,n Grooten Stoom' eeuw geleden
door brand verwoest
Honderd jaar geleden, op
3 oktober 1890, is aan de
Hengelosestraat n Grooten
Stoom, de eerste in Enschede
door stoom aangedreven fabriek
van de vennootschap Enschedese
Katoenspinnerij, door brand
verwoest. Reeds in 1891 werd de
spinnerij herbouwd, zij het niet
op dezelfde plaats, maar naast
Spinnerij Tubantia aan de
spoorlijn Haaksbergen-Enschede.
Op de fundamenten van de
afgebrande fabriek liet dokter
B. J. van Delden in 1892 een
woonhuis met praktijk bouwen,
waarin nu het Katholiek Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding is
gehuisvest.
De Enschede Katoenspinnerij w erd
op 25 okto be r 1833 me t hu lp van de
N ederlan dse H an dels M ij opgeric ht.
In 18 35 ko n de stoo mfa briek in
gebruik worden gesteld. De
Engelsm an J ohn D ixo n kr eeg de
leidin g . To t commissarissen we rden
ben oemd de Vlaming Jh r. C ha rles de
M aere (w aaraan de villa
Schuttersveld herinnert ), Abraham
Jannink , J. B. Blijdenstein en B. W .
Blijd enstein. Aandeelhouders waren
T we n tse fabrikanten , konin g Willem
I en de D oop sgezinde Ge mee n te in
Enschede. In 1864 we rd n Grooten
Stoo m door Ge rhd. Jannink
ove rge no me n . Toen deze firma de
spinne rij in 1874 weer w ilde
verko pen, bleken er gee n gegadigden
te zijn. Er we rd een nieu w e
Ensche dese Katoensp innerij
o pgericht, waa raan weer
verschillende fabrikanten deeln am en
en de directie we rd opgedragen aan
G . H . Feuill etau de Bru yn . Zij n taak
werd in 1882 do or B. W . en H . ter
Ku ile overge no m en .

Het Katholiek Bureau voor O nderwijs Cl! Op voeding aaHde Hengelosestraat is gebouwd op de
[undainenten pan de al~('bralld(' f abriek.

herinnerin g aan de ver schikkelijke
stadsbrand van 1862 . Het vier
verdiepingen plus zolde r tellende
fab rieksge bo uw met zijn hout en
vloeren, die me er dan een halve eeuw
met sm eerolie doordrenkt wa ren,
brandde weldra als een fakke l.
G rinnell's zelfwerkende
blu sapparaten , waarm ee het pand was
uit geru st, w erk ten niet. De
watertoevoer hield o p o mda t de
sto ker het vuur doofde uit angs t voor
een ket elontploffing met als gevo lg
dat de pomp gee n water m eer kon
toevoeren o m te blu ssen . De fabriek
br andde dan oo k geheel uit . Een
nieu we stoo m machine, die pas enkele
weken in werking was, kon nog
worden gered.
Beh ouden bleven oo k twee lood sen
met katoen die achter de fab riek
stonden en het naastgelegen
woonhuis. Persoonl ijke ongelukken
deden zich niet voor. De
we rkne mers, de fabriek teld e er 130,
konden zich allen in veilig heid
br engen , enkelen zelfs via de
no odtrap aan de buitenkant van de
fabri ek.

w erkgelegenheid voo rzien kon
worden. De br and werd bestreden
doo r de br and w eer m et hul p van de
Schu tterij. Zij konden ech ter niet
verhinde ren dat de br and zich
uitbreidde ove r de nabij gelegen
wo ning en aan de Kortesteeg, oo k
wel ,De Tuk' genoemd, later de
H engelosedwarsstraat. Deze met stro
ged ekte woningen lagen pre cies in de
windrichting van de br and end e
fabri ek , w aardoor brandende stoffen
een gem akkelijke prooi vonden o p
deze br andbare dakbedekking . T egen
half twaalf stonden dan oo k al
15 woningen in br and , w aaronder
8 woningen van het R .K.
Armbestuur, de Jacobushof genaa m d.
D e schade was gr o ot. T wintig
verzeke rings maa tscha ppijen wa ren
bet rokken bij het opnemen van de
schade aan ge bo uwen, m achines en
goederen voo r een totaalbedrag van
125 5.000, - . De woning en wa ren
w el verzeke rd, doch de inb oedels
slech ts gedee ltelij k. H et R .K .
Armbestuur riep de bev olking
daarom o p de collecte vo or de
gedupeerde arm en te ondersteunen.

Schrik

Ramp

Ties W ieglIlall

Bij het uitbreken van de br and in de
spinnerij in de och tend van 3 ok to ber
1890 on tsto nd enige pani ek bij de
bevolking. Bij velen leefde nog de

Voor de arbeiders w as deze br and een
ramp. M et de w int er in het
voo ru itzich t kwam en vele gezinnen
zonder werk ter w ijl niet direct in

Bro nvermel ding:
- Gemee ntearc hief Enschede .
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