Kleine monumenten (58)

Tetemsteen Stroinksbleekweg
Geert Bekkerin g
Oost- Nederland had in de m eid agen
van 1940 niet veel te lijden gehad van
de Duitse inval en het lev en ging zo
go ed m og elijk door. Maar er was w el
ve el verande rd . Z o was er al in
augustus 1940 textieldistributie
in gevoerd. Veel kon m en niet do en
m et de to egewezen 100 punten tot 1
j anuari 194 I . Vo or Ensch ed e w as
de ze maatregel minder hinderl ijk, er
was voldoende texti el. Het
vakver enigingsw ezen was inmiddels
gere o rgan iseerd en de organisatie
'Vreugde en Arbeid ' op geri cht. In
septe m be r 1940 werd het ve rplich t
altijd ee n perso onsbewijs me t foto bij
zich te dragen . Van af 3 1 okto be r w as
er ee n uitgaansverbod tu ssen 12 en 4
uur 's nachts en in november w erd de
stich ting 'Winterhulp N ederland '
o pgerich t. In deze omstandigheden
werd er bij de T ete rn aan de
Stroinksble ekweg ech te r gewoon ee n
ee rste steen voor ni eu wbou w geleg d .
D e T w entsch e Tex tielmaa tscha ppij
"Tete m' was in 191 5 opgerich t als
do chter onderneming van R o zendaal;
in 1921 w erd ze zelfstandig. H et w as
in het begin vo oral een exportbe drij f
van molton dekens, de grondstoffen
kwamen van de firm a Rozendaal, een
wereldgroothande1 in kato en afvallen.
In Nederland w erden vo oral dweilen
ve rkoch t. In 193 5 nam Ernst R.S.
Krudop de leiding van schoonfa m ilie
R o zendaal over. In de crisisjare n
werd en er oo k w ollen- en halfwollenen synt he tische dek ens ja cqu arddek en s
gemaakt, kamcelhaar voor de
pantoffelindustrie en zogenaamde

E.P. Kntdop en M.I . Menlso bij het /e,ggell
pall de eerste stem op 23 sept. 1940
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imitati e-handgeweven go rdijn-,
meubel- en bekledingsstoffen . N a de
oorlog legd e m en zich geleid elijk
m eer to e o p wollen- en halfwollen
dek ens . Kantoor en magazijn van de
Tetem w erden in 1921 , 193 I en 1946
door brand verwoest. Er m o est dus
regelmatig vernieuwd en bij geb ouwd
w o rde n. Op 18 oktober 1940 w erd
do or het to en j-jarige zoo n tje E.P.
Krudop (lin ks o p de fot o) de ee rste
stee n gelegd voor ee n herb ouwde
j acqu ard dek en w everij , an nex
kantine. Een zilveren troffel m et
inscriptie heeft de heer Krudop nog
in zijn bezit . Rechts op de foto staat
zij n halfbroer M aart en 1. M enko , geb .
23 sept. 1934, overleden 1997 in
Zürich.
D e T et em m aakt e in 1969 ee n
do orstart als o nde rde el van de N ed .
Bontwev erij . In 1979 sto pte het
bedrijf In het gebouw kwam daarna
onder andere een Zwarte markt en
tot aan de vuu rw erkr am p van 2000
zat er de Kringloopwinkel.
Ari e de H aan en Paul Stegem an
hebben in 200 0 samen met H enk
Bollen de ged enksteen ge red en naar
de heer E .P . Krudop op D e W elle
ge brac h t. D aar heeft de stee n j aren
gelegen, go ed be sch ermd tegen w eer
en wind . M et de herinrichting van de
wijk Roornbcek , kw am er een kans
om de steen w eer dicht bij zijn
oorspro nkelij ke plaats in te m etselen.
D e heer E.P. Krudop deed dat in
2008 weer zelf, nu in ee n muur aan
de Stroi n ksblce kweg.

