j aren lan gzam er han d m et
stadsv uil gevuld . H et bed rijf we rd
ge durende de T w eed e W ereldo orl o g
door gebrek aan brandstoffen
stilgelegd en leed door
bombardementen grote schade . Van af
19 51 w as de fabri ek als laatste
stee nbakke rij in E nsc he de w eer actie f
o m tenslotte in 196 8 haar producti e
te beëindigen en in 1983 definitief te
wo rde n gesloopt.
Aangelokt do or ge w in richt in 1862
oo k de Amsterdamse o nde rne mer
David Lo odeesen ee n pann enbakkerij
op nabij het erve Kotkamp o p het
W olbert. Hij pakt h et groots aan met
dri e ovens, ee n aan tal schu re n en ee n
arbe ide rswo ning. In 1865 zet hij het
ge he el ec hter al weer te koo p, doch
zo nde r resultaat. U iteindelij k wordt
alles afgebroke n en in ged eelt en als
landbou wgro nd ve rko ch t.

Ondernemende burçemeestcr (2)
bedrijflang heeft bestaan is ni et
duidelijk . In 1882 w ordt ter plaatse
ec h te r o pnieuw vergu n ning ve rzoc h t,
dan do or Jan Janssen. In 1883 wordt
ee n stee noven geb ouwd. Er we rke n
aanvankelijk vier personen en in 1912
al tw aalf H et bedrijf blijft in we rking
tot 1920. H et kleigat wordt do or de
gemeente vo lgesto rt met as en
huisvuil.
Hendrik Ber gink krijgt in 1860
ve rg u nning o m in dezelfde o mgeving
ee n bakkerij te beginnen , do ch hij
overlij dt al in 186 3. Op zijn perceel
word t en ke le jare n later de spoorlij n
naar G ro nau aan gelegd. Zijn neef
Ar end J an Hulshof bezit ten no orden
van zij n perc elen gro nd w aaro p hij,
tu ssen genoemde spo o rlij n en het
bedrijf van Janssen , in 1897 eve nee ns
ver gunning krij gt vo or het oprichten
van ee n stee n bak ke rij. Ar end begint
met drie werkne mers en ee n kleine
oven . H et j aar daarop zij n er zes
99 /1 2
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Niet alleen de burgemeester van
Lonn ek er m aakt e ge past ge bru ik van
de no od in Ensch ed e. O ok de
burgemeester van E nsche de zelf,
Lambertus ten Ca re, zag zij n kanse n
schoo n en stichtte in 1862 tw ee
stee n- en pannenb akkerij en aan de
Kot kampweg. Hij ve rdie nde blijkbaar
goed en w ilde de zaak ve rvo lge ns
ec ht go ed aanpakken omdat de vraag
naar ste ne n, m ed e door uitbreiding
van texti elfabri ek en en ves tigi ng van
nieu w e bedrij ven en werkn emers,
enorm was . In 1872 verzoekt de firma
Lambertus ten Care o m ee n nieu w
revolutionair typc (ring)oven op hun
terrein te m o gcn pla atsen, de derde in
haar so o rt in N ed erl and en de eer ste
co n tin ue- ring o ven in OostN ed erland. D e investe ring voor deze
ge me tselde rin go ven is enorm en in
1877 m o et T en C ate al sursea nc e van
beta ling aanvrage n waa ro p de
bakkerij wordt geveild.

Vall H eek en janninle
Een co nso rti um van E nsc hedese
textielfab rika nte n o nde r leiding van
G .J. van H eek neemt het bedrij f over
en brengt het o nde r in ee n
ve nnoo tscha p, de N .V . Lonn ek er
Stoomsteenbakkerij . Aanvankelijk
pr odu ceert m en vo o rdelig gro te
ho eveelh ed en stee n, m aar de
schulde n lopen in de tachtiger jaren
fors op. In 1891 word t het bed rijf
o pnie u w geveild en ko opt een der
ve n no te n , Eng be rt j annin k, het
bedrijf H ij stel t zijn p ro curatieh ouder ,
de bekende J.J. van Deinse, aan als
bedrijfsleid er en houdt de ze m oderne
bakkerij tot [9° 7 in werking om hem
uiteindelijk in 191 I ged eelt elijk af te
br ek en en te verko pe n. H et bedrijf,
in de vo lkmond bek end o nder de
naam 'de Poctcrij', haald e zij n klei
vooral van terreinen lan gs de
Kot kampw g en O ldenz aalsestraat
tegenover het Pott. Een aan tal
seizo enarbeid ers uit Lipp e w erd
o ndergeb rach t in de zogenaa m de
'Lipse huis' op de ho ek van de
O lde nzaa lsestraat/ Roo mweg.
Overige ns werkte n va na f 1853 tot aan
de Eers te W er eld oorl o g bij Schreurs
ook Lippers.
Eige nlijk was het overgrote deel van
de o mstree ks 1862 opgeri chte
bakkerijen gelcgenheidsbe drijven en bedrijfjes di e gegeven dc
o mstandighe dc n en beho eften o p dat
m oment kan s zagen sne l geld te
ve rdiene n .
O m dat de buurtscha p pe n U sselo en
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T w ekkelo ee n eige n kerkj e w ilde n
stichte n werd do or hen voor di e
ge lege n he id ee n bakkerijtj e ges tich t.
D e bakkerij in U sselo werd in 184 I
gestich t vo or ee n ma lig ge bru ik, di e
van T w ekkelo werkte van 1832 tot
1871 in de o mgcving van de
Strootsweg (he t W olbert). M o gelijk
werd dit bedrij f do or H ermen
W eu stink daar tot 19 13 voortgezet.
Over Sm ulde rs & Mulder is al heel
uitvo er ig in 'n Sliepstee n nummer I 1
gcsc h reven. En er wa re n no g w el
m eer stee n bak kerijen actief
Vorenstaand overzicht gce ft 22
stee nbakke rijcn, m aar pret endeert
geen volledigheid en zal te zij ne r tijd
w o rde n aangevuld.

Het doek valt
D e Twen tse- en du s ook de Lo nne ker
stee nindustrie kr eeg m eer en m eer te
m aken m et co nc urre n tie, voo ral uit
de o mgevi ng van de grote rivier en.
Er was daar m eer klei en ook veel
ee nvoudige r te w innen en te
ve rvoe re n, net als hun brandsto ffen
en pr odu ct en, namelijk over wa ter!
In de lo op van de twintiger j aren van
de twintigste ee uw hadden de m eest
o nrenda beIc bcdrijfjes in Twen te - en
du s ook hier - o nda n ks hun di kwijls
verwoede po gin gen hun ho ofd bo ven
wa ter te h ouden , om di e re de ne n
allang het loodj e geleg d. Alleen
Sm uldc rs & Mulder en Hulsho f
wis te n hun o nde rga ng tot de T w eed e
W creldoo rlog, respectie velijk 1968
(H ulshof) te rekken. W at rest, zij n de
aan betrokken b edrijven of
activ ite ite n h erinner ende straatna men
of voorma lige kleiputten die th an s als
o pva ngvijver, ijsbaan o f ge woon als
w aterpla s hi er en daar nog
voorko men, zoa ls T ich elw eg.
Puttenkampw eg, Sch rc u rswcg en
Ringo v enstr aat.

Naschrift redactie:
Adri c R oding heeft same n m et de
vrij w illige rs van het Stadsarc hief vele
b ronnen ge raad pleegd. D it artike l is
ee n korte weergave van het vele
m ateri aal dat te zij ner tijd als
bo ek w erkj e zal ve rschij ne n.
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