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In het najaar van 1994, van 10 september tot 27 november, was in het Kröller-Müller 

Museum in Het Nationale Park De Hoge Veluwe een bijzondere tentoonstelling te 

zien van werk van de beroemde Nederlandse kunstenaar Bart van der Leck. Eén 

van de pronkstukken was een schilderij, olieverf op doek, 1.20 x 1.20 meter, dat 

de kunstenaar schilderde in 1910, nadat hij twee jaar eerder een voorstudie had 

gemaakt, een gouache in Oost-Indische inkt, op papier, 25,5 x 48,3 centimeter. 

Vroegen bewonderende bezoekers zich af waar het olieverfschilderij gemaakt zou 
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Glanerbrug, van gehucht  
tot dorp, ‘iets Amerikaans’
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De veelzeggende 
voorstudie van Uitgaan 
van de fabriek, die Bart 
van der Leck in 1908 
maakte.

kunnen zijn, de voorstudie maakte het duidelijk, het 
was een grote fabriek, met twee schoorstenen, een 
sliert van zwijgende mannen en vrouwen, die huis-
waarts keren. Uit de gouache, die een breed beeld 
bood van die fabriek van vier verdiepingen  vol werk-
hallen, lichtte de kunstenaar enkele tientallen man-
nen en vrouwen, geschilderd tegen toonloos grauwe 
fabrieksmuren, troosteloos en triest zijn hun blik-
ken, vermoeid hun schreden, het Uitgaan van de fa-
briek, ‘mensen met gezichten als maskers, geen indi-
viduen, ieder een anoniem deel van de groep’.1    

R.W.D. Oxenaar, directeur van het Kröller-Mül-
ler Museum, wees er nadrukkelijk op, dat het in Van 
der Lecks meest bekende schilderij niet ging om een 
groep stakende of betogende arbeiders en zeker ook 
niet om een sociale aanklacht: 

De sociale bewogenheid, die hem zeker bij 
voortduring eigen is geweest, uitte hij niet in een 
aanklacht tegen het heden, maar in het zoeken 
naar een oplossing voor de toekomst.2

Oxenaar beschreef ook de omgeving van de fabriek, 
een ‘industriële omgeving met toch nog streekge-
bonden folkloristische achtergronden [...] enerzijds 
een traditioneel boerendorp, anderzijds een snel 
groeiende bevolking  van textielarbeiders’. Dat was 
het Twentse grensdorp Glanerbrug, mannen en 
vrouwen die in één lange rij naar huis trokken, dood-
vermoeid, met uitdrukkingsloze gezichten, na een 
lange, eentonige werkdag in de fabriekshallen van 
de Spinnerei Eilermark, in het Duitse dorp Gronau, 
enkele tientallen meters over de grens.

Hoe kwam Bart van der Leck, één van Nederlands 
grootste kunstenaars, in 1876 geboren in Utrecht, 
zoon van een huisschilder, werkend in Amsterdam, 
in Glanerbrug terecht, toch een onbetekenend dorp 
in een achterhoek van ons land? Het was de liefde 
voor een onderwijzeres, een tekenares ook van land-
schappen en portretten, Bertha Teerink, die woonde 
in het dorp Glanerbrug, waar ze in 1883 was gebo-
ren. Het paar verloofde zich in 1906 en trouwde op 
18 juli 1912. In die jaren was Van der Leck herhaalde 
malen langdurig in Enschede en in Glanerbrug, waar 
hij acht maanden woonde, van 1 februari tot 21 sep-
tember 1908. Hij leerde het dorp kennen en waar-
deren en verdiepte zich in de textielindustrie, ver-
baasd en verwonderd was hij telkens weer. In 1908 
beschreef hij in een brief aan een goede vriend het 
grensdorp en trok een vergelijking met Blaricum, 
waar hij enkele maanden had gewoond. 

’t Is hier heel mooi, niet zo rustig als in Blaricum. 
Doordat er geen spoorhalte is moet alles van 
Enschede en Gronau met paard en kar, of kar 
en hond, of te voet worden gedaan en dat geeft 
hier veel bedrijf. ’t dorp heeft ’n nieuw aanzien: 
’t zijn hier eigenlijk alleen kleine stadshuisjes – 
arbeiderswoningen, alleen ze zijn iets anders van 
inrichting. ’t ziet er wel lekkertjes uit als de zon 

schijnt, de groepjes roze huisjes met meestal grijze 
ateliers.

Een maand later schreef Bart zijn vriend over de tex-
tielfabriek Eilermark, waar hij kennelijk op bezoek 
was geweest:

Kerel ik wou, dat je de machinekamer van zo’n 
grote spinnerij eens kon zien! – he wat is dat 
heerlijk, je hebt nooit zulk reuzenwerk gezien van 
ijzer en staal. ’t is zo prachtig, je vergeet ’t je leven 
niet, evenmin dan een portret van die of die, - 
zoo’n fabriek ook, hè ’t is zoo mooi, modern hoor!

Was het schilderij Uitgaan van de fabriek een aan-
klacht, vol afkeurenswaardige ongelijkheid, arbei-
ders die uit de fabriek komen van de vermogende, 
vaak nog met sterke patriarchale trekken getooide 
Heeren? Oxenaar meende, dat Van der Lecks ideaal 
van een nieuwe kunst zijn zoeken naar een mens-
beeld stimuleerde, een eenvoudige, algemeen geldige 
en begrijpelijke typering waarin de gelijkheid van 
alle mensen kenbaar kon worden gemaakt. De eer-
ste aanzet voor de oplossing van dit probleem vond 
Van der Leck, aldus Oxenaar, in het thema van de  
arbeiders die uit de fabriek naar huis terugkeren, in  
de saamhorigheid en gelijkheid van kleding en ge-
drag.3

Wat een armoe!
Het dorp had er van op gekeken, Bertha Teerink, een 
dorpsgenoot, geliefd als onderwijzeres, nauwelijks 
bekend als tekenares, was tegen een kunstschilder 
‘aangelopen’. Sommigen in het dorp hadden er geen 
goed woord voor over, een kunstenaar, wat een ar-
moe. Een vooraanstaande dame bij wie Bertha een 
tijdje in de kost was geweest, liet haar weten dat zij 
en Bart niet bij haar konden wonen. Het jonge paar, 
in 1912 getrouwd, vond elders in Glanerbrug onder-
dak. De komende jaren zou Bart nog enkele keren 
terugkomen naar het grensdorp, vanuit Soesterberg 
waar ze waren gaan wonen.4 Het huisje van Bart en 
Bertha daar kreeg aan de binnenkant witte muren, 
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In 1888 richtten 
Benjamin Willem en 
Hendrik ter Kuile de 
Baumwollspinnerei 
Eilermark op. Ze 
bouwden een fabriek, 
even over de grens.

een zwarte vloer, witte gordijnen en accenten van 
primaire kleuren, in kussens en tafelkleden.5  

In de maanden dat Bart van der Leck met Bertha 
in Glanerbrug woonde, voelde de schilder zich vooral 
aangetrokken tot het leven en het werk van de arbei-
ders in de spinnerij van Eilermark, je zou zelfs een 
parallel kunnen trekken met de betrokkenheid van 
Vincent van Gogh bij de Brabantse boeren. In Gla-
nerbrug trof hij een vorm van bestaan en een samen-
leving, die hij in beelden wilde vastleggen – het leven 
van arbeiders in dienst van de productie. Hij koos 
hiervoor een centraal thema, één krachtig beeld: het 
uitgaan van de fabriek, waarbij het niet alleen ging 
om de fabrieksarbeider en de fabriek als arbeidsom-
geving, maar ook om de verhouding tussen individu 
en collectiviteit, ’het opgaan van het individu in de 
massa’, zoals Oxenaar schreef in zijn proefschrift 
over Van der Leck: 

Uit de vele mogelijkheden koos Bart van der 
Leck een thema, dat zowel sociaal, als visueel 
van samenvattende betekenis kon zijn. Hij wordt 
geboeid door de grote samenhang, de collectiviteit 
van fabriek en mensen, het teloorgaan van 
individuele kenmerken, zowel in de gebouwen als 
in de arbeiders.6

Willy Schweizer, een Glanerbrugger, die zich heeft 
verdiept in de periode dat Van der Leck en Bertha 
Teerink in Glanerbrug woonden, schreef eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw, dat in de geschiedenis 
van Glanerbrug zeker een hoofdstuk had moeten 
staan ‘Bart van der Leck in Glanerbrug’. Niet omdat 
Van der Leck, één van de oprichters van de kunste-
naarsgroep De Stijl, enkele maanden in het grens-
dorp woonde en werkte, maar ....

... vooral omdat de zich toen installerende 
gemeenschap van industriearbeiders op de 
ontgonnen heidevelden in een uithoek van 
Nederland er toe bijgedragen heeft het denken van 
deze pionier van de moderne schilderkunst een 
richting te geven, die ons en de komende generatie 
nog lang bezig zal gaan houden.7 

Het schilderij Uitgaan van de fabriek behoort tot de 
collectie van het Museum Boymans in Rotterdam. 
Ook in het Kröller-Müller Museum is veel werk van 
hem te zien, want Helene Kröller-Müller verzamelde 
42 schilderijen en vierhonderd tekeningen van Van 
der Leck.8  

Baumwollspinnerei
Behalve een hoofdstuk over Bart en Bertha zou in dat 
geschiedenisboek over Glanerbrug ook ruimte moe-
ten zijn voor de textielindustrie, die zich weliswaar 
niet in Glanerbrug ontwikkelde, maar enkele meters 
over de grens met ons oostelijke buurland, in Gronau, 
waar Twentse fabrikanten enkele fabrieken bouw-
den. In 1888 richtten de tweelingbroers Benjamin 
Willem en Hendrik ter Kuile, midden-dertigers, met 

steun van aandeelhouders van ’n Groot’n Stoom, die 
ook onder hun leiding stond, de Baumwoll spinnerei 
Eilermark op. Ze hadden ervaring opgedaan als fir-
manten van de in 1877 ook door hen opgerichte 
Spinnerij Tubantia in Enschede.9 Ze bouwden voor 
Eilermark een fabriek, direct aan de overkant van 
de grens, tussen de straatweg en de spoorlijn naar  
Gronau. De fabriek begon met twaalfduizend spil-
len, een aantal dat in 1940 tot zestigduizend was  
gestegen. Het was overigens niet de eerste textiel-
fabriek in het Duitse grensdorp, dat was gaan groeien, 
toen de familie Van Delden, gelieerd aan de familie  
Van Heek, twee textielfabrieken had opgericht, eerst 
in 1844 , daarna in 1854. Ze trokken arbeiders aan 
uit het gehele grensgebied, vooral uit Enschede, man-
nen vooral, maar ook vrouwen die wel in Duitsland 
wilden werken, maar in Nederland bleven wonen.10   

Door de komst van Eilermark groeide de werkge-
legenheid in Glanerbrug sterk in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw. Omdat Duitsland iets ho-
gere lonen betaalde en het leven in Nederland een 
stuk goedkoper was, trokken veel mannen uit Fries-
land, Drenthe en de kop van Overijssel met hun ge-
zinnen naar Glanerbrug om in Gronau bij één van 
de fabrieken van Van Delden of bij de spinnerij Ei-
lermark te gaan werken. Eilermark kon aanvankelijk 
haar arbeiders wel in Enschede vinden, zeker na de 
rampzalige brand, die op 3 oktober 1890 ‘n Groot’n 
Stoom – in ’n Tuk, de latere Hengeloschedwarsstraat 
en Raiffeisenstraaat – verwoestte; het gebouw van 
vijf verdiepingen met houten vloeren doordrenkt 
met smeerolie brandde als een fakkel. De werkloos 
geworden arbeiders konden terecht bij Eilermark, het 
bedrijf was immers van dezelfde eigenaren, de twee-
lingbroers Ter Kuile uit Enschede. In 1891 kon de 
nieuwbouw van ‘n Groot’n’ Stoom aan de Tubantia-
singel in gebruik worden genomen en veel arbeiders 
keerden van Eilermark naar hun oude bedrijf terug, 
ze hoefden niet langer elke dag naar de fabriek over 
de grens en ’s avonds weer terug naar de stad.   

Haltegebouwtje
Vooral dank zij de textielindustrie was het gehucht 
Glanerbrug uitgegroeid tot een dorp. De overgang 
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De in Glanerbrug 
wonende kunstenaar 
Klaas Bernink maakte 
in 1981 deze impressie 
van het landschap 
langs de Glanerbeek in 
wintertijd.

van gehucht naar grensdorp was omstreeks 1892 
begonnen. Of iedereen die ontwikkeling herkende, 
rond de eeuwwisseling, was de vraag. Want al sinds 
Enschede in de zomer van 1866 een spoorverbin-
ding had gekregen, ijverden inwoners van Glaner-
brug jarenlang vergeefs voor een station in het dorp. 
Vanaf 1 januari 1868 tot 1 oktober 1875 reed de 
trein van Enschede naar Glanerbrug, tot de grens, 
naar de halte Glanerbeek. Toen het baanvak van de 
grens tot Gronau klaar was, werd deze halte gesloten 
en ging in 1888 weer open. In 1905, nadat Glaner-
bruggers al jaren met lede ogen hadden moeten aan-
zien hoe de trein van Enschede naar Gronau zonder 
te stoppen voorbij tufte, liet Glanerbrug in een door 
110 dorpsnotabelen ondertekend adres de minis-
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid weten dat 

het dorp voorzieningen werden onthouden, die het 
‘rechtens’ toekwam, gezien vooral het inwonertal dat 
tot vierduizend was geklommen:

Alles wat deze bevolking behoeft, moet per as 
worden aangevoerd. Het station Enschede is 
1½ en Gronau (op Duitsch gebied) 1 uur gaans 
verwijderd. Ieder die op reis wil, moet een rijtuig 
nemen, wat zeer kostbaar is, of zich eene wandeling 
van 2 tot 3 uur getroosten. Het behoeft geen 
betoog, dat deze toestand handel en verkeer drukt 
en de levensbehoeften duurder maakt dan die 
behoorden te zijn, wat te meer te betreuren is, 
daar de bevolking voor het grootste gedeelte uit 
fabrieksarbeiders bestaat, die meest in de fabrieken 
op Duitsch gebied, even over de grens gelegen, hun 
kost verdienen. [...] Ook de kinderen uit deze plaats, 
die scholen voor uitgebreid onderwijs te Enschede 
bezoeken, ondervinden dikwijls tot schade van hun 
gezondheid, het gerief van de niet-aansluiting.

Het adres had succes. In 1910 werd langs het station 
in Glanerbrug een perron aangelegd en kwam er ook 
een haltegebouwtje, dat de naam Glanerbrug kreeg.11 
In 1943 stopte het personenvervoer over deze lijn.

Met blanke sabel
Zoals bij alle Twentse textielbedrijven was het ook 
bij Eilermark niet altijd pais en vree, ook daar na-
men arbeiders niet altijd genoegen met wat de Hee-
ren beslisten en wilden. Eind oktober 1908 was in 
het tijdschrift De Christelijke Werkman, een uitgave 
van de firma Van den Broek en Adolfs in Enschede, 
te lezen, dat de arbeiders wel een glas lustten, tijdens 
het werk:  

Met de tram naar Gronau
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Zoo als het gaat op de meeste spinnerijen, zoo 
ook op Eilermark; ’t is alles niet zoo als het wezen 
moet. [...] Het is treurig te moeten opmerken, 
hoeveel invloed de sterke drank op Eilermark 
onder het volk en bazenpersoneel heeft. 

Een voorbeeld: iemand kwam werken in de krasafde-
ling, of zijn collega’s hem even konden helpen, want 
hij had een probleem. Dat wilden de krassers wel, 
maar dan moesten er eerst wel een paar marken op 
tafel komen, voor foezel en bier. De man betaalde 
drie marken. Ook ging het verhaal dat een nieuw-
komer, om aan de slag te kunnen, eerst de beurs 
moest trekken, dan konden de mannen de drank-
voorraad aanvullen.  

Op 1 januari 1910 werd in Duitsland de tienurige 
werkdag ingevoerd. Er ontstonden problemen, waar-
door Eilermark op 22 januari 1910 stil lag. Vier da-
gen later maakten alle textielbedrijven in Gronau 
bekend dat zij het Twentse Stelsel zouden toepas-
sen, bij elk bedrijf zouden de poorten dichtgaan, als 
het werk bij Eilermark niet werd hervat. Op de beide 
eerste dagen in april stonden alle textielbedrijven in 
Gronau stil. Op 6 april ontlaadde zich de spanning in 
Glanerbrug. De correspondent van Tubantia schreef:  

Hedenmiddag hadden hier op de straatweg 
ongeregeldheden plaats. Eén der bazen der fabriek 
Eilermark, alsmede meerdere werkwilligen werden 
omstreeks 1 uur, terwijl zij zich weer naar de 
fabriek wilden begeven, door een grote menigte 
stakers en nieuwsgierigen van circa 400 man 
gevolgd en lastig gevallen, waarna door de 
marechaussee en rijksveldwacht gesommeerd werd 
uiteen te gaan. Toen hieraan niet voldaan werd, 
zag de politie zich genoodzaakt van de wapens 
gebruik te maken, door de menigte met blanke 
sabel uiteen te drijven, waarbij enige personen 
geducht klappen opliepen. Hierop is hedenmiddag 
het verbod van samenscholing uitgevaardigd 
en op verschillende plaatsen aangeplakt. De 
burgemeester van Lonneker, de heer Stroink, 
was voorzien van dienstketen aanwezig. Hij was 
vergezeld van verschillende inspecteurs van 
politie.

Het conflict werd na veel onderhandelen en weder-
zijds geven en nemen opgelost. Unaniem werd be-
sloten het werk te hervatten, na zeven weken was de 
staking voorbij. Maandagmorgen om half zeven ver-
zamelden zich driehonderd arbeiders bij het katho-
lieke verenigingsgebouw in Glanerbrug en trokken 
gezamenlijk naar de fabriek, om weer aan het werk 
te gaan.12

‘Gehucht in Twente’
Rond 1800 was Glanerbrug nog slechts een buur-
tje met slechts enkele woningen. In een aardrijks-
kundig woordenboek van 1843 werd ‘Glanerbrugge’ 
nog omschreven als ‘een gehucht in Twente, 1½ uur 

gaans o.z.o van Lonneker met zes of zeven huizen 
en veertig inwoners’. Daarna, door de komst van 
textielfabrieken, groeide het dorp geleidelijk en ont-
stond er behoefte aan allerlei voorzieningen, zowel 
voor de katholieken in het dorp, die vanuit Enschede 
gezien links van de Gronausestraat woonden en de 
protestanten, die aan de rechterkant woonden.   

Kleinste kerkje van Enschede

Na de grenswijziging met Lonneker werd er geen nieuwe school gebouwd op Hoog en Droog, 
maar in Glanerbrug, aan de Rijksweg. Het was een eenklassige school met een woonhuis, 
die in 1887 werd geopend. De tekening toont de voorgevel en de plattegrond. Het openbare 
schooltje werd al snel te klein en in 1894 werd het uitgebouwd met een tweede lokaal. Vier 
jaar later kwamen er nog eens vier klassen bij. 
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Alfred Tepe, de 
bekende kerkarchitect 
die in Oost-Nederland 
vele neoklassieke 
kerken bouwde, 
ontwierp de katholieke 
kerk aan de Kerkstraat, 
de Onze Lieve Vrouwe 
van de Allerheiligste 
Rozenkrans. 

In 1876 was bij het gemeentebestuur van Lonneker 
gepleit voor een openbare school. Op dat moment 
telde Glanerbrug 58 kinderen tussen zes en negen 
jaar, van wie er 22 elders naar school gingen. De 
plaatselijke commissie die zich inzette voor de stich-
ting van een school, schreef daarover:  

De woningen dier kinderen zijn zoo afgelegen 
van de thans bestaande scholen, dat het grootste 
gedeelte derzelve juist in die jaren, waarin andere 
kinderen het meest van het onderwijs profiteren, 
dat is op vijf-, zes- en zevenjarige leeftijd, niet ter 
school gaan; en dat het onderwijs bij die kinderen 
op hun achtste of negende jaar aangevangen 
en ten gevolge van den slechten toestand der 
wegen gedurende de wintermaanden en den 
veen- of veldarbeid der ouders gedurende de 
zomermaanden, ongeregeld voortgezet, geen 
blijvende vruchten kan dragen en dat deze 
kinderen feitelijk van het onderwijs zijn verstoken. 

De gemeente Lonneker kon weinig anders dan in-
stemmen met het pleidooi van de commissie. En-
schedees gemeentearchitect G.J. Niermans maakte 
een ontwerp voor het schoolgebouw, maar het 
duurde vervolgens wel heel lang, eer het schooltje 
kon worden gerealiseerd, pas in 1887, ‘aan de weg 
naar Glanerbrug’, hoek Gronausestraat-School-
straat. In 1887 had schoolhoofd B. Nieterink zeven-
tien jongens en zeventien meisjes onder zijn hoede. 
In 1894 bleek het leerlingental de laatste zeven jaar 
niet opmerkelijk was gestegen. Maar in de volgende 
jaren voltrok zich een stormachtige groei, gevolg van 
de toenemende werkgelegenheid in de textielfabrie-
ken in Gronau. Telde de school aanvankelijk veertig 
kinderen, al gauw waren het er driehonderd. In 1904 

werd achter de bestaande school aan de Schoolstraat 
een nieuwe school gebouwd. Het schooltje aan de 
Schoolstraat werd in 1930 overgedragen aan de Ver-
eniging voor Christelijk Volksonderwijs. De open-
bare school aan de Rijksweg 91 werd in 1940 omge-
doopt tot de Glanerbrugschool. Van september 1939 
tot mei 1940, het begin van de Tweede Wereldoor-
log, waren in de school militairen van de grenswacht 
gehuisvest. In de oorlog vorderde de Duitse Wehr-
macht de school.13

Tubantia van 7 augustus 1919 constateerde, dat 
‘er iets Amerikaans lag in de opkomst van het dorp 
aan de grens’, want in 1919 had Glanerbrug al drie 
scholen met in totaal duizend leerlingen.14 De katho-
lieken hadden in 1884 voor het onderwijs van hun 
kinderen een schooltje opgericht, dat zo’n dertig jon-
gens en meisjes als leerlingen had. 

Kerk zonder priesterkoor
Glanerbrug kreeg vanaf de laatste decennia van de 
negentiende eeuw een aantal kloosters en kerken. In 
1885 stichtten paters uit Duitsland, van de congre-
gatie van Redemptoristen, verdreven uit hun land na 
de Kulturkampf van Otto von Bismarck, een kloos-
ter met een kapel, vlak over de grens in Glanerbrug.16 
Een jaar later konden de katholieken in het dorp in 
de kapel hun H. Mis vieren. In de kloosterkapel, die 
al snel de naam St. Jozefkerkje kreeg, leidden de Re-
demptoristen de diensten. In 1890 kwam er een ka-
pelaan uit Enschede. Tot 1903 was de kapel de offici-
ele parochiekerk van Glanerbrug. Omdat het gebouw 
te klein was geworden, werd in 1911 een vleugel bij-
gebouwd. In 1941 nam eerst de Wehrmacht en later 
de Gestapo het klooster in gebruik. Na de oorlog had 
het diverse functies, onder meer als kleinseminarie 
voor de Nederlandse provincie van de Redemptoris-
ten en als Sint Jozefcollege voor zeventig jongeren 
in opleiding uit West-Duitsland.17 In 2013 besloot 
AriënsZorgpalet, dat naast het klooster het Ariëns-
huis beheert, het klooster af te breken, ondanks de 
inspanningen van velen om dit oudste gebouw van 
Glanerbrug te behouden.  

Het kapelletje van het klooster van de Redempto-
risten was rond de vorige eeuwwisseling te klein ge-
worden en de katholieken begonnen te dromen van 
een eigen kerk in Glanerbrug. In 1901 werd kapelaan 
Meijer van de Sint Jacobusparochie uit Enschede 
benoemd tot bouwpastoor in Glanerbrug. Hij kreeg 
toestemming van de bisschop van Utrecht mgr. Hen-
ricus van de Wetering voor de bouw van een kerk 
aan de Kerkstraat, de Onze Lieve Vrouwe van de Al-
lerheiligste Rozenkrans. Katholiek Glanerbrug wilde 
een mooie kerk, in de neoklassieke bouw die op dat 
moment populair was. Een belangrijke vertegen-
woordiger van die stijl was Alfred Tepe, die al veel 
kerken in het oosten van het land had gebouwd. In 
1902 had hij de de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Losser 
opgeleverd en in Tubbergen had hij de Pancratius-
kerk gebouwd. In Beltrum was in 1894 Tepe’s Onze 

Klosterfrau Melissengeist
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In 1906 kon de Ned. 
Hervormde Kerk 
worden ingewijd, die 
gebouwd was naar 
een ontwerp van de 
Enschedese architect 
H. Reijgers: een kerk 
met vijfhonderd 
zitplaatsen.

Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk ingewijd. En 
nu zou hij een kerk bouwen in Glanerbrug.  

Het probleem was echter dat er niet voldoende geld 
was, zodat de kerk niet helemaal volgens de ideeën 
van Tepe kon worden afgebouwd. Zonder priester-
koor en sacristie werd de kerk op 12 mei 1903 in-
gezegend. In 1921 kregen de katholieken in Glaner-
brug een nieuwe pastoor, G.J.A. Budde, die vond dat 
de kerk nu eindelijk eens moest worden afgebouwd 
en een priesterkoor kreeg. De Enschedese architect 
Johannes Hermanus Sluijmer, die ook de St. Marcel-
linus Kerk in Boekelo had ontworpen, maakte een 
ontwerp, waarin hij ruimte bood aan zeven gebrand-
schilderde ramen van de hand van Joep Nicolas, van 
het bekende glazeniershuis F. Nicolas en Zonen te 
Roermond. De kerk – met priesterkoor en zeven 
kunstwerken – werd in 1925 in gebruik genomen.18

‘Vulgair socialisme en zedeloosheid’
Pastoor Arnoldus Henricus Meyer was de Her-
vormden in Glanerbrug net iets voor, want hij kon 
al in 1903 zijn kerk inwijden. De Hervormden had-
den rond de eeuwwisseling vastgesteld, dat er be-
hoefte was aan een kerk waar vijfhonderd gelovigen 
een plaats konden vinden. Waarom? Het antwoord 
was te vinden in de brochure die de Glanerbrugger 
Hervormde Evangelisatievereniging omstreeks de 
eeuwwisseling in het dorp verspreidde:

Glanerbrug, een snel verrezen dorp, vóór 
vijftien jaar stond er één enkel huis, thans 
wonen er 3000 menschen, Friezen, Hollanders, 
Gelderschen, zowel als Zeeuwen. Er is onder 
deze bevolking, – is het anders te verwachten? 
– , veel onverschilligheid, vulgair socialisme en 
zedeloosheid. Van alle kanten stroomden de 
werkloozen ons toe, die hier brood vinden in de 
fabrieksnijverheid en nieuwe buurtschappen, 
haast dorpen, doen ontstaan. Er is behoefte aan 
een kerk ..... van 500 zitplaatsen. 

Op een geschonken stuk grond van ongeveer 350 are 
verrees op initiatief van de Vereeniging voor Evan-
gelisatie een houten noodkerkje op de heide met on-
geveer honderd zitplaatsen, niet bijzonder comfor-
tabel, want in de zomer was het er bloedheet, in de 
winter ijskoud. Primitief was het ook, aan een ijzer-
draad hing een petroleumlamp, een soort kuip was 
de preekstoel. Op 8 januari 1905 kreeg dominee J.C. 
Helders opdracht de kerkelijke gemeente Glaner-
brug zelfstandig te maken en een kerk met pastorie 
te bouwen. H. Reijgers uit Enschede ontwierp een 
kerk met vijfhonderd zitplaatsen, die in 1906 kon 
worden ingewijd, een rechtgesloten hallenkerk met 
een slanke toren van twee geledingen met zadeldak 
en wijzerplaten. In 1950 kreeg het kerkgebouw twee 
nieuwe klokken, de vorige waren in de oorlog door de 
Duitsers meegenomen. Eén van de klokken, met het 
opschrift Een draad gesponnen hecht en sterk, verbinde 
Godshuis en Werk, was een geschenk van de Spinne-

rei Eilermark, de andere van inwoners van Glaner-
brug.19

Kerk en klooster in Dolphia
De groeiende textielindustrie aan weerskanten van 
de grens was voor de gemeente Enschede aanleiding 
medio jaren dertig even buiten de stad, drie tuin-
dorpen te bouwen, namelijk tuindorp Broekheurne 
in het zuiden van de stad, tuindorp Bruggemors in 
het westen en halverwege Glanerbrug het tuindorp 
Dolphia, symmetrisch rondom het Transvaalplein, 
dat eigenlijk meer een vijver dan een plein is. Tegen-
woordig is dit laatste Enschedese tuindorp opgeno-
men in het stedelijk weefsel.20 

De rooms-katholieke inwoners van Dolphia gin-
gen in Glanerbrug ter kerke, maar toen Dolphia een 
zelfstandige parochie werd, een buitenpost van Gla-
nerbrug, moest er ook een kerk komen, de Bernadet-
tekerk, die in 1934 werd geopend. Intussen was de 
Orde van de Minderbroeders Kapucijnen, de ‘bruine 
paters’, later de ‘blotevoetenpaters’, op zoek naar een 
plek waar ze een nieuw seminarium konden bou-
wen, hun klooster in Langweg bij Zevenbergen was 
te klein geworden. Hun oog viel op Dolphia, waar de 
kerk en het bijbehorende woonhuis werden gekocht, 
voor een aanvaardbare prijs, maar het was een wel-
kome verkoop voor de in financiële nood verkerende 
parochie.   

Het klooster Dolphia 
werd ontworpen in 
een traditionalistische 
stijl, om het gebouw 
zoveel mogelijk een 
middeleeuws karakter 
te geven.
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De Bernadettekerk vormde voor de architect M. van 
Beek uit Eindhoven het uitgangspunt voor zijn ont-
werp voor het nieuwe seminarium met een klooster. 
Het klooster werd uitgevoerd in een traditionalisti-
sche stijl, om het gebouw zoveel mogelijk een mid-
deleeuws karakter te geven. Daarom was er gekozen 
voor een grote, lichtrode baksteen, een zogenoemde 
kloostermop, die in de middeleeuwen vaak werd 
toegepast; overigens werd er ook met zandsteen ge-
bouwd. Op 2 september 1937 konden de klooster-
lingen verhuizen naar het nieuwe klooster en op 26 
september 1937 kwamen de 24 leerlingen van het 
kleinseminarium. De kerk van het klooster verrees 
achter de Bernadettekerk. Vóór de kerk stond een 
woonhuis, Mon Refuge, dat omstreeks 1972 is af-
gebroken. In de Tweede Wereldoorlog vreesden de 
kloosterlingen dat de Duitsers hun klooster en kerk 
wel eens zouden kunnen opeisen, en dat gebeurde 
ook, de Kapucijnen moesten het klooster verla-

ten. Op 31 maart 1943 betrok de Wehrmacht het 
gebouw, daarna werd het een onderkomen van de 
Grüne Polizei.  

In 1946, keerden de kloosterlingen terug naar 
Dolphia. De schade aan het klooster toegebracht, 
viel mee. Tot 1960 bleven de Kapucijnen, als klein-
seminarie, maar de interesse om toe te treden tot de 
orde taande, als gevolg van de grote en snelle ver-
anderingen na het Tweede Vaticaans Concilie van 
1962-1965 en van liturgische wijzigingen. In 1972 
verliet de laatste Kapucijn her klooster, dat tegen-
woordig een bedrijfsverzamelgebouw is.21 

Bouwmateriaal gesloopt klooster voor Sint Jacobus Kerk Lonneker


