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Lonneker trots op eerste  
Raiffeisenbank in Nederland

De grote boeren van Lonneker en de fabrikanten van Enschede hadden geen 

behoefte aan de bank. En zij die de nieuwe bank wel nodig hadden, stonden vaak 

argwanend en afwijzend tegenover de goede bedoelingen van de initiatiefnemers.1 

Maar de landbouwers uit de buurt waren enthousiast, spontaan hadden ze zich 

in 1896 aangemeld toen ze hoorden dat er in Lonneker een nieuwe bank was 

opgericht, de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging. Het was 

nieuw voor Nederland, een combinatie van een aankoopvereniging en een spaar- en 

voorschotbank die werkte volgens de ideeën van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. En 

het ging goed met de bank, een half jaar na de oprichting passeerde het ledental de 

driehonderd. Op de kleurenlitho, die de Enschedese tekenaar en schilder Gerard van 

Haeften maakte bij het 35-jarige bestaan van de bank, tonen cijfers aan hoe deze 

eerste Raiffeisenbank in Nederland zich in de loop der jaren ontwikkelde. Werd in 
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het eerste jaar ruim anderhalf miljoen kilo ‘aan voer-
artikelen, meststoffen, zaaizaden en ijzerwaren’ af-
geleverd, ruim tien jaar later, in 1901, was de afzet 
gestegen tot bijna zes miljoen.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen was burgemeester 
van een aantal Duitse gemeenten, het laatst van 
Heddesdorf. Bij hem was het idee van coöperatieve 
zelfhulp gegroeid, toen hij de armoede zag van de 
vele boeren in zijn omgeving, die geld hadden ge-
leend van woekeraars. Om hen te helpen richtte hij 
een liefdadigheidsinstelling op, die hij in 1864 om-
zette in een boerenleenbank. Deze bank verzamelde 
de spaargelden van de inwoners van het platteland 
om daarmee te voorzien in de behoefte aan krediet.2 
Lonneker had de primeur voor ons land, het dorp 
kon bogen op de eerste Raiffeisenbank in Nederland, 
die van een kleine kredietcoöperatie – samen met de 
Boerenleenbank – uitgroeide tot de Rabobank. De 
Lonneker Raiffeisenbank startte in een kantoortje 
met een klein magazijn bij station Noord, dat was ge-
huurd van de spoorwegmaatschappij. Burgemeester 
Emile Jacobs was de eerste voorzitter van de bank. 

Praatje op het land
Eind november 1890 was het allemaal begonnen, in 
Usselo. De winter naderde, de ‘beeste’ roken de stal 
al. De schrijver van een historisch overzicht in het 
Overijssels Landbouwblad beschreef hoe eind novem-
ber 1890 twee Usselose boeren, F. Bos en H. Robers, 
met elkaar spraken, bezig met de oogst van het laat-
ste groenvoer op hun naast elkaar gelegen stukken 
grond. Ze mopperden nu eens niet over het weer, 
niet over regen en mist, niet over de gure wind die 
over het kalende land blies.

Toen zij over den aanstaanden aankoop van 
krachtvoer kwamen te praten, opperde de één 
om het benoodigde krachtvoer onderling aan 
te kopen, omdat men anders vaak als eenling te 
hooge prijzen moest betalen voor dikwijls minder 
deugdelijke waar. 

Ze waren geen keuterboertjes, want ze bezaten uit-
gestrekte landerijen rondom Enschede, hadden veel 
koeien en stonden zoals elk jaar voor hoge uitgaven 
voor het krachtvoer. 

Kort na dit gesprekje op het land lazen de boeren 
in de omgeving in Ten Cate’s Krantje, een adverten-
tieblad voor Enschede en omstreken, dat er in Café 
Johan Hemken aan de Noorderhagen – later gebouw 
Irene – een vergadering zou zijn om te overleggen 
over gezamenlijke inkoop van krachtvoer. Het plan 
sloeg aan, meer dan twintig belangstellenden rea-
geerden en ter plekke werd besloten – we schrijven 
nog steeds 1890 – de Lonneker Landbouwvereni-
ging op te richten. Burgemeester en gemeentesecre-
taris Emile Jacobs – een broer van de bekende femi-
niste Aletta en de eerste Joodse burgemeester in ons 
land – werd secretaris-penningmeester. Al snel volg-
den aanbestedingen van bestelde artikelen, kwamen 

er monsters binnen en ieder die een bestelling had 
geplaatst, mocht kiezen welk product het beste en 
het goedkoopst was. Na onderling overleg volgde de 
gunning. Als het zomer werd en akkers en weiden 
riepen, lieten de boeren de aankoopzorgen rusten 
tot het najaar. De drie mopperende boeren uit Usselo 
hadden zonder het te weten geschiedenis geschre-
ven, ze stonden aan de wieg van coöperaties die hun 
gezamenlijke belangen zouden behartigen.3

Faam van Lonneker
Het jaarverslag over 1897 meldde de eerste suc-
cessen: 

..... de door ons geleverde kwaliteiten [hebben] 
langzamerhand zoveel naam verworven, dat men 
vandaar bijna dagelijks mensen aan ons magazijn 
ziet om inkoopen te doen en dat het aantal leden 
met 30 vermeerderde en alzo tot 331 klom [...].4

‘Vandaar’, dat waren boeren uit Hengelo, Borne, Ol-
denzaal, Weerselo, Losser, De Lutte, Haaksbergen, 
Buurse en Gronau en Epe uit het Duitse grensgebied. 
Steeds meer boeren raakten overtuigd van de waarde 
en betekenis van samenwerking en de vereniging 
groeide. Na een paar jaar moesten er al dertig tot 
veertig wagons thomasslakkenmeel worden besteld. 
Er moest een pakhuis komen, dat werd duidelijk, niet 
iedere boer kon zijn gehele bestelling voor de win-
ter droog opslaan. Met de HIJSM, de Hollandsche  
IJzeren Spoorweg Maatschappij, bouwden de boeren 
samen een pakhuis op het stationsemplacement.5 

Op 21 mei 1896 werd de aankoopvereniging voort-
gezet als de Lonneker Coöperatieve Landbouwers-
bank en Handelsvereeniging, opgericht in het kan-
toor van notaris Gerard Jordens. Van de oprichters 
kwamen er 46 uit de gemeente Lonneker en twee uit 
Enschede.6 Dat Lonneker de meeste leden leverde, 
was te verwachten. Enschede was een fabrieksstad 
met nauwelijks landbouw, Lonneker had verreweg 
de meeste boerderijen, in Lonneker, Usselo, Broek-
heurne, Boekelo, Geerdinkzijde en Helmerzijde. De 
coöperatie groeide vanaf het eerste uur, staande de 
oprichtingsvergadering steeg het ledental van veer-
tig met 160 tot tweehonderd.7 De faam van Lonne-
ker spreidde zich uit over de gehele streek tot in het 
Duitse grensgebied. De coöperatie werd diverse ke-
ren uitgebreid. In 1905 nam zij een nieuw kantoor in 
gebruik, aan de Kottendijk en aan de spoorlijn van 
Enschede naar Oldenzaal. Na 1900 werden er bij de 
stations in Boekelo, Lonneker, Broekheurne en Gla-
nerbrug loodsen gebouwd, voor daar in de buurt wo-
nende landbouwers die klant waren geworden.

Melk en zuivel
In 1896 kreeg Lonneker een tweede coöperatieve 
onderneming, voor melk en zuivel. Aanleiding was 
de situatie op de regionale zuivelmarkt. De verwach-
ting was dat in de nabije toekomst de melkproductie 
sterk zou oplopen. En hoe zou dan de verkoop ver-
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lopen? Nu leverde een deel van de boeren melk aan 
de N.V. Enschedesche Melkinrichting aan de Molen-
straat, anderen ventten hun melk zelf uit of scha-
kelden een venter in, vaak in combinatie met bu-
ren. Maar bevredigend was deze ontwikkeling zeker 
niet, vooral niet omdat de onderlinge concurrentie 
de opbrengst drukte.8 Daarom kregen Frederik Bos 
en K. Robers het idee een nieuwe coöperatie op te 
richten, weer uit ontevredenheid, nu over de melk en 
de melkprijzen, weer in het besef dat samenwerking 
de meest renderende oplossing was. Bos had belang-
stellende boeren gevraagd naar een café in Usselo 
te komen, daar woonden immers de meeste leve-
ranciers van de concurrerende N.V. Gesproken werd 
over een afleverprijs van zes cent voor een liter, een 
idee dat velen aansprak. Na de volgende vergadering, 
in het café van Jochem Hemken, weer met enthou-
siaste medewerking van burgemeester Jacobs, pas-
seerden op 9 oktober 1896 de statuten van de Lon-
neker Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek 
aan de Molenstraat.9 De burgemeester werd voorzit-
ter, B.W. ter Kuile en Frederik Bos namen met twee 
anderen zitting in het bestuur.

De nieuwe coöperatie nam de huur van het fa-
brieksgebouw inclusief alle installaties over van de 

Enschedesche Melkinrichting en, zo schreef Johan 
Buursink in zijn boek over de landbouw in Lonneker, 
‘op 29 November 1896 begonnen de eerste kranen 
der “Lonneker” te vloeien’.10 In 1901 verrees aan de 
Kottendijk de eerste fabriek. In de jaren 1925-1926 
breidde het bedrijf uit op de hoek van de Kottendijk 
en de Hengelosedwarsstraat. In de morgenuren was 
het hier een drukte van belang, zo’n duizend boeren 
voerden verse melk aan en van hier vertrokken de 
melkventers met de producten van de fabriek, naar 
de wijken. Toen werd de meeste melk nog los ver-
kocht. De verpakte melk kwam vele jaren later.

Dertig jaar later nam het zuivelbedrijf, dat de 
grootste melkinrichting onder de coöperatieve zui-
velfabrieken in Nederland bezat, de nieuwe huisves-
ting aan de Deurningerstraat in gebruik. Aanvan-
kelijk was het idee in Enschede op een vrij terrein 

De fabriek van de Lonneker Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek, 
op de hoek van de Kottendijk, de Deurningerstraat en Hengelose 
Dwarsstraat (later Raiffeisenstraat). In de Raiffeisenstraat staan 
op de luchtfoto uit de jaren twintig drie ventwagens, waarmee de 
‘melkboeren ’door de buurten van de stad trokken, voor één van de 
wagens wacht een paard geduldig tot het op pad kan. Achter de 
melkfabriek, dichtbij de spoorlijn, staat de Coöperatieve Landbou-
wersbank. Aan de overkant van de spoorlijn naar Oldenzaal is de in 
1903 gebouwde nieuwe weverij van S.J. Menko te zien. 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 2

4 
 L

on
ne

ke
r t

ro
ts

 o
p 

ee
rs

te
 R

ai
ffe

ise
nb

an
k 

in
 N

ed
er

la
nd

190

een nieuwe fabriek te bouwen. Dat zou echter be-
tekenen dat het voordeel van de centrale ligging en 
het contact met andere coöperaties in Lonneker – 
Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging, 
Coöp. Fokvereeniging en Coöp. Pluimvee Fokver-
eeniging – verloren zou gaan. Vooral voor de afleve-
ring van veevoerartikelen en andere producten zou 
dat een groot bezwaar betekenen. Daarom werd be-
sloten een nieuw gebouw met twee verdiepingen om 
en over het bestaande gebouw op te trekken, terwijl 
het oude in 1901 aan de Kottendijk gebouwde be-
drijf volop draaide. De nieuwe fabriek grensde aan 
de noord-west-kant aan een vrij groot binnenplein, 
waar de zustercoöperaties waren gevestigd. Bomen 
zorgden er voor dat paarden, melkrijders en ook de 
melk in de zomer enigszins beschut waren tegen de 
zonnestralen.11

Burgemeester bakt stenen
Lonneker was niet alleen het dorp van de coöpera-
tieve organisaties en ondernemingen, het werd ook 
bekend door zijn steenbakkerijen. Wie net als de 
schrijver van dit boek in zijn jeugdjaren en ook later 
fietstochten door de omgeving van Enschede heeft 

gemaakt, kent ongetwijfeld de kleigaten van Smul-
ders, halverwege de weg Enschede-Oldenzaal, even 
voorbij Lonneker, aan de voet van de Lonnekerberg. 
Kleigaten in het Twentse land? Wat gebeurde er met 
die klei? Deze vragen voeren ons terug naar het mid-
den van de zeventiende eeuw, toen er in Lonneker 
al stenen werden gebakken in de tichelarijen. Johan 
Schouwink had in 1648 van de holtrichters van de 
Eschmarke toestemming gekregen een bakkerij aan 
te leggen nabij de Puntenkamp en de Elshofkotten. 
Johan was een zoon van Herman Schouwink, in de 
jaren 1628-1636 één van de zes burgemeesters van 
Enschede. Na Johans huwelijk met Anneken Hoef-
slag bleken de echtelieden een volledig uitgeruste 
steenbakkerij te hebben, in elk geval .....

... een comparanten huijs ende verdere gebouwen 
op het Tichelwerk met d’gereedschap, soowel 
plancken, droogehuijsen ende hutten, mett den 
ooven tot d’Tichelarie gehoorenden.

Stenen bakken was voor sommigen een soort van 
bijbaan, een nevenverdienste. Adolph Willem Storm 
van ’s Gravesande, burgemeester van Lonneker van 
1859 tot 1893, kocht in juli 1862, kort nadat En-
schede was afgebrand, de steen- en pannenbakkerij 
van Johanna Klinkert, de weduwe van Carel Klin-
kert, gelegen aan de weg naar Gronau, ter hoogte van 
de later daar gebouwde fabriek van Ramie Union. 
De burgemeester, die kennelijk de smaak te pak-
ken had, kocht een tweede steenbakkerij, evenals de 
eerste een veldsteenoven, in het Klein Boekelerveld. 
Deze bijverdienste zal Lonnekers eerste burger na de 
stadsbrand van 7 mei 1862 veel geld hebben opgele-
verd, want voor de wederopbouw van de stad waren 
veel, heel veel stenen en pannen nodig. Jan Jordaan, 
directeur van ’n Groot’n Stoom, richtte in 1862 een 
tichelwerk op, halverwege Enschede en Glanerbrug. 

In 1896 werd de 
Lonneker Coöp. 
Melkinrichting en 
Zuivelfabriek opgericht. 
Deze foto dateert 
uit het begin van de 
Eerste Wereldoorlog. 
De ‘melkfabriek’ was 
gevestigd aan de 
Kottendijk.

Zestien miljoen liter melk in een jaar
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De Twentsche 
Stoomsteenfabriek 
Smulders & Mulder 
in Lonneker leverde 
soms in een jaar zes 
miljoen stenen, voor 
de uitbreiding van 
onder meer diverse 
textielfabrieken in 
Enschede en Lonneker. 
De foto dateert uit het 
begin van de Eerste 
Wereldoorlog.

Zes jaar trok hij profijt van zijn bakkerij, die in 1868 
werd afgebroken.12 

Stenen voor fabrieken
Tegen het einde van de negentiende eeuw beleefde de 
textielindustrie in Enschede gouden jaren, er kwa-
men nieuwe fabrieken en voor de arbeiders nieuwe 
woningen. De bouwmaterialen in eigen streek waren 
snel uitgeput en van heinde en verre moesten ste-
nen en hout worden aangevoerd. Johannes Corne-
lus (Jac) Smulders, houthandelaar en steenbakker in 
Tilburg, die veel leverde in Enschede, vanuit Tilburg 
of de vestiging in Arnhem, rook kansen in Enschede. 
Hij nam er een kijkje, in stad en directe omgeving, 
op zoek naar een plek waar hij stenen kon bakken. 
In 1897 kocht Smulders een perceel heidegrond, be-
kend als de Braamberg. Velen wisten dat hier onder 
een laag keileem van een meter dik een stevig ‘pak-
ket’ tertiaire zeeklei lag, die uitermate geschikt was 
voor het bakken van goede, roodbakkende stenen. 
Op 8 februari 1898 kreeg de steenbakker vergun-
ning van de gemeente Lonneker voor ‘het in werking 
hebben van een stoomsteenbakkerij’. Op de Braam-
berg bouwde Smulders een grote ringoven, een ketel-
huis, schuren en een kleiloods. Hij mocht ook een af-
takking laten maken van de spoorlijn van Enschede 
naar Oldenzaal, waar een perron en kolenloodsen 
kwamen, een investering van 90.000 gulden, een 
groot bedrag voor die tijd. Smulders handelde ook 
in hout en richtte met zijn collega houthandelaar 

Dirk Mulder uit Arnhem, op 18 mei 1899 de ven-
nootschap van koophandel Twentsche Stoomsteen-
fabriek Smulders & Mulder op. Eind 1898 was de 
productie van stenen van start gegaan, zeventig ar-
beiders vonden er werk. 

Afzet was er voldoende. In 1898 verkocht de firma 
638.050 stenen, een jaar later werden ruim vier mil-
joen stenen geproduceerd en verkocht. Het gemid-
delde aantal stenen dat in een jaar werd verhandeld, 
liep op tot bijna zes miljoen. Stenen van Smulders & 
Mulder werden gebruikt voor de bouw en uitbreiding 
van textielfabrieken, onder meer van Gerh. Jannink 
& Zonen, J.F. Scholten & Zonen, N.J. Menko aan de 
Roombeek-Voortsweg en H.P. Gelderman & Zonen 
in Oldenzaal. In de Tweede Wereldoorlog vorderden 
Duitsers de steenbakkerij. Op het terrein werden 
bunkers gebouwd en de fabriek werd gebruikt voor 
het drogen van hout en overslag van allerhande ma-
terialen, die nodig waren voor aanleg en inrichting 
van de Fliegerhorst Twenthe. De woning van Smul-
ders op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de 
oude Deventerweg, die de oorlog overleefde, werd in  

In hun vrije tijd gingen fabrikanten en andere notabelen graag op 
jacht. Hier is een gezelschap gefotografeerd in de omgeving van het 
Lonneker Steumke, een fabriek van Blijden stein & Co. Op de ach-
terste rij staan van links naar rechts: H.B. Blijden stein, H. Elderink,  
H. Stroink, E. Udink ten Cate, J. Tattersall. Op de voorste rij zittend 
van links naar rechts: A.W. Storm van ’s Gra vesande, G.J. van Heek, 
J.H. van Heek, A. Ledeboer, H. ter Kuile. Daarvoor: A. Blijdenstein 
en jachtopziener Wennink. Jan Bernard zoon van Gerrit Jan, heeft 
deze foto op 7 maart 1888 gemaakt. 
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Wie kende ze niet, 
de Kleigaten van 
Smulders? De firma 
Smulders & Mulder 
dolf vanaf 1899 op 
haar terreinen langs de 
Oude Deventerweg en 
Bergweg klei voor de 
tichelarij.

januari 1942 gevorderd door de Duitsers, die er een 
Krankenrevier inrichtten.13

Watersport en theater
De firma Smulders & Mulder dolf vanaf 1899 op 
haar terreinen langs de Oude Deventerweg en Berg-
weg klei voor de tichelarij. De ontstane kleigaten 
liepen direct na het stopzetten van de graafwerk-
zaamheden vol water. Zo vormden zich meertjes in 
een prachtige natuur. Toen de gemeentelijke Reini-
gings- en Ontsmettingsdienst in 1922 merkte, dat 
de vuilstortterreinen aan de Poolmansweg geleide-
lijk vol raakten, bedacht directeur Woudstra, dat de 
gemeente hier het vuil zou kunnen bergen. Maar na-
der onderzoek leerde dat de kosten voor het vervoe-
ren van huisvuil per spoor of as vanuit de stad naar 
de kleigaten, te hoog zouden oplopen. Een tegenval-
ler voor Smulders en Mulder, die de opbrengsten van 
hun bedrijf zagen dalen en een uitweg zochten. De 
jacht- en visrechten werden verpacht en vanaf 1928 
werd een stukje bedrijfsterrein pal naast het stalge-
bouw aan de Oude Deventerweg ingericht als tennis-

veld met kantine en verhuurd aan de tennisvereni-
ging met de toepasselijke naam De Kleikoel. 

In de waterpartijen konden dorpsgenoten en an-
deren in de warme maanden van het jaar zwem-
men. Er werden zwemlessen gegeven en waterpolo-
wedstrijden gespeeld. Begin jaren dertig kwam er 
een watersportpark. Rondom het drie hectare grote 
water oppervlak kwamen vijf met vlonders omge-
ven bassins van verschillende diepte, twee duikto-
rens, aanlegplaatsen voor roeiboten en kano’s en zo  
ontstond het Watersportpark de Lonnekerberg. Op 
26 augus tus 1933 opende burgemeester J.C. Mans-
sen van Lonneker het openluchttheater, dat zeshon-
derd zitplaatsen telde. Maar slechts enkele jaren 
mochten het theater en het watersportpark publiek 
ontvangen, want toen de Duitsers op 10 november 
1940 het gehele park met het aansluitende fabriek-
sterrein vorderden, viel het doek voor alle activitei-
ten. Pogingen om dit recreatiepark in Lonneker na 
de oorlog in zijn oude glorie te herstellen, strandden, 
ook omdat de gemeente Enschede inmiddels een 
plan had gemaakt voor het Sportpark Het Diekman, 
waar ook een zwembad zou komen.14

Dorpje rondom de kerk
Het dorp Lonneker heeft in de geschiedenis van  
Enschede een belangrijke rol gespeeld. Hier groeiden 
en bloeiden succesvolle coöperatieve ondernemin-
gen. Hier werden miljoenen stenen gebakken, voor 
vele fabrieken in de omgeving. Vermogende textiel-
fabrikanten bouwden in de prachtige natuur een bui-
tenvilla, namen als Hooge Boekel, Het Boekel, Het 
Amelink, Stokhorst en De Kotten herinneren ons 
daaraan. Wie bewondert niet het halsstarrige, taaie 
verzet van het dorp, dat tot 1934 een uitgestrekte 
zelfstandige gemeente was, die het veel kleinere, 
vooral op textielindustrie gerichte Enschede om-
ringde met weiden, plassen en bossen. Moedig streed 
Lonneker tegen een samengaan met de om ruimte 
voor huizen, straten en fabrieken schreeuwende 
buurgemeente Enschede. Dat Lonneker zich pas in 
1934 schikte in het besluit van hogerhand om samen 
met Enschede een nieuwe gemeente te vormen, von-
den velen een markant dieptepunt in de historie van 
Lonneker. Wat restte van de eertijds zo grote, groene, 
rijke gemeente Lonneker was slechts een buurschap, 
een dorpje rondom de Sint Jacobus Kerk. 

Lonneker werd omstreeks de negende, tiende 
eeuw voor het eerst genoemd in een goederenlijst van 
het stift Werden aan de Ruhr, in het bisdom Mün-
ster, als Loningherie. Later behoorde de buurschap, 
met verspreid liggende hoeven, tot het kerspel en het 
richterambt Enschede, als onderdeel van het drost-
ambt Twente.15 Aan het einde van de zestiende eeuw, 
tijdens de Reformatie, woonden er 58 gezinnen, die 
vrijwel alle katholiek bleven, onder de invloed van 
het Roomse bolwerk Oldenzaal.16 Een verhaal wil, 
dat één van de grote boeren uit Lonneker de oude ka-
tholieke kerk op de Markt in Enschede demonstra-

‘Ik blieve bi’j ’t olde’
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tief had verlaten, toen de laatste Enschedese pastoor 
liet weten dat hij protestant was geworden.17 De Sint 
Jacobus Kerk in Enschede was een protestantenkerk 
geworden en de katholieken kregen allerlei verbods-
bepalingen voor hun geloofsbeleving opgelegd. Op 
geheime plekken in de buurschap of over de grens 
kwamen ze samen. Een halve eeuw later werden de 
strenge voorschriften wat afgezwakt en mochten de 
katholieken wel ter kerke, als het gebouw maar niet 
op een kerk leek. Missen werden toen gelezen op Het 
Bouwhuis en in de huiskapel van Hof Espelo. Tot het 
Franse bewind in 1790 alle verboden ophief. 

Eigen kerk voor katholieken
In 1809, tijdens een tocht door Twente, liet koning 
Lodewijk Napoleon weten, dat de katholieke Sint Ja-
cobus Kerk in Enschede voortaan aan de protestan-
ten zou toebehoren, want er woonden in de stad te 
weinig katholieken. In 1818 vroeg het kerkbestuur 
aan koning Willem I – pastoor Gerhard Nieuwen-
huis uit Oldenzaal leidde ‘de herstelde kudde’ van 
Enschede – of de schuurkerk in de stad mocht wor-
den vergroot.18 Tegelijkertijd werd een verzoek in-
gediend in de marke Lonneker een kerkje te mogen 
stichten, want de ruimte op Het Bouwhuis was te 
klein en onwaardig bevonden. Willem I stemde met 
beide verzoeken in en schonk voor de kerk in Lon-
neker zelfs achtduizend gulden. 

De weinige protestanten in Lonneker verzetten 
zich heftig tegen een kerkje op ’n Bölt, maar vergeefs, 
in 1819 kon de bouw beginnen. Het ontwerp was 
gemaakt door de architect Antonie ten Vergert, die 
weliswaar in de Langestraat in Enschede woonde, 
maar geboren was in de marke Lonneker. Hij liet zich 
inspireren door de neoclassicistische vormen van de 
zogenoemde Waterstaatskerken, die toen onder ar-
chitectuur van bouwkundigen van Rijkswaterstaat 
alom in het land werden gebouwd.19 Waarschijnlijk 
was het kerkje voor een deel opgetrokken uit bouw-
materialen die bij de afbraak van het klooster Ma-

ria Vlucht, even over de grens met Duitsland, nabij 
Glane, waren vrijgekomen. Veel katholieken uit Lon-
neker waren daar ter kerke gegaan in de jaren dat het 
katholicisme verboden was.20

In 1820 konden de katholieken in Lonneker voor 
het eerst naar hun eigen kerk. De eerste jaren bleef de 
geestelijkheid van Enschede de parochie daar bedie-
nen, maar voor catechismusles, dopen, trouwen en 
uitvaart waren de katholieken op de hoofdkerk in de 
stad aangewezen. Daarin moest verandering komen, 
vond ook de laatste aartspriester van Twente, Lamber - 
tus Engbers in Vasse, de hoogste kerkelijke autoriteit 
in dit gewest. Hij slaagde, in 1837 werd Lonneker een 

‘Alle paarden voor den ploeg’

Klaas Bernink tekende 
in de jaren zeventig de 
Sint Jacobus Kerk in 
Lonneker.
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zelfstandige parochie, evenals de moederkerk in En-
schede gewijd aan Sint Jacobus de Meerdere.21 Lam-
bertus Scholten Reimer was de eerste pastoor van 
Lonneker.22 Ko van Deinse schreef over Lambertus: 

Hij was bij de boeren zeer bemind en bezocht niet 
alleen de boerenerven, wanneer één der bewoners, 
maar ook wanneer er een stuk vee ziek was. Met 
Sunt Joapik zocht hij de boeren bij de roggeoogst 
op het land op, greep bij zo’n gelegenheid eens de 
zicht van de oude Lipper en maaide er een hoekje 
rogge mede als de beste boer.23

Een dorpsgenoot vertelde jaren later aan Van 
Deinse, dat er toen niet direct een pastorie was voor 
de herder van de gelovigen in Lonneker. Lambertus 
had een kamertje achter het altaar laten timmeren 
waarin hij woonde. Veel verdiende de pastoor niet, 
zijn traktement bedroeg driehonderd gulden in een 
jaar, geld dat de boeren uit Lonneker bijeenbrachten. 
De grote boeren betaalden het meest, de knechten 
15 cent, ‘meer ook wal ees mangs niks’.24 Ook gaat 
het verhaal, dat in 1845, toen het kerkje te klein was 
geworden en moest worden vergroot, pastoor Lam-
bertus de oude banken, afkomstig van het naburige 
klooster Maria Vlucht, verving door nieuwe banken, 
waarschijnlijk vond hij de kloosterbanken niet meer 
passend in zijn kerk.25

Niet knielen, geen kruisje slaan
De groei van het aantal inwoners van Lonneker 

vroeg om een grotere nieuwe kerk, die in 1912 kon 
worden geopend. Deze Sint Jacobus Kerk was in neo-
gotische stijl ontworpen door de Deventer kerkarchi-
tect Wolter ter Riele. Het is een driebeukige kruis-
kerk voor achthonderd kerkgangers. Rondom deze 
kerk ontwikkelde Lonneker zich tot een woonge-
meenschap met uitstekende voorzieningen.27 Maar 
op een begraafplaats bij de kerk moesten de katho-
lieke dorpelingen lang wachten. Ze waren aangewe-
zen op Enschede, dat vanaf 1 januari 1829 maar één 
begraafplaats had, waar doden van alle kerkelijke ge-
zindten moesten worden begraven, het stadskerkhof 
aan de Gronausestraat, nu de Espoortstraat. Maar 
de Roomse stadgenoten hadden erg veel bezwaren 
om hun overleden geloofsgenoten ter aarde te bestel-
len op een protestants kerkhof. Sinds de Reformatie 
kenden katholieken hun eigen gewoonten en ritue-
len voor de ‘beaarding en inzegening’ van de licha-
men van overledenen. De plechtigheid vond daags 
voor de begrafenis binnenshuis plaats, in aanwezig-
heid van familie, vrienden en bekenden, waarna de 
dode op een niet ingezegende begraafplaats moest 
worden begraven.28 

Toen in 1837 de Enschedese pastoor Gerhard 
Nieuwenhuis stierf – twintig jaar was hij de herder 
van de katholieken in Enschede en Lonneker ge-
weest – werd hij op eigen verzoek begraven op het 
in 1828 in gebruik genomen kerkhofje naast het 
Roomse waterstaatskerkje op ’n Bölt in Lonneker. 
Want in Enschede waren begrafenisplechtigheden 
met gezangen en gebeden volgens de katholieke li-
turgie nog niet toegestaan, zelfs knielen of een kruis 
maken bij het graf was ten strengste verboden.29 Pas 
in 1861 kregen de Enschedese katholieken een ei-
gen begraafplaats, aan de vroegere Gronausestraat, 
nu Espoortstraat, schuin tegenover de latere C.F. 
Klaarstraat.30 Er mocht hier geknield en een kruisje 
geslagen worden. Toen dit kerkhof vol was, in de ja-
ren twintig van de vorige eeuw, kregen de katholie-
ken een nieuwe begraafplaats aan de Gronausestraat 
tussen Lindenhof en Dolphia.31 

Nadat was afgekondigd dat vanaf 1 januari 1829 
doden niet langer in of buiten de kerk mochten wor-
den begraven, verleenden Gedeputeerde Staten van 
Overijssel op 2 juli 1828 toestemming aan de ka-
tholieken in Lonneker de doden te begraven op een 
terrein van 0.27.50 ha naast de kerk. In 1838 kreeg 
de kerk een pastorie, die werd gebouwd op een stuk 
grond dat naar alle waarschijnlijkheid was bestemd 
voor een uitbreiding van het kerkhof. In de loop der 
jaren werd de begraafplaats vergroot, in 1901, en 
ook in 1937. De verwachting dat deze laatste uit-
breiding met 0.16.00 ha voldoende zou zijn voor de 
komende 25 jaar, kwam niet helemaal uit. In de ja-
ren zestig, toen Lonneker sterk groeide, dreigde een 
ruimtegebrek op het kerkhof. Toen werd besloten 
bijna tweehonderd oude graven te ruimen. In de ja-
ren daarna werden nog stukken van de pastorietuin 
bij de begraafplaats gevoegd.32 

De Sint Jacobus 
Kerk in Lonneker uit 
1912 is gebouwd in 
neogotische stijl, naar 
een ontwerp van de 
bekende kerkarchitect 
Wolter ter Riele.


