Kleine monumenten (2)

Bakspieker Op het Smalenbroek
dateert uit de achttiende eeuw

Het eeuwe no ude bak spieker o f
bakh oes op het land goed
Sm alenbroek bij de buurtschap
Br oekhcurne, sinds [979 bezit van
Het O verij ssels Land sch ap, is fraai
gerestaureerd. De vakwerkmuren .
gedeeltelijk ge fundeerd op
Bentheimersteen. zijn uit baksteen
opge tro kken . Het vierka n te
geb ouwtje heeft twee gebinten
(same nstel van balken ) en een houten
top gevel, ter wijl het zad eld ak met
H oll and se pann en is ge de k t.
In het begin van de ze eeuw we rd het
spieke r o p het oude erve
Sm alenbroek tot veestalling
verbou w d en ge raak te het in verval.
Nu heeft het monumentje zijn fraa ie
uit erlijk herkregen . De 1'l'rWllrl'CII .
schoonheid fJa ll het bakspieker is vanuit
landschappe!Uk en CI/ Itil rccl-historisch
OOgpllltt een waardevo lle tocl'oegill,, ? aall
het hele bez it l'cm het lalldgoed
Smalenbroek . ald us het kwartaalschrift
van Het O verij ssels Land schap .
Bedrijfsleven en m onumentenzorg
droegen in de restauratiekosten bij .

Het spieke r, afge leid van het Latijnse
w oord spicerium dat bewaarplaats I'oor
,l?TI1 I1C1l bet ekent , had du s van
oo rspro ng een ag rarische functie .
Omstreeks 1750 werd het spieker op
het Smalen broek van een bakoven
vo orzien en werd het een bakspieker.
Bakovens stonden in verband met het
br andgevaar o p veili ge afstand van de
bo erderij . Als het een bak spieker was
werden er ook gr aan en
gereedschappen voor de
deegbereiding bew aard .
In het algeme en konden g ro te boeren
zich een bakhoes ver oorl o ven. VII II r
één brood leo] gei111elI aowelI bOIlIVClI,
werd gezegd. Er werd oo k vo or vijf
o f zes bure n br ood ge bakke n. Aan
het einde van de achttiende eeuw
ge raakten vele bak ovens in onb ruik,
doord at steeds meer mensen van het
bro od bakk en hun bero ep m aakt en.
Het gevo lg w as dat de ovens en
spieke rs geleidelijk ve rd we nen o f een
ande re bestemming kre gen .
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