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100.000 stukjes bombazijn  
voor 6 à 8 Tonnen Gouds

Enschede was in 1792, aan het einde van de achttiende eeuw, een klein, maar 

veelbetekenend plattelandsstadje. Het oogde lieflijk, idyllisch bijna. De Grote 

Kerk torende hoog boven de huizen uit, dichtbij wenkte het vermaanhuis van de 

doopsgezinden.1 Een bedrijvig stadje was het. In de huizen rondom de kerk, aan de 

Oude Markt, werden goede zaken gedaan. Op marktdagen kon je er tientallen boeren 

ontmoeten, met een mars op de rug op weg naar de ‘reider’.2 De linnenhandelaars 

boerden goed, sinds 1728, toen ze het alleenrecht kregen om bombazijn te maken, 

zware doeksoorten van linnen en katoen, die uitermate geschikt waren voor 

werkkleding. De jonge Hendrik Jan van Heek was één van hen. Hij was getrouwd met 

Engelbertha Lasonder, erfdochter en enig kind van de steenrijke Jan Berent Lasonder, 
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De Kroon, het 
voorvaderlijke huis 
van de Enschedese 
textieldynastie Van 
Heek, in Delden, 
dichtbij de Blasiuskerk, 
getekend door J.H. van 
Heek.

een succesvolle Enschedese linnenhandelaar, telg 
van het rijkste textielgeslacht van Twente.

Hendrik Jan, die de grondslag legde voor de mach-
tigste textieldynastie in Twente, de familie Van 
Heek, kwam uit Delden, uit het familiehuis herberg 
De Kroon, wijd en zijd befaamd.3 Vorstelijke perso-
nen logeerden er ooit, want het hotel stond bekend 
om de uitstekende wijnen die er werden geschonken 
bij de welvoorziene dis. Sinds de zeventiende eeuw 
was het Posthuis een veel gevisiteerde pleisterplaats 
op verre tochten. Zo kwam Zijne Koninklijke Majes-
teit George I op 20 juni 1727 aan in Delden, ‘in goe-
den welstand’, vertelt het Vaderlandsch Woordenboek 
van Jacobus Kok uit 1787:

Hij deed hier een hertig Avondmaal, at veele 
meloenen, en dronk daarop eenige glazen koud 
water. ’s Nagts wel gerust hebbende, reed hij  
’s morgens om 4 uren af, met oogmerk om  
’s middags te Lingen te eeten.

Onderweg werd de vorst getroffen door een ‘zoort 
van beroerte’. Na een aderlating kon hij verder rei-
zen naar zijn moeder in Osnabrück. Daar overleed 
hij, in de ochtend van 22 juni 1727, 68 jaar oud. Hij 
werd in zijn geboorteplaats Hannover begraven in 
het Leineschloss.4 

Herberg De Kroon was het voorvaderlijke huis van 
de Enschedese textielfamilie Van Heek. Helmich 
van Heek, die leefde van 1696 tot 1770, woonde er, 
in het posthuis, aan de postroute tussen Naarden en 
Bentheim. De eigenaar was postmeester, de herberg 
was het posthuis, een gewild logement in Twente, 
dat in die jaren met paard en wagen was te bereiken. 
De Van Heeks waren in de tijd van de Reformatie en 
de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648, die aanvan-
kelijk een godsdiensttwist was tussen katholieken 

en protestanten, maar in een politieke oorlog ont-
aardde, naar Delden gekomen. Ze behoorden tot de 
vele Westfaalse protestanten die toen hun geboorte-
grond verlieten en  naar Oost-Nederland trokken.5 

Hendrik Jan van Heek was negentien jaar jong, 
toen hij op 5 juli 1778 met Engelbertha Lasonder 
trouwde.6 Door de contacten met zijn schoonfami-
lie ontdekte Hendrik Jan al gauw, dat zijn toekomst 
niet in het overigens charmante, maar weinig boei-
ende stadje Delden lag, maar in Enschede, waar de 
linnenhandel floreerde, een stad die kansen bood, 
het resultaat  van het initiatief van de tien onderne-
mende linnenhandelaren, die het alleenrecht had-
den gekregen om bombazijn te maken. Daarom be-
sloot het jonge paar daar een woning te zoeken en 
een toekomst op te bouwen. In dat jaar begon de rijke 
historie van de Enschedese textielfamilie Van Heek. 

Waar de jongelui de eerste jaren van hun huwe-
lijk woonden, is niet bekend. Op 25 augustus 1781 
kochten ze het huis naast de villa van Engelbertha’s 
vader Jan Berent Lasonder, nummer 17 aan de hui-
dige Oude Markt.7 Hendrik Jan van Heek werd rei-
der.8 Hij kocht van de boeren in de omgeving hun 
gesponnen en geweven garens, bleekte, verfde en ka-
landerde ze.9 Achter Het Wageler, aan de weg naar 
Hengelo, legde hij een eigen natuurbleek aan, de Van 
Heeksbleek.10 Op de namenlijst van fabriqueurs in 
Overijssel, verschenen in 1795, stond hij ingeschre-
ven als ‘Hendrik Jan van Heek (in alle soorten van 
Bombazijnen, Marceilles)’.11 De zaken gingen goed. 
Op 25 augustus 1781 betrok de familie het huis aan 
de Markt 21, waar eerder Herman van Lochem had 
gewoond. In 1792 kocht Hendrik Jan het achter zijn 
huis gelegen perceel aan de Achterstraat, om meer 
opslagruimte te hebben. Kort na de stadsbrand van 
7 mei 1862, die grote delen van de binnenstad ver-
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woestte, werden ondergrond, erven en ruïnes van 
zijn huis en bedrijf in het openbaar geveild en ver-
kocht aan F.C. Drehfahl, die er zijn Twentsch Hee-
renhoeden en Petten Magazijn vestigde.12

Zijn succes en economische voorspoed had Hen-
drik Jan niet alleen aan de ontwikkelingen in het 
textielstadje te danken, maar zeker ook aan zijn en-
thousiasme en zijn handelaarstalent. Hij profiteerde 
ook van de aflossing van de wacht aan de top van 
de textielnijverheid. In de achttiende eeuw hadden 
doopsgezinde fabriqueursfamilies de linnenhandel 
beheerst.13 Aan het einde van de eeuw stierven zij 
grotendeels in de mannelijke lijn uit of trokken zich 
terug om zich in andere beroepen en openbare be-
stuursfuncties te specialiseren. De ontstane leegte 
bood ruimte en kansen voor nieuwkomers als de 
jeugdige Hendrik Jan van Heek. Zo legde hij in 1778 
de grondslag voor een textieldynastie en een tex-
tielimperium, die in de komende eeuw en nog lang 
daarna hun stempel zouden drukken op zijn nieuwe 
woonplaats.14 En na twee jaar al werd hij ook één van 
de burgemeesters van de stad; zijn schoonvader en 
zijn oom Swiers waren hem al voorgegaan. Hendrik 
Jan overleed in 1809, in Amsterdam, waar hij voor 
zaken verbleef. Hij werd begraven in de Zuiderkerk 
in Amsterdam. Van Heek & Co. bleef tot haar onder-
gang in de jaren zestig van de twintigste eeuw het 
grootste textielbedrijf in Enschede. Een halve eeuw 
daarvoor, in 1910, was het bedrijf de grootste indus-
triële onderneming in Nederland, met 2.369 werk-
nemers. Van Heek & Co. had fabrieken aan en dicht-
bij de spoorlijn naar Duitsland, aan de Parallelweg, 
Noorderhagen en aan de Lage Bothofstraat.15  

Hoedenmaker werd reider
Veel weten we niet over Berent Blijdenstein, ook Ba-
rend genoemd, want bij de Enschedese stadsbranden 
van 1750 en 1862 zijn vele familiepapieren en een 
groot deel van het archief van de stad verloren ge-
gaan. Van huis uit was hij hoedenmaker in het grens-
stadje Ootmarsum, evenals zijn vader, maar nadat 
hij zich in 1690 in Enschede had gevestigd, gaf hij 
dat vak op.16 Hij werd reider, linnenhandelaar, de 
eerste uit het geslacht Blijdenstein, en vermoedelijk 
was hij ook de eerste in de familie die weefgoede-
ren produceerde en verhandelde.17 Berent, 28 jaar, 
trouwde in Enschede met de negen jaar oudere Maria 
Paschen, een weduwe, moeder met twee dochters, 
ook doopsgezind. Vrij snel verwierf hij een plaats in 
het bestaande hechte en vrij gesloten netwerk van 
textielhandelaren in Enschede en behoorde hij tot 
de fabriqueurs die Twente ontwikkelden tot een be-
langrijke producent van linnen, dat vooral was be-
stemd voor de internationale markt, met name voor 
Engeland en de Nederlandse koloniën.18 Berent was 
de stamvader van de textielfamilie Blijdenstein. In 
latere jaren startten stamvaders van andere Ensche-
dese ondernemingen van naam hun bedrijf: Hendrik 
Jan van Heek in 1778, Engbert Jannink, in elk geval 

na 1728, en Engelbert ter Kuile die vanaf 1765 be-
kend was als fabriqueur. 

Berents zoon, ook Berent geheten, geboren in 
1695 en zijn zes jaar jongere broer Benjamin Willem 
zetten het bedrijf voort, nadat vader Barend in 1715 
tijdens een handelsreis naar Amsterdam, onderweg 
in Amersfoort was overleden.19 Aan die handelrei-
zen waren in die tijd vele gevaren verbonden. Vaak 
werd er dan ook een bidstond in de kerk gehouden, 
voordat een fabriqueur aan een lange, verre reis be-
gon, om zijn behouden thuiskomst af te smeken.20 
Berent en Benjamin Willem, beiden uit het goede 
ondernemershout gesneden, hadden zich al op jeug-
dige leeftijd toegang verschaft tot de bovenste eco-
nomische laag van de stad Enschede.21 Ondanks hun 
jeugdige  leeftijd namen ze al snel een hoge plek in op 
de lijst van aangeslagenen voor de duizendste pen-
ning.22 In 1725 richtte het duo een vennootschap op 
die handelde in lakens en lijnzaad dat werd uitge-
geven voor het telen van vlas.23 Ook kochten ze in 
Twente en in het Duitse grensgebied – waar veel vlas 
werd verbouwd – linnen garens op, die ze in Amers-
foort verhandelden, waar ze werden toegepast in de 
bombazijnnijverheid. Maar niet alleen in het bin-
nenland verhandelden ze de ingekochte garens, ook 
in Engeland, in het textielgebied Lancashire, werden 
Twentse linnen garens ingevoerd.24 

In Amersfoort was in het midden van de zeven-
tiende eeuw een bloeiende textielnijverheid ont-
staan, er snorden toen al tweehonderd weefgetou-
wen, die in 1657 zo’n 35.000 stukken bombazijn 
maakten. Enschede kreeg pas in latere jaren een rol 
in deze nijverheid, want fabriqueurs – onder wie dus 
de Blijdensteins – leverden garens die van niet al te 
hoge kwaliteit waren, waardoor het bombazijn uit 
Amersfoort geleidelijk een slechte naam kreeg. Bo-
vendien gingen boeren in Enschede en omgeving 
zelf ook stukken bombazijn maken, zoals ook elders 
gebeurde, en verloor Amersfoort geleidelijk haar mo-

‘Enschedeër bomzij’ wereldwijd bekend
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nopolypositie, ondanks allerlei beschermende rege-
lingen van het stadsbestuur. Het lag voor de hand 
dat de Enschedese huisnijverheid werd omgezet in 
een fabrieksmatige productie. Dat werd mogelijk 
door het octrooi dat de Enschedese fabriqeurs ver-
wierven. Een voordeel voor Enschede was dat de stad 
dichter bij Amersfoort lag dan Brunswijk, de regio 
in Duitsland die sterke, mooie garens leverde. En-
schede kon dus twee soorten maken: bombazijn van 
eigen garens van een mindere kwaliteit, en een top-
kwaliteit van Duits garens. De bombazijnnijverheid 
in Amersfoort kwijnde weg, voor Enschede zag de 
toekomst er zonnig en veelbelovend uit.25

De zaken liepen voorspoedig, ook voor de fami-
lie Blijdenstein. Benjamin kon in 1741 voor 5.510 
gulden het gunstig gelegen landgoed Het Amelink 
kopen, aan de zandweg van Enschede naar Olden-
zaal, op anderhalve kilometer afstand van de stad.26 
Achter het huis werd een bleek aangelegd, de Blij-
densteinbleek, waar de weefsels werden gebleekt, zo-
dat ze mooi wit waren als ze in de verkoop gingen. 
De stroken doek werden op de weilanden uitgelegd, 
waar zonlicht en bleekwater de grauwe kleur van het 
geweven goed verdreven. In Enschede en omgeving 
wonende boeren die voor Blijdenstein werkten, le-
verden hier hun geweven stukken in, die ter plekke 
werden nagekeken en gewogen.27 

Op leeftijd gekomen deden de twee broers de 
zaak over aan de jongste zoon van Benjamin, Jan 
Bernard, geboren in 1756, in de Franse tijd  maire 
van Enschede.28 Op zijn twintigste had Jan Bernard 
zich al gevestigd als zelfstandig fabriqueur en reider, 
want in 1779 schreef hij aan een klant: ‘Sedert drie 
jaren heb ik hier met vrij veel succes eene fabricq van 
trielys opgericht.’29 Trielys was geweven doek, dat 
door het ‘vertrielyen’ mooier werd. Toen hij de za-
ken van zijn vader en oom had overgenomen, onder-

wees Jan Bernard de boeren-wevers in de nieuwste 
technieken die voor het weven van bombazijn waren 
ontwikkeld. In 1801 was hij één van de drie oprich-
ters van Blijdenstein & Co. Ruim anderhalve eeuw 
bleef deze onderneming één van de grote spelers op 
de internationale textielmarkt. Haar bedrijven wa-
ren oorspronkelijk gevestigd in het landelijke gebied, 
aan de Blijdensteinbleekweg. In latere jaren was de 
hoofdvestiging de fabriek aan de Oosterstraat.30

Engbert Jannink, vroom katholiek
De vroom katholieke familie Jannink bewoonde aan 
het einde van de zestiende eeuw als huurders de Jan-
ninks Mühle in het Duitse plaatsje Suttorf, niet ver 
van Osnabrück. Die molen was eigendom van de bis-
schop van Münster. Maar toen de Janninks beslo-
ten het katholieke geloof vaarwel te zeggen en zich 
onder de Wederdopers te scharen, werd de bisschop 
vreselijk kwaad en zegde de Janninks de huur van 
de molen op. De familie nam de wijk naar Twente, 
aan het einde van de zeventiende eeuw.37 De doops-
gezinde Andreas Jannink is de eerste van de familie 
die we in Enschede tegenkomen. Bij de volkstelling 
in 1748 woonde hij met  zijn echtgenote Neeltje Sten-
vers in de Hofstraat. Zij waren de voorouders van alle 
Janninks in Enschede. Uit het tweede huwelijk van 
hun enige zoon Abraham, die in 1781 overleed – zijn 
geboortedatum kennen we niet – werd Engbert Jan-
nink geboren, in 1751.38 Hij werd de grondlegger van 
de bedrijven van Jannink in Enschede. 

Over zijn beroepsverleden weten we weinig, al-
leen dat hij actief was in de linnenhandel, vermoe-
delijk als fabriqueur. In elk geval boerde Engbert 
goed, want in 1819 kocht hij voor 2.500 gulden de 
Getvertgaardens van de stad Enschede, gronden die 
buiten de wallen van de stad lagen, aan de Zuider-
hagen. Later zou hier de fabriek van Jannink wor-

De fabriek van Van 
Heek & Co. aan de 
Noorderhagen was 
omstreeks 1910 de 
grootste industriële 
onderneming in 
Nederland, waar 2.369 
arbeiders m/v werkten. 
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den gebouwd. Engbert Jannink overleed in 1829. 
‘Met de dood van de fabriqueur Engbert Jannink 
kunnen we een tijdperk afsluiten’, aldus Bert Hesse-
link in zijn bedrijfsbiografie, ‘want er traden in de 
volgende decennia van de 19de eeuw fundamentele 
veranderingen op in de ontluikende Twentse textiel-
nijverheid.’ In 1811 was Gerhard Jannink geboren, 
de vijfde zoon van Engbert, die Gerhard Jannink 
& Zonen oprichtte. Aanvankelijk had hij samenge-
werkt met zijn oudste broer Abraham en zijn jongste 
broer Benjamin, onder de firmanaam van hun vader 
E. Jannink & Zonen.39 In de loop der jaren verre-
zen buiten de vestigingen aan de Zuiderhagen, Belt-
straat en Pijpenstraat fabrieken van Jannink aan de 

Haaksbergerstraat en op de Cromhoffsbleek aan de 
Getfertsingel.40

Ter Kuile van de Koelboer
Tussen de buurschap Buurse en de Duitse grens 
loopt de Alsteedseweg, zuidelijk van de Buurserbeek 
en hooggelegen door de stuifduinen, in de IJstijd 
ontstaan door opstuivend zand uit een uitgedroogde 
beek, nu begroeid met bomen, een bosrijke omgeving 
dus. Het beeld van dit mooie stukje Twente, niet ver 
van Enschede, is een glooiend landschap met hoog-
teverschillen en een afwisseling van bossen, mo-
numentale boerderijen, hier en daar aanlokkelijke 
doorkijkjes naar de Buurserbeek en de weilanden.41 

De familie 
Jannink vestigde 
textielbedrijven op 
diverse plaatsen 
in de stad. Op 
deze ansichtkaart 
de fabriek aan de 
Haaksbergerstraat, 
met de kenmerkende, 
nog steeds bestaande 
toren. Andere 
fabrieken van Jannink 
stonden aan de 
Zuiderhagen, Beltstraat 
en Pijpenstraat en op 
de Cromhoffsbleek aan 
de Getfertsingel.

Fabriek van Jannink 
aan de Haaksberger
straat in Enschede.
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Aan de Alsteedseweg 50 in Buurse staat een rijksmo-
nument, de Koelboer, ook wel Koeman genoemd, het 
stamhuis van de textielfamilie Ter Kuile.42 In 1740 
werd Engelbert ter Kuile hier geboren, genoemd naar 
zijn grootvader Engelbert ter Kuile, die op de kotters-
plaats de Kuhlboer op De Braam in Buurse het huis 
had laten bouwen. Engelbert was opgevoed in de ka-
tholieke leer en ging geregeld ter kerke in Alstätte, 
net over de grens met Duitsland. Zijn vrouw Her-
mina Lankheet uit Buurse was evenals alle boeren 
in de buurt protestant. Toen ze trouwden, kwamen 
ze overeen dat hun jongens katholiek en de meisjes 
protestant zouden worden opgevoed. 

En zoo gingen na jaar en dag de jongens steeds 
met Vader naar Alstätte ter Kerk en te biecht, 

maar hoe langer hoe meer meldden de jongens 
zich ziek, wanneer de tocht naar Alstätte moest 
worden gemaakt. Weldra begreep de Vader de 
oorzaak, liet de jongens vrij en vond het goed dat 
zij ook Protestant werden.43

Kleinzoon Engelbert, in 1776 één van de burgemees-
ters in Enschede, had zich naar alle waarschijnlijk-
heid vanaf 1765 gevestigd als fabriqueur, op de Van 
Loenshof, waar hij ‘huys, hoff en where’ had gekocht 
van dokter J. Stockman. Engelbert en drie van zijn 
vier zonen, Pieter , Hendrik en Coenraad komen 
we later in de geschiedenis van de textielindustrie 
vaak tegen.44 Engelbert was in 1769 getrouwd met 
Catha rina Mouritz, een zeer bijzonder opgewekte, 
altijd bezige vrouw. Het ‘krieweligge hebt de Tekoe-

De oude boerderij De Koele, rijksmonument, is de bakermat van 
de familie Ter Kuile. De boerderij werd gebouwd in 1728, zoals 
twee oude ijzeren haardplaten vertellen, waarin we de initialen 
van Engelbert ter Kuile en Hermken Lankheet aantreffen: Anno 
1728 ETK en HLH.56 Engelbert werd hier in 1740 geboren. De Ter 

Kuiles waren boeren en handelaars. Het huis had een diepe kelder, 
de opslagplaats voor hun handelswaar. De Koelboer stond aan de 
‘Deventerweg’, een handelsroute, het was dus kennelijk niet toeval
lig dat de Ter Kuiles hier hun huis hadden gebouwd.
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les van de Mouritzen’, vonden kennissen en vrien-
den. Door zijn huwelijk zou Engelbert een ‘voor zijn 
dagen en omgeving’ welgesteld man zijn geworden. 
Zijn schoonfamilie was afkomstig uit Oerdingen bij 
Krefeld. Catharina’s ouders dreven een gerenom-
meerde goud- en zilverzaak in Amsterdam.45 

Zoon Pieter is in elk geval in de voetsporen van 
zijn vader getreden, want in 1795 komen we zijn 
naam tegen in de namenlijst van fabriqueurs in de 
stad. Evenals Pieter zal zoon Hendrik al op jonge 
leeftijd ervaring hebben opgedaan op het kantoor 
van zijn vader. In het Familieboek schrijft één van 
de auteurs, dat de jonge Hendrik – toen zijn vader 
op 14 september 1808 was overleden – ‘zeker wel 

geheel in de geheimenissen der fabriek en ook wel 
grootendeels in die van het Enschedeesche stadsbe-
stuur ingewijd zijn geweest’.46 Het lijkt er overigens 
wel op dat het reidersbedrijf ‘een miniatuur fabrieks-
zaakje’ was, want Hendrik had gewoonlijk maar zes 
tot negen dagloners als ‘Fabrikant in Bombazijnen’ 
in dienst.47 In het latere Enschede waren er diverse 
fabrieken van een Ter Kuile: tegenover het station 

Aan de Beckumerweg, rond 1900 nog een zandweg, stonden aan de noordkant van de spoor
lijn EnschedeHengelo bouwvallige hutten, die in 1911 werden gesloopt voor de uitbreiding van 
de spinnerij van Tubantia (zie pagina 66). In één van die hutten, opgetrokken met plaggen, 
balken en planken, woonde BikAnneken, bekend in heel de stad, sommigen dronken wel eens 
een bakje koffie bij haar, want ze was een gastvrije vrouw. Boven het dak van het hutje is de 
rokende schoorsteen van de spinnerij Tubantia te zien.

De zonnewijzer van Coenraad ter Kuile
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Spinnerij Tubantia, 
met de tramremise, 
omstreek 1920.

Ter Kuile Cromhoff (Stationsplein), even verderop 
Nico ter Kuile (parkeergarage Stationsplein) en E. 
ter Kuile & Zoonen (Veenstraat, bij Brinkstraat).48

Groeiend Tubantia
Benjamin Willem en Hendrik ter Kuile, een twee-
ling, geboren in 1853, zonen van Jan ter Kuile, de 
Wienkoper, richtten in 1877 de Stoomkettingspin-
nerij B.W. en H. ter Kuile op.50 Ze begonnen samen 
het bedrijf in de als ijzergieterij bedoelde fabriek 
Tubantia, die echter nooit werd afgebouwd en waar 
geen drup ijzer was gegoten. Het was een plan van de 
firma Timmermans en Beissenherz, twee mannen 
die wisten dat hier ijzeroer in de grond zat en daaruit 
zou je ijzer kunnen gieten. Maar ze hadden te weinig 
kaas gegeten van omgaan met geld, begrotingen ma-
ken en andere financiële zaken, want toen de bouw 
vorderde, raakten de geldmiddelen op.51

Die onvoltooide gebouwen op een terrein van vijf 
hectare werden in 1872 verkocht aan een neef van de 
tweeling Ter Kuile voor 5.700 gulden, die ze daarna 
afstond aan de twee broers die hier hun Spinnerij Tu-
bantia begonnen. Het bleek een goed plan, want het 
aantal spillen en dus de productie groeide in de vol-
gende jaren, van vierduizend spillen bij de start naar 
zeventienduizend in 1900. Ook in de jaren daarna 
bleef Tubantia groeien. In 1906 moest het bedrijf in-
grijpend worden vergroot en werd er aan de Tuban-
tiasingel een spinnerij gebouwd, op de plek waar Bik-
Anneke woonde, die bekend was in de hele stad. In 
volgende jaren werd dit gebouw twee keer met een 
etage vergroot, in 1911 en in 1925.52

Tientallen bleken
Vrijwel elke textielonderneming in Enschede had 
één of meer bleken. Blijdenstein legde een eigen beek 
aan in Lonneker, de Blijdensteinbleek. De Janninks-
weg herinnert aan de Janninksbleek die hier vroeger 
was. Herman van Lochem bezat op het grondgebied 
van de Lonneker Marke een bleek, die in 1755 veel te 
klein was en werd uitgebreid, de latere Roessinghs-
bleek. Jan Herman van Heek en zijn broers Gerrit 
Jan jr. en Arnold schonken in latere jaren deze bleek, 
als Van Lochemspark, aan de gemeente, als uitbrei-
ding van het G.J. van Heekpark, dat een cadeau was 
geweest van nakomelingen van Gerrit Jan van Heek, 
in de tweede helft van de negentiende eeuw de mach-
tigste fabrikant in Enschede. Jan van Lochem bezat 
de oudste particuliere bleek, in de Heurne, waar zijn 
ouders al gronden bezaten. Al in 1690 was daar de 
Jan van Lochemsbleek. De Richtersbleek leeft voort 
in de naam van de in 1897 gestarte spinnerij-weverij 
Rigtersbleek, genoemd naar W.P.C. Greve, richter 
van het Landgericht Enschede tussen 1798 en 1811.53 

Op de zuidelijke hoek van de Blekerstraat en de 
Haaksbergerstraat lag de Buninksbleek, eigendom 
van de familie Bunink, die aan de Haaksbergerstraat 
woonde. De stad zelf bezat twee bleken. Een speciale 
garenbleek was de Zuidbleek of Krabbenbleek, waar 
later de Twentsche Industrie- en Handelsschool zou 
verrijzen (daarna Het Enschedees Lyceum) aan de 
Haaksbergerstraat.54 Er was ook een stadsdeelbleek, 
ook Noord- of Prinsebleek genoemd, tussen de Mo-
lensteeg en de Korte Stegge, waar later het bekende 
pension Kleiboer werd gebouwd. 

Zo waren er tientallen bleken in de stad. Zo’n 
bleek bestond uit een weiland, omgeven en doorsne-
den door sloten van ongeveer twee meter breed. Stro-
mend water was een vereiste, het water moest dus uit 
een beekje komen. Op de blekerij stond meestal een 
huisje voor de bewaarder, dat tevens diende als be-
waarplaats voor nog niet in behandeling zijnd goed. 
Een stuk stof werd op het gras in volle lengte uitge-
spreid en met kleine lusjes aan stokjes vastgeprikt 
in de ondergrond. Het werd gedurende enkele dagen 
nat gehouden, door met een klomp aan een lange 
stok water uit de sloot erover uit te gooien.55 

Het briefpapier van 
Ter Kuile toonde de 
bedrijven aan de 
Parkweg en de Lage 
Bothofstraat.
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