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Redding voor Twente, textiel niet  
naar ‘oud-Hollandse binnensteden’

Wie in de jaren vijftig van de vorige eeuw de toonkamer van Schuttersveld binnen-

trad, trof daar ‘een onvoorstelbare weelde van kleuren aan, een bonte feestelijke keur 

van alle mogelijke dessins – tot landschappen en bloemstukken toe – en alle kleuren 

van het schilderspalet van diepe vlammende kleuren tot de fijnste pasteltinten’, 

schreef Harriët Freezer in 1959 in het jubileumboek van het honderdjarige 

Schuttersveld. Al heel lang leverde de textielregio deze pilo, toentertijd de meest
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Willem II moedigde 
zijn vriend Charles de 
Maere aan contact 
op te nemen met 
zijn vader koning 
Willem I, toen de 
Belgische ondernemer 
zich in de noordelijke 
Nederlanden wilde 
vestigen. 

gebruikte stof voor werkmanskleding, de ‘iezer-
starke piloboksen’, degelijk en onverslijtbaar. ‘Er 
wordt in Twenthe en onder anderen in Enschede een 
soort van stoffen gemaakt, die aldaar een zeer voor-
name plaats bekleden en onder de naam van pillews 
(in het fransch pilloux) in onderscheidene couleuren 
in de handel worden gebracht.’ Dat nieuwtje meldde 
Gerrit Schimmelpenninck al in 1834, twee jaar na 
zijn aftreden als president van de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij (NHM). Schuttersveld in En-
schede leverde deze pilo vanaf 1859, toen de onder-
neming werd opgericht.1 

Eigenlijk reikt de geschiedenis van het Schutters-
veld verder terug dan 1859. Want in 1832 kwam de 
Belgische textielfabrikant Charles de Maere naar 
Twente. Het waren roerige jaren. Willem II was als 
prins van Oranje opperbevelhebber van de Neder-
landse soldaten en de studentencompagnieën, die op 
2 augustus 1831 – de eerste dag van de Tiendaagse 
Veldtocht – de Noord-Brabantse grens bij Poppel 
overtrokken. Het doel was de Belgische opstande-
lingen die zich wilden afscheiden van de noordelijke 
Nederlanden, de les te lezen, nadat koning Leopold 
van Saksen-Coburg als koning van België was geïn-
augureerd.

In de zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige 
België, was een bloeiende katoennijverheid gegroeid, 
mede door de ideeën van koning Willem I, die wilde 
bereiken dat Noord-Nederland en Zuid-Nederland  
– toen ze nog één waren – elkaar aanvulden, vooral 
ook in economisch opzicht. De Zuid-Nederlandse 
katoenfabrieken moesten de Noord-Nederlandse, 
dus Twentse handel in textielproducten versterken. 
Maar toen de beide Nederlanden in 1835 werden ge-
scheiden en voortaan als België en Nederland afzon-
derlijk opereerden op de internationale textielmark-
ten, leek het dat Twente het slachtoffer zou worden, 
nu de Belgische katoenindustrie was weggevallen.2 

Aangemoedigd door zijn koninklijke vriend Willem 
II meldde Charles de Maere zich bij diens vader Wil-
lem I.3 De Maere was een textielondernemer uit St. 
Niklaas, tussen Antwerpen en Gent, gespecialiseerd  
in bontgeweven (strepen en ruiten) goederen. Hij 
droeg de Oranjes een warm hart toe, reden waarom 
hij in het begin van de Belgische Opstand de regering 
hielp bij het verstrekken van bestellingen aan Bel-
gische katoenfabrieken. De koning zegde de onder-
nemer alle steun toe. Van de administrateur van het 
departement van Handel en Nijverheid – we zouden 
nu zeggen staatssecretaris – mr. Johannes Theodorus 
Netscher, kreeg De Maere het advies zich vooral niet 
in de Zeeuwse plaats Hulst te vestigen zoals zijn plan 
was, maar in Twente. De keus viel op Hengelo, waar 
al bontwevers actief waren en waar hij stoffen voor 
Indië wilde gaan maken, zeker niet het gewone Hen-
gelose bont voor het binnenland.4 

Vernieuwer textielnijverheid
In april 1832 kreeg het gemeentebestuur van 
Henge lo van Netscher de mededeling, dat De Maere 
zich in Hengelo zou vestigen. Met een lange stoet 
koetsen en wagens, vol getouwen en andere werk-
tuigen, samen met wevers en schrijnwerkers, trok 
De Maere vanuit St. Niklaas naar zijn nieuwe be-
drijf in Hengelo.5 Voor zichzelf, zijn arbeiders en 
werktuigen vond hij onderdak in een klein huis en 
twee schuren. Al snel ontdekte hij, dat het aloude  
handweven in Twente zijn tijd had gehad, en dat 

Koning Willem I vond 
dat de katoennijverheid 
in de ‘oud-Hollandse 
binnensteden’ moest 
worden gevestigd, 
Twente kwam daarvoor 
volgens hem niet in 
aanmerking. Maar 
uiteindelijk besliste hij 
anders, Twente kreeg 
de katoennijverheid 
toegewezen. Misschien 
was dat wel het 
belangrijkste moment 
in de geschiedenis van 
de textielindustrie in 
Twente.
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Charles de Maere 
ontmoette op  
11 juli 1832 Willem de 
Clercq in Hengelo, een 
belangrijk gebeuren 
in de historie van de 
textielindustrie in 
Twente. De Maere 
stichtte in Enschede 
de eerste weefschool, 
daarna kwamen 
er ook scholen in 
andere Twentse 
textielgemeenten.

de fabriqueurs op snelweven zouden moeten over-
stappen, dat in de streek waar hij had gewerkt, al in 
zwang was. Maar eerst moest hij een plots opgedoken 
probleem oplossen. In Hengelo werd hij gedwongen 
de machines stil te zetten, want lokale fabriqueurs 
werkten hem tegen, uit vrees voor concurrentie, ze 
zagen hem liever gaan dan komen. Hetzelfde jaar 
nog verplaatste De Maere zijn activiteiten naar En-
schede, naar de oude Stroinksbleek, later Nieuwlust 
geheten, waar hij een weverij met dertig getouwen en 
een garenververij oprichtte.6 

Natuurlijk kostte het overgaan op snelweven tijd 
en geld en de traditionele handwevers, ouderen 
veelal, zouden zeker in opstand komen. Zo ontstond 
zijn idee voor een weefschool, dat hij al in april 1832 
had geventileerd in een brief aan het ministerie van 
Handel en Nijverheid, toen hij de regering verzocht 
om vrije invoer en gereedschappen en werktuigen. 
Zo ontpopte De Maere zich als een belangrijke ver-
nieuwer van de textielnijverheid in Twente. Maar in 
Haagse kringen kreeg zijn gedachte voorlopig geen 
bijval. Op 12 april 1832 maakte De Maere zijn voor-
nemen bekend aan de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij, die in 1824 was opgericht op initiatief van 
koning Willem I en tot doel had het bevorderen van 
economische bedrijvigheid, waaronder ‘het fabrieks-
wezen’. De Maere schreef:

Als de regering me steunt, zou ik een weefschool 
oprichten, waarin alle arme kinderen van een 
gemeente het weven zouden kunnen leren 
onder toezicht van het plaatselijke bestuur. 
Deze inrichting zou het dubbele nut hebben om 
bedelarij uit te roeien en een gedurig vernieuwde 
bron van goede arbeiders te vormen.

Maar de NHM vond het een slecht idee, vooral secre-
taris-directeur Willem de Clercq was tegen, bang als 
hij was voor kinderarbeid in werkplaatsen, de zoge-
noemde ‘manufactures’ uit het buitenland, de voor-
lopers van de fabriek.7 

Terughoudende Tukkers
Het zat de voortvarende ondernemer in zijn nieuwe 
werkgebied niet mee. Verbaasd was hij – de Twentse 
aard niet kennende en dus niet bekend met de te-
rughoudendheid van Tukkers – dat zijn idee voor 
het snelweven niet onmiddellijk werd opgepakt en 
weet dat aan angst en behoudzucht. Maar hij zette 
door en in januari 1833 startte hij in samenwerking 
met het gemeentebestuur het eerste weefschooltje, 
in een gebouw dat burgemeester Hendrik ter Kuile 
hem drie jaar kosteloos ter beschikking had gesteld. 
De gemeente Enschede betaalde de tweehonderd 
gulden huur per jaar. Het schooltje telde tien maan-
den later al 25 leerlingen.8

Maar de Enschedese arbeiders stonden niet te  
juichen, toen het snelweven ingang dreigde te vin-
den in de lokale weverijen. Vooral de komst van  
Belgische arbeiders die De Maere kwamen helpen, 

konden ze niet verkroppen. Voortdurend ontstonden 
vechtpartijen tussen de Vlamingen en de Tukkers, 
vooral rondom de oude herberg Het Fortuin aan de 
Hengelosche Straatweg, tegenover het raadhuis van 
de gemeente Lonneker. Die ‘Brabanders’, zoals ze in 
Enschede werden genoemd, waren vrolijke kerels, die 
vaak te diep in het bierglas of het jeneverkelkje keken 
en ’s maandags nauwelijks in staat waren te werken. 
En dan kwam het vaak tot knokken. Een ruzie liep 
een keer zo hoog op, dat enige Enschedese wevers 
met boomstammen een muur van Het Fortuin ver-
nielden en in de gevangenis werden opgesloten. In de 
herfst van 1835 lagen zelfs 47 militairen twee weken 
in garnizoen om de orde te handhaven.9

‘Un petit chateau’
De Maere liet zich echter niet van de wijs brengen. 
Op 24 mei 1842 kreeg hij hoog bezoek, koning Wil-
lem II kwam naar Enschede en werd ontvangen op 
Huis Schuttersveld. ‘Madame, c’est vraiment un pe-
tit château’, riep de vorst verrast uit. Dat kasteeltje 
was de villa van De Maere en zijn echtgenote Ceci-
lia Joanna van Remoortere. Aan de Hengelosche 
Straatweg had hij zijn statige villa laten bouwen, nu 
een rijksmonument, met de karakteristieke, mas-
sieve, naar boven toe inzwenkende hardstenen trap 
met tien brede treden.10 

De stad was feestelijk versierd met acht erebogen, 
alom palmen en oranjeappels, een creatie van stads-
architect Gerrit Doorwaard Niermans. Tweehonderd 
boeren uit Lonneker waren de koning op hun paard 
tegemoet gereden, gekleed in een zwarte broek en 
een wit hemd, met daaroverheen een oranje sjerp. 
De Maere, een groot paardenliefhebber, reed zelf 
mee, op zijn paard Fanny, en wachtte aan het hoofd 
van een ruiterstoet van achttien heren de koning op 
bij Huis Schuttersveld, waar hij Willem II met enkele 
welgekozen woorden een hartelijk welkom toeriep. 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 9

  R
ed

di
ng

 v
oo

r T
w

en
te

, t
ex

tie
l n

ie
t n

aa
r ‘

ou
d-

Ho
lla

nd
se

 b
in

ne
ns

te
de

n’

78

De spinnerij en 
de weverij van 
Schuttersveld aan de 
Hengelosestraat en 
de Tubantiasingel in 
Enschede.

Vervolgens toog het gezelschap, voorafgegaan door 
een erewacht onder leiding van chef De Maere en on-
der-chef Jan ter Kuile, de ‘wienkoper’, naar de stads-
grens, aan het begin van de Korte Stegge (later Deur-
ningerstraat), waar het gemeentebestuur Willem II 
welkom heette. De tocht leidde door de stad. Op het 
balkon van de Groote Sociëteit speelde een orkest van 
twaalf man en bij het versierde Stadhuis defileerde de 
schutterij, terwijl meisjes bloemen strooiden. 

De vorst bezocht ook de Enschedesche Katoen-
spinnerij ’n Groot’n Stoom aan de Hengelosche 
Straatweg. Dat hij juist deze onderneming had uit-
gekozen, lag voor de hand, want zijn vader koning 
Willem I had destijds aandelen van duizend gulden 

gekocht in de commanditaire vennootschap – eerst 
zes en later acht – en die aandelen zou Willem II er-
ven.11 Tijdens de wandeling door het bedrijf liet de 
koning weten, geheel onverwacht voor De Maere, dat 
hij graag een bezoek wilde brengen aan het Schutters-
veld. De Maere zond ogenblikkelijk een boodschap 
naar zijn vrouw, die van streek raakte, ze had ner-
gens op gerekend. Maar de loftuiting van de koning 
over de villa maakte alles goed.12 De Maere, een vro-
lijke Brabander, toonde zich een goed gastheer. Het 
diner gebruikte Willem II bij burgemeester Hendrik 
ter Kuile, waarna hij doorreisde naar kasteel Twickel.

Smerige, donkere holen
De Maere had de Nederlandsche Handel-Maatschap-
pij herhaald geattendeerd op de ontwikkelingen in 
en de mogelijkheden en voordelen van Twente. Die 
adviezen speelden vermoedelijk een belangrijke 
rol, toen de NHM naar mogelijkheden zocht om in 
Noord-Nederland een exportnijverheid te ontwik-
kelen, belangrijk omdat het Belgische industrie-
gebied immers was weggevallen en Nederlands- 
Indië grote behoefte had aan Nederlandse katoen.13 
Johan nes van den Bosch, gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië, zag als enige oplossing het stich-
ten van een zelfstandige katoennijverheid in Neder-
land. Hij dacht daarbij niet aan Twente of Noord- 
Brabant, maar vooral aan ‘de steeds meer vervallende 
Hollandsche steden’ als Leiden, Haarlem, Delft en 
Gouda, waar grote werkloosheid heerste. Nieuwe fa-
brieken konden de toenemende armoede bestrijden. 
De afzet van de productie kon worden verzekerd door 
de Indische invoerrechten op vreemde goederen weer 
te verhogen. Het plan van Van den Bosch viel bij ko-
ning Willem I in goede aarde.14 Zou Twente nu zijn 
textiel verliezen aan de grote steden in de Randstad?

De ideeën van de NHM gingen echter een andere 
richting uit. De directie voorzag dat het oprichten 
van katoenfabrieken in de Hollandse steden fikse 
investeringen vereiste en vroeg zich ook af of de 
producten niet te duur zouden worden. Niettegen-
staande de verontrustende armoe was het leven daar 
duur. En hoe stond het met de arbeidskracht van de 
al lange tijd werkloze arbeiders? Willem de Clercq 
was tegen het idee daar fabrieken te bouwen, voor 
hem waren dat smerige, donkere holen waar samen-
gepakte arbeiders uit ontevredenheid naar de jene-
verfles zouden grijpen. Besloten werd eens op het 
platteland te gaan kijken, niet in Noord-Brabant, 
waar voornamelijk wol werd verwerkt en weinig er-
varing was met katoen, maar in Twente. Het is niet 
onmogelijk dat deze keuze sterk werd beïnvloed 
door de voorzitter van de NHM, Gerrit Schimmel-
penninck, zoon van de voormalige raadspensionaris 
Rutger Jan Schimmelpenninck, van het Nijenhuis 
in Diepenheim, die geparenteerd was aan de En-
schedese textielfamilie Blijdenstein.15 Jan Bernard 
Blijdenstein was gehuwd met een zuster van Gerrit 
Schimmelpenninck. Schimmelpennincks macht in 



G
eschiedenis van Enschede  9  Redding voor Tw

ente, textiel niet naar ‘oud-Hollandse binnensteden’

79

Aan de Hengelosche 
Straatweg liet De 
Maere de villa 
Schuttersveld bouwen. 
Zoon Adolf legde op 
30 augustus 1834 
de ‘eerste steen’, zo 
meldt een ronde plaat 
in één van de pilasters 
die de hoofdingang 
sieren. In 1989-1990 is 
de villa gerestaureerd 
en aangepast 
aan haar nieuwe 
bestemming, het 
hoofdkantoor van een 
aannemingsbedrijf.50

Deze gedenksteen, 
aan de muur van het 
logement De Ster in 
Hengelo, herinnerde 
voorbijgangers aan het  
zo belangrijke gesprek 
op 11 juli 1832.

de NHM overspoelde de invloed van De Clercq, die 
in handelskringen in de Noordelijke Nederlanden 
niet hoog stond aangeschreven. Boekdelen spreekt 
dit citaat uit het gedenkboek, dat in 1924 verscheen 
bij het honderdjarige bestaan van de NHM:

Zijn geestverwanten veronderstelden, dat de man, 
die zoo veelzijdige gaven toonde, die zulk een 
onuitwischbaren indruk achterliet bij zijn gehoor 
in godsdienstige en litteraire samenkomsten, 
ook de capaciteiten had, noodig voor een groot 
zakenleider. In dit opzicht vergisten zij zich. Niet 
alleen was hij weifelend van geest, maar hij miste 
bovendien de gave, zaken ook maar eenigermate 
koel te beschouwen.16

De Clercq was van plan in de zomermaanden een 
maand lang vakantie te houden in Gelderland, samen 
met zijn echtgenote Caroline, hun vijf kinderen en 
twee dienstboden. Die reis bood een uitgelezen gele-
genheid poolshoogte te nemen in Twente, zoals blijkt 
uit de notulen van de NHM-directie. Hij zou vanuit 
het Gelderse doorreizen naar Twente en nagaan ... 

... of en in hoeverre zich van deze zijde 
eene aanvulling laat verwachten van de 
uitvoerartikelen, welke de Belgische omwenteling 
voor de maatschappij deed verloren gaan.17 

Op 11 juli 1832 bezocht De Clercq in Hengelo Charles 
de Maere, die hij kende door diens contacten met de 
NHM. Hij beschreef De Maere als iemand die het .....

..... aan knapheid en kennis van zijn vak niet 
schijnt te ontbreken, doch die niet vrij is van de 
kwaal van alle fabrikanten om ten eerste steeds 
hun eigen inzicht en voortbrengselen verre boven 
die van alle collega’s te stellen en verder om steeds 
de zaken zodanig voor te dragen, alsof zij van 
een aaneenschakeling van opofferingen bestaan 

moesten en alleen voor het belang der nijvere 
klasse en geenszins voor het hunne werkzaam 
waren.

De Clercq was niet onder de indruk van de prestaties 
van de Belgische ondernemer, die weinig meer bleek 
te bezitten dan een ‘ellendig klein huisje’ in Hen-
gelo, met een paar stallen, waar overigens met succes 
werd gewerkt met de vliegende schietspoel, ook wel 
snelspoel genoemd, de navette volante, die bij het 
weven de wever veel werk bespaarde. Daarna praat-
ten beide heren lang over ‘fabrieken en Belgen’, zoals 
hij schreef in zijn dagboek.18 De volgende dag stond 
Almelo op het programma, maar alvorens De Clercq 
afreisde, vanuit Delden, maakte hij in het logement 
De Ster in Hengelo kennis met Thomas Ainsworth, 
‘een Engelschman [...] zoo het scheen een kunstig 
machinist die zich aldaar bevondt’. Deze had ge-
hoord van De Maere, bij wie hij in dienst was – voor 
het opstellen van ‘eene inrigting voor het bleeken en 
calanderen’ – dat De Clercq in Twente rondtrok. Het 
kwam niet dagelijks voor, dat een belangrijk zaken-
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man, en dan ook nog een directeur van de NHM, in 
de buurt was.19 

Alom weefscholen
Ainsworth speelde in het gesprek in op de ideeën van 
De Maere voor een weefschool. Hij somde de voorde-
len op van de zogenoemde snelspoel, het oude weven 
had zijn tijd gehad, het snelweven had de toekomst. 
Bij de handweefgetouwen werkte de wever met de 
schietspoel. Hij pakte de spoel met het inslaggaren 

in de ene hand, wierp deze door de kettingdraden, 
ving hem met de andere hand op en gooide de spoel 
dan weer door de kettingdraden naar rechts, telkens 
weer, honderden keren op een dag. Bij het snelweven 
verving een trekbeweging het ‘smieten’ met de spoel. 
Daardoor was de snelspoel drie keer zo vlug als de 
traditionele schietspoel en leverde dus een aanzien-
lijke tijdwinst en productieverhoging op.  

Omdat De Maere in Enschede al de proef op de 
som had genomen en daar met medewerking van 
burgemeester Hendrik ter Kuile een weefschool was 
begonnen, kwam de volgende school in Goor, waarna 
andere gemeenten het voorbeeld volgden. Twee jaar 
later kende vrijwel elk dorp en elke stad waar werd 
geweven, een school waar jongens en meisjes van elf 
tot zestien jaar les kregen in het omgaan met de snel-
spoel op nieuwe, naar Engels model ontwikkelde ge-
touwen. De meeste kinderen leerden binnen vier we-
ken weven en snelle leerlingen produceerden na zes 
weken al zeventig meter calicot in een week. Vanaf 
januari 1836 sloten de scholen, ze hadden hun taak 
volbracht, er waren genoeg leerlingen afgeleverd.20 

Keus voor Twente
Op 12 juli 1832 zette De Clercq zijn reis voort, in 
een ‘glazenwagen’, zoals hij in zijn dagboek noteerde, 

De Clercq vol bewondering over ‘belles maisons’

Charles de Maere 
stond hoog 
aangeschreven bij de 
koninklijke familie. 
Hij verwierf de titel 
van baron, was lid 
van de Ridderschap 
van Overijssel, ridder 
in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw 
en commandeur 
in de orde van de 
Eikenkroon, een 
Luxemburgse orde die 
Willem II in 1841 had 
ingesteld.51
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naar Enschede, waar hij ‘zeer heus’ werd ontvangen 
door Benjamin Willem Blijdenstein sr. en zijn zoons 
Herman Gijsbert en Jan Bernard jr., toekomstige fir-
manten, alsmede door twee andere fabrikanten die 
Blijdenstein had uitgenodigd.21 Ze gaven de NHM-
directeur te kennen graag met de NMH te willen sa-
menwerken.22 De Clercq noteerde in zijn dagboek:

Veel wevers zijn er in deze omstreken en de 
menschen schenen er ondernemingsgeest te 
bezitten. Nu was mijn taak voor Twente afgedaan. 

Thuisgekomen van zijn reis schreef De Clercq zijn 
bevindingen op in een uitvoerig Rapport over eene 
reize naar de fabrieken in OverIJssel in de maand juli 
1832, elf pagina’s lang. Hij was duidelijk in zijn con-
clusie: Twente was het aangewezen gebied voor het 
ontwikkelen van de katoenindustrie in de noorde-
lijke Nederlanden. Vóór Twente pleitten ook de lage 
lonen en ‘de arbeidskrachtige bevolking, van ouds-
her aan het weven gewoon’. Een ander argument om 
voor Twente te kiezen was, dat deze regio ver weg 
lag van België, zodat smokkelhandel met in dit land 
gemaakte katoenen manufacturen nauwelijks mo-
gelijk en weinig interessant was. De kans dat Bel-
gische textielproducten langs slinkse smokkelrou-
tes Nederland toch zouden bereiken, was uitermate 
klein. Voor Twente was steun van buiten van harte 
welkom, want de werkloosheid was in die jaren der-
tig ongekend hoog, vele gezinnen leden schrijnende 
armoede. De Clercq adviseerde de bouw van enkele 
textielbedrijven in Twente te stimuleren, de spillen 
zouden door stoomkracht moeten worden aangedre-
ven.23 De al gevestigde textielondernemers moesten 

financieel gesteund worden om hun bestaande be-
drijven uit te breiden. 

Koning Willem I las het rapport met veel belang-
stelling, maar koos evenals gouverneur Van den 
Bosch voor de ‘oud-Hollandse binnensteden’.24 De 
NHM was het daarmee niet eens. De Clercq had tij-
dens zijn rondreis door het Twentse land gezien, dat 
ieder keuterboertje met hulp van zijn gezinsleden 
als thuiswerker een behoorlijk inkomen kon ver-
dienen.25 Wat De Clercq aantrok was, dat het oude 
huisbedrijf bij het snelweven bleef behouden en dat 
er dus geen fabrieken nodig waren. De gevaren van 
fabrieken waren voor hem ernstiger dan de vaak be-
dompte, ongezonde weefkamertjes in boerderijen en 
arbeidershuisjes. Een voordeel was ook dat de huis-
weverij kon worden afgewisseld met boerenwerk bui-
tenshuis.26 De Clercq bleef bij zijn standpunt. Zijn 
plan kreeg de volledige instemming van de NHM-
directie.27 

Hoewel koning Willem I en enige ministers nog 
wel wat bezwaren maakten, hield de NHM voet bij 
stuk. Om nog sterker te staan kreeg NHM’s tex-
tieldeskundige, de Belg E.C. van der Meersch, op-
dracht in Twente een nader onderzoek in te stellen. 
Hij bezocht in 1832 Van Heek & Zonen, toen hij de 
mogelijkheden naging om een spinnerij op te rich-
ten. Van Heek & Zonen stak kennelijk met kop en 
schouders boven de andere fabrieken uit, Blijden-
stein & Co. bijvoorbeeld sprak hem minder aan.28 
In elk geval schreef Van Meersch een lovend rap-
port over dit bezoek.29 Dat sterkte de NHM-direc-
tie in haar mening en op 12 december 1832 zond 
de maatschappij de voorstellen ongewijzigd naar de 

Wie droeg er in de jaren vijftig zestig van de voorbije eeuw geen 
broek van corduroy van Schuttersveld uit Enschede? IJzersterk, 
modieus ook, want confectionairs verwerkten de ribbelstof in allerlei 
kleuren. De fabriek was overbekend in de stad, iedereen kende de 
lange, lange muur, enkele honderden meters langs de Tubantiasingel, 
daarachter de fabriekshallen. Ze staan er nog steeds, anno jaren tien 
van de 21ste eeuw, als een macaber, droevig stemmend monument, 

dat ons herinnert aan de grootse textieljaren van de stad, sommi-
gen praten over ‘de klaagmuur van Enschede’. Om de hoek, aan de 
rand van het voormalige industrieterrein van Schuttersveld pronkt als 
schrille tegenstelling de villa die de Belgische jonkheer Charles Louis 
de Maere rond de jaren dertig van de negentiende eeuw liet bou-
wen, de man die de ontwikkeling van de textielindustrie in die jaren 
nieuwe impulsen gaf in door hem geïnitieerde weefscholen. 
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regering. De ministers spraken niet meer over de 
Hollandse steden, ze gingen akkoord met het oor-
deel van de NHM.30 De Twentse textielindustrie was 
gered. Drie jaar later floreerde de textielnijverheid in 
Enschede weer als vanouds. Hoe zou het Enschede 
zijn vergaan, als Charles de Maere niet een ontmoe-
ting had gehad met Willem de Clercq? Of wanneer 
besloten was de textielindustrie te concentreren in 
de ‘oud-Hollandse binnensteden’? Welke stad zou 
dan dé textielstad van Nederland zijn geworden?  
Enschede heeft de Belgische edelman en ijveraar voor 
de textielindustrie in Twente geëerd: de voormalige  
Hogere Textielschool aan het Ariënsplein heet te-
genwoordig Hogere Textielschool De Maere.

Begerenswaardige bruid 
De Maere keerde in 1856 terug naar België. Drie 
jaar later, op 16 mei 1859, kocht Hein van Heek voor 
27.800 gulden het buitengoed Schuttersveld, op 
aandrang van zijn moeder Margaretha Hermina ter 
Kuile, telg uit de voorname textielfamilie, weduwe 
van de zestien jaar oudere Gerrit Jan van Heek die 
in 1851 was overleden. Ze was een rijke weduwe, een 
succesvol fabriqueur ook, haar handel in salempo-
ri’s liep uitstekend. Ongetwijfeld heeft ze haar beide 
oudste zonen geïnspireerd om een nieuw bedrijf te 
beginnen.31 Hein was samen met Pieter Engbert 
firmant geweest van Van Heek & Zonen.32 Waar-
schijnlijk had Margaretha vooral het belang van haar 
jongste zoon Helmich August op het oog, die toen 
achttien was.33 Gelukkig kon ze haar zoons ook fi-
nancieel steunen.

Zeventien was ze, Margaretha Hermina ter Kuile, 
toen ze al meewerkte in het bedrijf van haar vader 
Pieter ter Kuile, een Enschedese fabriqueur. Haar va-
der komt op de ‘Naamlyst der Fabriqueuren te En-
schede’ uit 1795 voor met de vermelding ‘alle zoor-
ten van gekeperde en ongekeperde bombazijnen, 
katoene baayen’.34 Ze was een kleindochter van En-
gelbert ter Kuile, stamvader van de textieldynastie 
van Ter Kuile.35 Als de boeren uit de omgeving hun 
geweven stukken kwamen aanbieden, nam Mar-
garetha Hermina ze in ontvangst, keurde het doek 
van de thuiswevers, betaalde het weefloon uit en gaf 
kettinggaren en inslag, de zogenoemde piepen, mee 
terug. In het handeldrijvende Enschede was ze een 
begerenswaardige bruid, een vrouw die bij de pin-
ken was.36 De ‘textiel’ was immers een mannenwe-
reld. De man was de baas in de fabriek, de vrouw in 
de keuken. Of zoals ouderen in hun eigen streektaal 
zegden: ‘Hee dèllenhanen in ’t febriek, de kökken is 
dien könninkriek.’37 

Op 6 juli 1814, ze was net achttien, trouwde Mar-
garetha Hermina met haar neef Gerrit Jan van Heek, 
die weduwnaar was. In de zaak van haar man, part-
ner in H.J. van Heek & Zonen, leerde zij het vak van 

fabriqueur en deed ze een schat aan kennis en er-
varing op. Toen Gerrit Jan in 1851 overleed, volgde 
zij hem op in het bestuur van de onderneming. Ze 
besloot het roer wat te draaien en zocht voor zich-
zelf een niche in de markt, als fabriqueur. Dat werd 
de handel in blauw-indigo salemporis, geverfde ca-
licots, die zeer gewild waren in de Oost-Indische ar-
chipel. Ze liet de calicots, soms met duizenden tege-
lijk, weven bij Blijdenstein & Co.. Soms vroeg ze ook 
prijzen aan bij haar neven van Van Heek, waarbij ze 
in haar offerteaanvraag steevast de vraag stelde hoe-
veel korting ze kreeg bij contante betaling.38 

‘Razende vuurduivel’
Nadat hij met steun van zijn moeder Schuttersveld 
had gekocht, pakte Hein van Heek de zaken voort-
varend aan. Direct na de aankoop plaatste hij al een 
stoommachine. ‘Hein van Heek op Schuttersveld 
zijn schoorsteen is ook al klaar’, meldde een corres-
pondent. Dat was een grote stap in die tijd, toen de 
Enschedese textielnijverheid enigszins schoorvoe-
tend het stoomtijdperk binnentrad. Het was ook een 
stap in het duister, iedereen sprak over het ‘angst-
aanjagende stoomtuig’, die ‘razende vuurduivel’, die 
volgens geruchten werkloosheid en honger kon ver-
oorzaken.39 

Schuttersveld werkte voorlopig nog met tweehon-
derd boerenwevers uit de omgeving van Enschede 
en omliggende dorpen als Haaksbergen, Losser, 
Deurningen en Hengelo. Er waren vijf arbeiders in 
dienst, die het door de thuiswevers aangeleverde 
ruwe weefsel bewerkten in de bestaande gebouwen. 
Het kantoor was in de villa ondergebracht, evenals 
de opslagplaats voor gereed doek. In tegenstelling 
tot andere katoenfabrikanten legden de Van Heeks 
van Schuttersveld zich toe op het vervaardigen van 
sterke stoffen voor werkmanskleding, zoals pilo.40 
De stoffen werden geverfd in zwart, bruin, lood- en 
zilverkleur.41 Ze waren oerdegelijk. ‘Onwies stark’, 
zeiden ze. ‘En zo was het ook, ongelooflijk sterk’, be-
vestigde Harriët Freezer in het jubileumboek, dat in 
1959 verscheen bij de viering van het eeuwfeest van 
het bedrijf.42 Pilo was de meest gebruikte stof voor 
werkmanskleding. die ook werd verwerkt in de be-
kende ‘iezerstarke piloboksen’.43 

Hein van Heek realiseerde zich dat het bedrijf de 
nieuwe ontwikkelingen in de katoenindustrie niet 
kon en niet mocht ontlopen. Ook de Van Heeks van 
Schuttersveld moesten de stap van fabriqueur naar 
fabrikant zetten, vooral ook gezien de krachtige con-
currentie van Gerh. Jannink & Zonen, die zich op 
dezelfde markt bewoog.44 Maar bij Schuttersveld 
bleef de stoom nog wel een tijdje buiten de deur. Pas 
in 1881 verscheen de naam van Gebr. Van Heek met 
88 stoomweefgetouwen voor het eerst op de lijst van 
Enschedese stoomweverijen.45


