De Vaneker bakoven rnet hulp van

ROe-leerlingen herrezen in het Ledeboerpark
Ari e de H aan

Veel boerderijen hadden vroeger
een eigen bakoven. Het kwam ook
voor, dat omliggende boeren
gezamenlijk gebruik maakten van
één zo'n oven. Bij de boerderij van
de familie Bemard Vaneker aan de
Aamsveenweg, in het
buitengebied van Enschede, stond
ook zo'n bouwwerkje. Na het
overlijden van de bewoners raakte
de boerderij buiten gebruik, kwam
in verval en werd zelfs nog even
bewoond door studenten en
kunstenaars. Het lot van verval
leek ook het bakoventje beschoren
te zijn.

Gietijzeren deu rtje z omaar
verdwenen
Voordat de bakoven ech ter geheel
verlo ren dreigde te gaan, kwame n
enkele led en van de Historisch e
Sociëteit op het idee om hem stee n
voor stee n te slopen en te herbouw en
in het Led eboerpark , bij de bo erd erij
Lamm erinkswönner. Beh eerder
Buursink van het Ledeboe rpark vond
dit een goed plan . Er werd ee n
tek ening gemaakt, zo dat de oven later
in de juiste verhoudingen herbouwd
ko n worden .
De sloo p duurde een paar dagen,
waarbij we onders teuning kr egen van
person eel van het Led eb oerp ark .
O nde rtussen bleek dat iemand zich
ree ds ongevraagd on tfermd had ove r
het 40 kilo wegende gietijze ren
ovende urtje m et om randing. Wat nu ?
Zonder deurtj e gee n ove n.
Een opro ep in de kran t bracht
uitkomst. Iemand in W eerselo bezat
nog zo' n deurtj e en het kon gratis
afgehaald worde n. D e afinetinge n van
ongeveer 80 x 40 centime ter kw am en

overeen met het o ude deur tje. Ee n
leuke bijk omstigh eid: het wa s ooit
vervaardigd do or de NV Sande rs, ee n
Ensch ed ese ijzergieterij. Vervolgens
konden de werkzaam he de n worden
hervat.

H eupink. Voor de kap werd nieu w
hout gebruikt, dat de leerlingen op
school pasklaar hadden gemaa kt.
Ve rde r we rden de o ude materialen
ge bm ikt. Ook de dakp annen kwamen
van het erve Van ek er.

Grenspalen

De laatste steen

H et w as ons bekend , dat als fundering
o nder de oven tw ee t,'Tenspalen lagen
van Bentheirner zandstee n. D eze
zullen voor de bou w we l ontvree m d
zij n van de nabij gelegen gre ns cn
hebb en zeke r m eer dan honderd j aar
als fundering gediend. W e konden nu
ook de inscripti es bekijken die in de
palen wa re n gehakt. Z e waren
gedatee rd 17 9 2 . Aan de enc kant van
de palen sto nd de letter M van het
bisdom Münster ge beiteld, aan de
andere zijde de 0 van Overijssel en
dan de vo lgn ummers, resp . 43 en 44.
D e beide grenspalen zij n in juni 2007
temggeplaatst nabij de o riginele plaats
aan de Aamsveenweg. Elders in deze
Sliepstee n kunt u daar m eer over lezen .
De herbouw van de oven we rd ter
hand geno men door leerlinge n van de
afdeling bouwkunde van het Ro e te
Alme lo onder leiding van do cent

Stee nhouwer en SHSEL-lid Jan
Z wi ggelaar m aakt e tegelijkertijd een
gev elstee n tje m et als tekst:
Bakoven Va neker
Deze 'laatste' stee n werd woensdag 15
de cember 2005, bij de officiële
ingebruikn eming, door een
kleindochter van Bemard Vanek er in
het bijzijn van divers e fami lieled en
ingemetseld.
Sindsdien kan de bako ven weer
gebm ikt worden wa t ee n d uidelij ke
aanw inst betekent voor de
Lammerinkswönner in het
Led eboerpark. En de oude grenspal en
staan weer bij de gre ns, op de plaats
waa r eens boerderij Vaneker te vinde n
w as. Het geheel m ag een aardige
dubbelactie vo or het beh oud van ons
cultur ele erfgoe d w orden gen oemd.
A Jlefo to's z ijn van de auteur.
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