13. De Kantor Schule, Schulstraße 11
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De kantorschool werd in de jaren 1860/61 gebouwd. Het steeds stijgende aantal scholieren dwong toentertijd de vroede vaderen te
overleggen, hoe men aan nieuwe schoolruimte kon komen. Met de opbrengst uit de verkoop van de te kleingeworden scholen, werden eerst
telkens weer andere gebouwen aangekocht, totdat men in 1859 besloot tot het bouwen van een nieuwe school. In 18886 moest er nog een
nieuwbouw volgen, die ontstond op het Sedansplein met 4 klaslokalen.
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14. Het huis van de familie Brinkmann, Heidensche Str. 1
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Het vakwerkhuis Brinkmann laat zien hoe de mensen na de 30-jarige
oorlog (1618-1648) woonden. Het werd opgebouwd in het jaar 1658.
Vroeger stond dit huis aan het andere einde van de Lange Straße. In
het jaar 1985 werd het verplaatst.
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15. Het Technikum Lage
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Het Technikum werd in het jaar 1925 in neoklassieke stijl gebouwd.
Talrijke studenten uit heel Noordduitsland bezoekten het Technikum,
om hier een ingenieursopleiding te voltooien. In het jaar 1970 werd
het technikum van een private in een staatsschool verandert en
1971 als afdeling in de Hogere Beroepsschool geintregeerd. In 1981
werd de afdeling Lage van de Hogere Beroepsschool Lippe opgeheven. In 1988 werd het gebouw op de lijst van monumentenzorg van
de stad Lage opgenomen en in de herfst van het jaar 1993 door de
stad aangekocht. De totale kosten van de verbouwing beliepen 8,1
milj.DM. waarvan 70% van de kosten door het stedebouwkundigeondersteuningsfonds van Nordrhein-Westfalen betaald werden.
Na de verbouwing en restauratie kreeg het huidige kultuurzentrum
in de herfst van1995 zijn definitieve bestemming. Gebruikers zijn
nu de muziekschool Lage, de Volkshogesschool Lippe-West, de
kunststichting Sibylle Dotti en de August-Kluckhohn-Stichting.
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www.lage.de

Lage
Zieglerstad,
Suikerstad
Stad des Sportes

EEN KORTE BLIK IN DE VERLEDEN TIJD
De juiste oorsprong van Lage is tot nog toe niet bekend, weliswaar geven
urnengraven en runetekens, die bij de spoorwegaanleg Lage - Lemgo
(1897) en bij de bouw van het goederenstation (1874) gevonden werden,
het vermoeden dat hier al voor ongeveer 4000 jaren mensen in de steen
en bronzetijd geleefd hebben. Lage heette oorspronkelijk „in der Lohge”.
„Loh orte”= Looiplaatsen waren vroeger door bos omgeven nederzettingen met grotere open plekken, meestal in de buurt van heilige plaatsen.
Dit zou een verwijzing naar de „Johannesstenen” kunnen zijn. Want de
Johannis-gebruiken /zeden zijn tot vandaag uit de germaanse mythologie
overgeerfd. De tegenwoordige stad Lage omvat de drie oude kerkgemeenten, Lage, Stapelage en Heiden, die tussen 800 en 1000 jaren na
Christus zijn ontstaan. Lage was als kerkdorp van begin af aan ruimtelijk
en economisch middelpunt. Hier in het dal van de Werre (een beekje)
kruisten zich de dalstraten met de strategische wegen uit de passen van
het Teutoburgerwoud (Dörenschlucht, Stapelager Schlucht en de Oerlinghauser Schlucht). Schlucht= kloof. Met de benaming „Hellweg” wordt de
militaire -weg van de Romeinen onder het bewind van Drusus , steeds
weer genoemd. Die weg werd aangelegd toen de Romeinen van de Rijn,
via de Dörenschlucht over Lage naar Herford, naar de Weser optrokken.
In het begin was Lage een kerkdorp, later een „Flecken”(een groot dorp)
met stedelijk bestuur. Zo lang Lage een „Flecken” was, was het spinnen
en weven thuis de enigste bijverdienst van de Ackerburgers.(= stadsboeren) Ackerburgers waren boeren die in de stad woonden, echter hun land
buiten de stadgrenzen hadden. Economische nood en de verkeersgunstige ligging van Lage, maakten de „vlek Lage” aan het het einde van de
18. eeuw tot een tichelaars-stad. Daar hadden de arbeidsbemiddelaars
voor werk op steenfabrieken hun trefpunt. Op bepaalde dagen tussen
december en februari kwamen op de markt de steenfabrieksarbeiders uit
heel Lippe bij elkaar, om zich door een stenenbakkersbaas voor een van
de werkploegen te laten werven. Zij trokken van hier uit de vreemde in,
om daar hun levensonderhoud te verdienen en werkten in het Roergebied, in het Rijnland, in Nederland, in Denemarken en Zweden en zelfs
in Rusland. Aan deze tijd herinnert vandaag de door het Landschaftsverband Westfalen-Lippe gerestaureerde steenfabriek, ”Ziegelei Lage.”
De doorschlaggevende verandering van Stadburgerstad tot industriestad
begon aan het einde van de 19.eeuw als de erste spoorlijnen aangelegd
werden. Herford-Lage-Detmold 1880, Lage -Lemgo 1897, Lage-Bielefeld
1904. Lage ontwikkelde zich tot een verkeersmiddelpunt van het Lipperland. De noodzaak om op ambachtsreis te gaan nam af, omdat door de
nieuwe fabrieken steeds meer arbeidsplaatsen ontstonden. In 1889 de
zuikerfabriek en de zuivelfabriek. Thans is er in Lage een grote verscheidenheid aan tot de middenstand behorende takken van industrie (houtindustrie, electrotechnik, machinefabrieken enz.). Door de gemeentelijke
herindeling in het jaar 1970 werd de gemeente Lage gevormd uit veertien
dorpen. Er ontstond een stad met een oppervlakte van 76 vierkante kilo

meter en ongeveer 38.000 inwoners. Lage is heden bekend als tichelaarsstad,
als suikerstad (vanwege de suikerfabriek) en als „stad des sportes”. Hier vinden vele regionale, nationale en ook internationale sportevenementen plaats.

1. Het Raadhuis, Lange Straße 72.
Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1863 tot met 1865 .Van 1904
tot 1905 werd het door de bekende Lagenser stadbouwmeester Gustav Meßmann dusdanig verbouwd, zoals we het nu zien. Dat wil zeggen:
er werd een verdieping op gezet. De zolderverdieping werd uitgebouwd en zowel van een dakruiter (torentje)als ook van een raadhuisklok
voorzien. De vooruistekende hoektoren kreeg een torenkap. Voor dat
dit raadhuis gebouwd werd, waren er twee voorlopers. Nu zijn er rondom de marktplaats verschillende gebouwen die als raadhuis dienst doen.

2. De Marktkerk Sint Johann.
De marktkerk werd omstreeks 900na Chr. gebouwd en Johannes de Doper
gewijd. Er waren in het totaal negen veschillende bouwperiodes. De eerste
kerk werd opgericht als rechthoekige zaalkerk met een plat houten dak en
een ingetrokken vierkant koor. Ze is ouder dan de kerken in Heiligenkirchen,
Heiden en Schlangen, die een halfronde apsis hebben. In de tweede helft
van de 12. eeuw werd de zaalkerk tot een romaanse kerk verbouwd. Gelijktijdig werd de vandaag nog bestaande westtoren gebouwd. De koorruimte kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1300. De verbouwing tot het huidige
laat-gotische drie gangen-hallenkerk gebeurde in de 15.eeuw. Volgens een
inschrift aan een steunbeer werd dit werk in 1471 afgesloten. De marktkerk
bezit een van de oudste kerkklokken in Lippe. Deze werd in het jaar 1518
gegoten en heeft een doorsnee van 1,45 meter en draagt de naam Maria.
Het barockorgel behoort tot de beste in Lippe en stamt uit het jaar 1707.
De vestingsachtige kerkaanleg bood de bevolking steeds weer beschutting,
zo als bij de „Böhmeninval” in het jaar 1447, Herhaaldelijk werd de kerk
ook geplunderd, zoals in het jaar 1623 onder Tilly. Tijdens de Reformatie
werd heel Lage eerst Luthers, doch nam later het hervormde geloof aan.

3. Hirsch - apotheek, Lange Straße 63.

8. Der Zieglerbrunnen, de tichelaarsbron, Marktplaats

Bij dit gebouw gaat het om een twee verdieping hoge Traufenbouw,
(Traufe =overhangend dak) met een overgepleistert vakwerk en een
hoog naar vierkanten aflopend dak. Dit bouwwerk is typisch voor de
eerste helft van de 19e eeuw.

De inwijding van de Zieglerbron, die door de Sendenhorster kunstenaar
Bernhard Kleinhans vervaardigd werd, vond plaats in het jaar 1982 in bijzijn van alle lippische tichelaarsverenigingen. Op de standplaats van de
bron werd van de 18e tot de 20e eeuw de Mäckelmarkt gehouden. Hier
sloten de tichelaars en de meesters in de tijd van december tot frebruari
hun verdrag =overeenkomst voor het komende jaar af. In het jaar 1910,
op het hoogtepunt van de werkzoekende stenenbakkers, waren er in
Lippe 14.277 stenebakkers, dat was 10% van de bevolking.

4. Het Ackerburgerhuis, Lange Straße 64.
Dit vroegere twee verdiepingen tellende ackerburgerhuis werd omstreeks 1640-1650 gebouwd. Het heeft versieringen die typisch zijn voor
de tijd van de Weserrenaissance (1550-1650). De viervoudige sterk geprofileerde balkenhoofdjes van de naar vorenstaande gevel is rijk met
dekoratief snijwerk versierd, met vormen en figuren die in hoge mate
overeenkomen met die van het huis aan Bergstr. 23, zodat men hier het
werk van dezelfde meestertimmerman vermoedt. Het oorspronkelijke
gebouw uit de 17e eeuw heeft een aanbouw uit het jaar 1912, dat eveneens rijk siersnijwerk aan klossen, houtwerk en balkenhoofdjes laat zien.

5. Het oude Amtsgericht, Gerichtstraße 3.
Het oude Amtsgericht (= kantongerecht) werd in classicistische stijl gebouwd, tussen 1879 en 1881. Na de opheffing van het kantongerecht in het jaar 1979 gaf het gebouw eerst onderdak de
volkshogeschool, die inmiddels in het Technikum is gehuisvest.

6. Die große Sitzende, Gerichtstraße 1.
De plastiek, „de grote Zittende” werd door de beeldhouwer Georg Kolbe (1877-1947) in 1929 ontworpen. Kolbe was een van de vooraanstaande beeldhouwers van de 20e eeuw. Deze bronzeplastiek is het
6e aufgietsel. Het origineel werd in de oorlog vernietigd. De skulptuur is een schenking van de Sparkasse aan de burgers van de stad,
naar aanleiding van de voltooiing van de voetgangerszone in 1985.

7. Der Alte Keller, Lange Straße 65.
Dit gebouw diende oorspronkelijk van 1813 tot 1863 als raadhuis. De
huidige nieuwbouw stamt uit 1899. Dit gebouw geeft door zijn ligging op
bijzondere wijze vorm aan de marktplaats. Want door de nadruk te leggen
op de voorgevel richting markt, wordt de historische straat „Im Ort” als
deel van de Bremerweg bijbehoudenen en gelijktijdig wordt het gebouw
echter op de nieuwe Gerichtsstraße gegericht. Met de hierdoor geschapen geisoleerde ligging dokumenteert het huis, het toenmalige stedenbouwkundige streven om een kentering in de bouwsituatie te krijgen. In
het huis herkent men dat het om een getuigenis van de eeuwwisseling
handelt. Aan de „oude kelder” kan men zien dat men in Lage aan het
eind van de 19e eeuw van het traditionele vakwerk af wilde en bewust
burgerlijke accente voor de vormgeving van de Markt wilde gebruiken.

9. Het Burgerhuis aan de Clara-Ernst-plaats.
Clara Ernst was een lagenser kunstenares van betekenis. Ze leefde van
1907 tot 1974 in Lage. Een van haar bekendste schilderijen is de „Mäckelmarkt”. De vroegere katholieke kerk, Sint Peter, werd in het jaar 1897 van
de lagense stadbouwmeester Gustav Meßmann in nieuw-gotische stijl op
het terrein van de vroegere Hundertmarkeschen hof als diaspora-godshuis
gebouwd. Bij het gebouw gaat het om een nieuwgotische zaalbouw met
een naar voren gwplaatste westtoren. Het koor is met een halfronde apsis
in het oostelijk aansluitende gebouw van de vroegere kath. school en de
pastorie ingebouwd. Het inwendige van de kerk is eenvoudig. In het jaar
1985 werd het gebouw door de stad Lage gekocht en tot het burgerhuis
verbouwd. Hier vinden sinds dien vele kulturele evenementen plaats. Voor
het burgerhuis staat de skulptuur „de Weg”. Dit werd van de kunstenaarsgroep „Kontaktkunst” vervaardigd, in samenwerking met lagenser burgers.

10. Het huis „Kleiner Schröder”, Rhienstraße 6.
Dit vakwerkhuis werd aan het beginn van de 18e eeuw gebouwd. Het
is een vier-staander-huis met een lengte van 7 vakken en aan de linker
kant een tweeverdieping-hoge erker. Dit gebouw is typisch voor de levensverhoudingen rond 1700. Nu vindt u in dit huis een goed restaurant.

11. Het huis van de familie Seppmann, Bergstraße 23.
Dit gebouw werd in het jaar 1648 in de Weser-renaissancestijl opgericht
en in 1923 vernieuwd en verbouwd.

12. Het huis van de familie „Grotebrunne”, Hindenburgstraße 4
Dit gebouw werd in 1824 op last van de regering in Detmold als gevangenis
van de stad Lage gebouwd. In het jaar 1880 werd het al vaker omgebouwde huis, nu burgerlijk woonhuis, geprivatiseerd en in het jaar 1903 door
de stadbouwmeester met gebruikmaking van Jugendstil elementen, van
een verdieping voorzien. De bijzondere charme van dit huis is het samenspel tussen de stenen barockachtige gevel en het vakwerk van het huis.

