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‘Leuteraar en sloddervos’  
mocht Rigtersbleek niet bouwen

Waar werd in Enschede de meeste geschiedenis geschreven? In de fabrieken? In de 

villa’s van de textielbaronnen, in de Groote Sociëteit, in het stadhuis? In elk geval ook 

in en rondom het Van Heekshuis, achter de Grote Kerk. Kunstenaar Klaas Bernink uit 

Glanerbrug heeft de villa in 1976 twee keer geschilderd, in zijn karakteristieke sobere 

stijl, vanuit de Markt gezien, en de achterzijde, met het fraaie plein, de bomen, de 

huidige Klokkenplas, waar na de stadsbrand van 7 mei 1862 de nieuwe kerkklokken 

– de klokken uit de verwoeste toren waren tot schroot verworden – tijdelijk werden 

opgeslagen alvorens ze in de toren werden gehesen. Bij opgravingen zijn onder het 

pand resten van een veel oudere bewoning aangetroffen, misschien wel overblijfselen 

van de oude burcht die hier gestaan zou hebben. En ooit zijn enkele tientallen meters
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Naast het Van Heeks
huis, aan de achterkant 
van de Grote Kerk, 
op de hoek met de 
Haverstraat, was 
sinds jaar en dag het 
hoofdkantoor van Van 
Heek & Co. gevestigd. 

verder sporen gevonden die tot de conclusie zouden 
kunnen leiden dat hier een grachtje naar de Haver-
straat heeft gekabbeld. 

Vanaf 1818 tot in de Tweede Wereldoorlog woon-
den in het huis firmanten van de belangrijkste tex-
tieldynastie van de stad. In dat jaar kocht Helmich 
van Heek de villa, toen al een huis met een illus-
tere geschiedenis. ‘Een erve en huis met een daar-
bij staande schuur en aangelegen hof binnen de stad 
Enschede aan den Kerkhof gelegen’, stond in de ver-
koopakte. Hier hadden in de achttiende eeuw de da-
mes Lucretia en Wilhelmina Cost gewoond, de laat-
ste vertegenwoordigers van een familie die meer dan 
tweehonderd jaar lang tot de voornaamste inwoners 
van Enschede had behoord en een reeks van bur-
gemeesters, richters en ontvangers in Enschede en 
Twente had geleverd. Uit oude stukken blijkt dat hier 

in het begin van de zeventiende eeuw al een ‘huis-
stede’ stond. 

Helmich van Heek, een ouderwetse entrepre-
neur, zeker niet wars van uiterlijk vertoon, kocht in 
1818, toen hij 33 jaar was, voor vierduizend gulden 
dit Van Heekshuis.1 Het ‘erve en huis met een daar-
bij staande schuur en aangelegen hof binnen de stad  
Enschede aan den Kerkhof gelegen’ had één verdie-
ping en was zeer eenvoudig ingericht. Boven het pak-
huis, dat tot ver in de achtergelegen tuin doorliep, 
was een logeerkamertje. Snuif schreef in 1915 hier-
over in het Familieboek der Van Heeks:

Kwamen ’s avonds laat vrienden of bekenden 
[...] in de stad, dan klopten zij de waker op, die in 
het pakhuis sliep en begaven zij zich naar de hun 
bekende gelegenheid. ’s Morgens kwamen zij zich 
aan het ontbijt aanmelden. Ons komt dat vreemd 
voor, maar de beperkte middelen van verkeer 
maakten, dat men vaker dan thans verplicht was 
in een of andere plaats te overnachten, waarvoor 
dan gewoonlijk een beroep werd gedaan op 
vrienden en bekenden. 

De stadsbrand van 7 mei 1862 teisterde ook het Van 
Heekshuis, maar het muurwerk bleef overeind. Een 
jaar later gaven Burgemeester & Wethouders toe-
stemming voor de herbouw van het woonhuis ‘aan 
den Kerkhof’, zoals het toen heette.2

Breischool en schildershuis
Aan de Oude Markt, een luttel aantal stappen van 
het Van Heekshuis, woonde Gerrit Jan van Heek, 

Schilderij van Klaas 
Bernink van het Van 
Heekshuis, achterzijde.
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een broer van Helmich, in een huis dat hij in 1813 
had gekocht.3 In 1815 schreef C.J. Snuif in het Fami-
lieboek der Van Heeks:

Ouden van dagen herinneren zich dit huis nog 
zeer goed; vooral den Tempel, een vooruitstekend 
gedeelte, waarin eerst Mej. v. Eerden een 
breischool had en later de schilder Bruna woonde, 
is bij velen nog bekend.

Dit huis werd bij de stadsbrand van 1862 geheel ver-
woest. Gerrit Jans weduwe Margaretha Hermina ter 
Kuile herbouwde het en woonde er tot aan haar dood 
in 1874.4 Iedereen in de stad kende het huis, met ‘den 
Tempel’, naast de Sint Jacobus Kerk. Het was zeker 
geen riante stadsvilla, het telde maar één verdieping. 
Tegenwoordig is hier het Stadscafé De Geus geves-
tigd, in een lange rij van terrassen en drank- en spijs-
lokalen wachtend op dorstige en hongerige gasten.5

Als partner in H.J. van Heek & Zonen volgde Ger-
rit Jan nauwgezet de ontwikkelingen in de textiel. 
Engeland beleefde al vóór 1800 een industriële re-
volutie. Stoommachines dreven spillen en getou-
wen aan in de grote textielfabrieken in Lancashire, 
rondom het hart van dit gebied, de stad Manches-
ter. Na zijn bezoek aan Twente in 1832 had NHM’s 
textieldeskundige Van der Meersch in zijn verslag 
melding gemaakt van een plan ook in Enschede een 
stoomspinnerij op te richten. Gerrit Jan werd de 

gangmaker van deze voor de stad belangrijke stap. 
Hij had zich breed georiënteerd, ook in buurland 
België. Hij voelde dat er rijpe kansen lagen voor een 
succesvolle lokale stoomspinnerij, mede ook gezien 
de opbloei van het weven van calicots, waarvoor fij-
nere garens nodig waren dan er toen in Enschede en 
omstreken werden gemaakt.6 Hij onderkende echter 

Koning Willem I kocht 
acht aandelen van 
drieduizend gulden in 
de NV Enschedesche 
Katoen Spinnerij.

Lambertus Bruna schilderde omstreeks het midden van de negen
tiende eeuw de Enschedesche Katoen Spinnerij ‘n Groot’n Stoom.37 

Op 3 oktober 1890 werd het bedrijf getroffen door een hevige 
brand, die herinneringen opriep aan de stadsbrand van 7 mei 1862. 
Omstreeks half elf ’s morgens brak brand uit in de fabriek van vier 
verdiepingen met een zolder, vol houten vloeren die in meer dan 
een halve eeuw waren doordrenkt met smeerolie. Het complex 

brandde als een fakkel, maar tot grote opluchting van velen draaide 
de wind en leek de automatische blusinrichting probleemloos te 
werken, tenminste tot het moment toen de stoker het vuur doofde, 
bang dat de ketel van de blusinrichting zou ontploffen en er geen 
bluswater meer naar de zolder werd geleid. Aan blussen viel niet 
meer te denken. De nieuwe spinnerij werd niet op dezelfde plaats 
herbouwd, maar tegenover de Spinnerij Tubantia.38 
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terdege, dat op dat moment in Twente geen enkele 
onderneming kapitaalkrachtig genoeg was om een 
stoomspinnerij te starten. Daarom moest een vorm 
van samenwerking worden gevonden. 

Maar niet iedere fabriqueur in Enschede stond te 
springen om geld in deze ‘nieuwigheid’ te steken, 
het waren echte, zuinige Tukkers. Maar Van Heek 
haalde met zijn enthousiasme weifelaars over om in 
het project te participeren. Uiteindelijk werd beslo-
ten een onderneming op te richten, die van start zou 
gaan met een maatschappelijk kapitaal van 150.000 
gulden. Elk aandeel was drieduizend gulden. Onder 
de kopers was koning Willem I, die acht aandelen 
kocht. Van Heek nam zelf 53 aandelen en ook enige 
collega’s stopten aanzienlijke bedragen in de nieuwe 
onderneming. De verwachtingen waren hoog ge-
spannen, de aandeelhouders vertrouwden er op dat 
’n Groot’n Stoom, zoals het bedrijf al snel was ge-
doopt, rendabel zou worden. Uit notulen bleek, dat 
de EKS ‘zal beslissen of onze stad het middelpunt 
van de katoennijverheid zal blijven’. De aandeelhou-
ders vertrouwden daarop, want hun garens ‘overtref-
fen alle andere die in ons land gemaakt worden’.7 In 
1835 draaide de spinnerij met 12.000 spillen in de 
nieuwe fabriek aan de Hengelosestraat, op de hoek 
met de Hengelosedwarsstraat, weliswaar op het 
grondgebied van de gemeente Lonneker, maar op 
loopafstand van de Grote Kerk op de Oude Markt. 
Gerrit Jan van Heek kon tevreden zijn, alle inspan-
ningen waren niet vergeefs geweest.

Nieuwe onderneming 
Gerrit Jan had samen met zijn jongere broer Helmich 
de zaken voortgezet van vader Hendrik Jan, die in 
1809 tijdens een zakenreis in Amsterdam was over-
leden en daar in de Zuiderkerk was begraven.8 Hun 
beider kwaliteiten en bekwaamheid als entrepreneurs 
lagen aan de basis van het bloeiende bedrijf  H.J. van 
Heek & Zonen, waarin zij met hun zoons eendrachtig 
samenwerkten.9 Dat er omstreeks het midden van de 

negentiende eeuw een nieuwe tijd aanbrak, leerden 
de ontwikkelingen in Engeland. Daar hadden in de 
textielfabrieken door stoom aangedreven weefgetou-
wen, de zogenoemde power looms, het aloude hand-
werk van de huiswever vereenvoudigd. Hendrik Jan 
van Heek, midden dertig, zoon van Helmich, begreep 
al vroeg dat de ontwikkelingen in de techniek van het 
weven andere eisen aan hun bedrijf en hun leiders 
zouden stellen.10 Maar eerst moest er kennelijk een 
probleem worden opgelost. Want Hendrik Jan met 
name en ook zijn twee jaar jongere broer Herman 
– beiden waren na het overlijden van Gerrit Jan in 
1851 en Helmich in 1847 in de firma opgenomen – 
vreesden, dat de beide jongere neven, Pieter Engbert 
en Hendrik Jan Gzn., zonen van Gerrit Jan, een blok 
aan het been zouden kunnen vormen bij het reali-
seren van hun plannen om een grote stoomweverij 
op te richten. Hendrik Jan hield daarbij ook rekening 
met de belangen van zijn 23 jaar jongere broer Gerrit 
Jan van Heek, net twintig, die hij alle kansen wilde 
bieden op een goede toekomst.11 

Er werd een oplossing gevonden. De oude firma 
H.J. van Heek & Zonen werd ontbonden, op de laat-
ste dag van 1858, een topjaar voor de Twentse textiel, 
waarin het bedrijf een rendement van twaalf procent 
op het eigen vermogen had gemaakt. De volgende 
dag, op 1 januari 1859, lieten Hendrik Jan, Herman 
en Gerrit Jan aan hun klanten en leveranciers we-
ten, dat zij zich hadden geassocieerd in Van Heek & 
Co. De zoons van Gerrit Jan zochten hun eigen weg. 
De onderneming startte vanuit een gunstige positie. 
De positieve financiële resultaten, de ervaring met 
textielzaken en de contacten met handwevers en af-
zetmarkt hielpen de oprichters door de problemen 
tijdens de voor een bedrijf altijd zware eerste jaren.12 

Ongewoon verschijnsel
Gerrit Jan was de jongste firmant van de nieuwe  
onderneming Van Heek & Co. Hij was geboren op  
10 november 1837. Het was een blijde en een droeve 

De drie stichters van 
Van Heek & Co.: 
van links naar rechts 
Hendrik Jan (1814
1870), Herman (1816
1882) en Gerrit Jan van 
Heek (18371915).
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plicht voor Herman ten Cate, doopsgezind predi-
kant in Hengelo, toen hij als ‘Trouwoom’ in het hu-
welijksregister van vader Helmich de geboorte van 
zoon Gerrit Jan en het overlijden van moeder Ma-
rie Geertruyd ten Cate, een zuster van hem, moest 
bijschrijven. Na het overlijden van vader Helmich 
in 1847 werd Gerrit Jan opgevoed door zijn oudere 

broers en zusters.13 Vooral Hendrik Jan, de oudste 
van de broers die 23 jaar met Gerrit Jan verschilde, 
ontfermde zich over hem en nam in feite de vaderrol 
over. Opmerkelijk waren de vele gelijkenissen tussen 
de twee. In elk geval deed Gerrit Jan niet onder voor 
zijn oudere broers wat werkkracht, werklust, aanleg 
en bekwaamheid betrof.14

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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Gerrit Jan had zijn vakopleiding genoten aan de  
Webeschule in Mülheim. Daar verdiepte hij zich in 
de eerste helft van 1856 in de ontwikkelingen in het 
Ruhrgebiet, waar sinds het eind van de achttiende 
eeuw al machinaal werd geweven. Tussen 1857 en 
1859 trok hij met vriend Willem Joan Blijdenstein 
langs diverse cotton mills in Lancashire, om de prak-
tijk van de textielindustrie te beleven en kennis te 
nemen van de nieuwste technische ontwikkelin-
gen.15 Daar had hij ook stoommachines in werking 
gezien.16 De industrialisering van de textielindus-
trie was er al vele jaren geleden begonnen, hand-
spinnerijen en handweverijen waren al lang ver-
dwenen. Twente bleef ver achter.17 De firma G. & H. 
Salomonson had pas in 1852 de eerste stoomweverij 
opgericht. In juli 1854 draaide de stoomweverij in 
Nijverdal volop, met 360 powerlooms in bedrijf.18 
De gebroeders Van Heek wilden in 1857 een stoom-
weverij beginnen. Gerrit Jan had de tekeningen al 
klaar, zo liet hij Hendrik Jan weten. Op 3 december 
1857 schreef hij vanuit Engeland:

Ik heb altijd wel gedacht dat het Uw plan was, 
in geval gij een weverij oprigtet, dat die op den 
Hagen in de tuinen van Herman en U zou te staan 
komen. Dat is voor ons verreweg de geschiktste 
plaats. Ik geloof echter, dat wij dan geen machines 
met condensatie kunnen gebruiken, omdat ons het 
water en de ruimte voor de reservoirs ontbreekt..... 
Wat de breedte en lengte van het bedrijf betreft, 
zoo geloof ik, dat die juist voor mijne teekening 
geschikt was.19

In februari 1859 begon aan de Noorderhagen de 
bouw van de nieuwe fabriek. In oktober kwam de 
eerste stoommachine uit Engeland naar Enschede. 
Stadgenoten stroomden toe om niets te missen van 
dit kijkspel. De Enschedesche Courant van 19 okto-
ber 1859 berichtte er in details over. De stoom ketel, 
zeven meter lang, met een middellijn van bijna an-
derhalve meter, was van Burnley in Engeland per 
schip naar Kampen vervoerd, en vandaar verder 

met paard en wagen dwars door de provincie naar  
Enschede. Het transport had enige vertraging op-
gelopen, omdat een vooras van één van de wagens 
brak. Maar gelukkig verliep de tocht verder zonder 
ongelukken, ‘tot genoegen der tallooze toeschou-
wers en nijvere wijsheidkramers, welke door het on-
gewone verschijnsel op de been was gebracht’.20 Op 
maandag 13 februari 1860 draaiden bij Van Heek & 
Co. 57 weefgetouwen, waaraan 29 wevers werkten.21 

Van Heek op de penning
Het ging voorspoedig met Van Heek & Co.. In de vol-
gende jaren bouwde het bedrijf voortdurend nieuwe 
fabrieken. De firmanten werkten daarvoor samen 
met Gerrit Beltman, de architect die zich ontwik-
keld had tot een specialist in textielfabrieken, veel-
gevraagd, want zijn fabrieken stonden in Twente, het 
Duitse grensgebied en de Achterhoek.22 Voor Van 
Heek & Co. ontwierp en bouwde hij in Enschede di-
verse fabrieksgebouwen. Beltman werd de opvolger 
van G.J. Niermans, die vele jaren de huisarchitect 
van Van Heek & Co. was geweest.23 Dat de Heeren 
van Van Heek op de penning waren en liever een 
dubbeltje dan drie stuivers betaalden, nam Beltman 
op de koop toe, zich realiserend dat er zeker meer 
deuren bij collega’s van de Heeren van Van Heek zou-
den open gaan.24 Beltman had het goed gezien. Voor 
Gerrit Jan van Heek mocht Beltman ook een nieuwe 
fabriek bouwen in Boekelo, de Boekelosche Stoom 
Bleekerij, die in 1888 in gebruik werd genomen.25 
Maar de derde onderneming van het Van Heekcon-
cern, de spinnerij en weverij van Rigtersbleek, ging 
zijn neus voorbij.

Gerrit Jan van Heek had rond 1890 twee fabrie-
ken, Van Heek & Co. en ‘Boekelo’, waar vier van zijn 
zeven zonen een firmantenzetel konden innemen. 
Want was er in Twente een vuriger aanhanger van 
het familisme dan Gerrit Jan van Heek? Het geld 
moest in de familie blijven. Vreemden werden niet 
toegelaten in de leiding van de bedrijven. Bernard 
en Ludwig bleven bij hun vader, bij Van Heek & Co.. 

Tientallen stomende schoorstenen
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Langs de spoorlijn 
bouwde de familie 
Van Heek de spinnerij 
en weverij van 
Rigtersbleek, waar de 
drie zonen Jan Herman, 
Gerrit Jan jr. en Arnold 
de directie voerden.

Henny en Helmig kregen de leiding over de nieuwe 
blekerij in Boekelo. En voor de drie jongsten, Jan, 
Gerrit Jan jr. en Arnold, liet hij in de jaren negentig 
een nieuwe fabriek bouwen, Rigtersbleek, een weve-
rij en spinnerij.26 Beltman, die lucht had gekregen 
van deze plannen van Van Heek & Co., meldde zich 
als kandidaat. Hij meende enig recht van spreken te 
hebben, als huisarchitect van de Van Heeks.27 

Maar zoon Jan, die zich uitvoerig had georiën-
teerd in het Engelse textielgebied Lancashire, had 
daar kennis gemaakt met Sidney Stott, een succes-
vol lid van de architectenfamilie Stott, Architects 
and Consulting Engineers, die in hun loopbaan in 
Groot-Brittannië en op het vasteland van Europa 
ongeveer 125 textielfabrieken zouden ontwerpen, 
voornamelijk spinnerijen.28 Stott wist dat hij voor 
zijn ontwerp niet de vrije hand had. Niet alleen de 
machines bepaalden de indeling van de fabriek, op-
drachtgever Jan had ook uitgesproken ideeën over 
de architectuur. Hij had zelf een ontwerp gemaakt, 
dat overigens wel wat overeenkomsten had met een 
plattegrond uit de productencatalogus van één van 
de grote machinebouwers in Engeland, Platt Bro-
thers leverden het aandrijfwerk en Brooks & Doxey 
de ringspinmachines. 

‘Leuteraar en sloddervos’
Stott maakte een financieel aantrekkelijke aanbie-
ding en bleek veel goedkoper dan Beltman. ‘Wij 
staan nu voor de decisie’, schreef Jan aan zijn va-
der. Stott was als Engelsman niet op de hoogte van 
plaatselijke toestanden, hij kende ook de Twentena-
ren niet, maar de architect zelf zag geen bezwaren, 
hij had al iemand gevonden die het bestek voor hem 
zou willen vertalen.29 Het was duidelijk dat Jan van 
Heek een uitgesproken voorkeur had voor de Engelse 
architect, en niet uitsluitend omdat zijn offerte lager 
was dan de aanbieding van Beltman. Doorslagge-
vend was dat Stott, die sinds 1884 een eigen bureau 

in Oldham dreef, zijn naam voorgoed had gevestigd, 
toen hij in 1893 Pearl Mill in Oldham opleverde, met 
bijna 140.000 duizend spindels de grootste spinne-
rij ter wereld. Belangrijk was ook dat Stott zijn plan 
over een maand al kon presenteren. De aanbesteding 
kon dan in maart 1897 plaatsvinden. In zijn brief 

Katoen 3

Spinnewiel dat de wol spon vond zijn weg
Naar de blinde zolder waar de muis tript;
Achter t uilenoog; weefstoel, houten heuvel
Van marteling, rijst op, radbraakt de wever.

Bezegeld lot: uit vlas en katoen t bombazijn
De dracht van die eeuw, in schering en inslag
Op t weefgetouw gepind; schemer en blindheid
Gekocht, voor een handvol koper per etmaal.

Katoen, vervloekt jouw tirannie die boeren
Uit hun akkers floot, fabrieken schiep
Met knechtende machines, Ainsworth, tegen-
Pool van Blake: schietspoel je fetisj!

Spotziek bolt de rook uit pijpen zich vrolijk
Tot katoenpluizen, uitwaaierend over heide
En oceaan, tot waar zij bij Amerika’s prairies
De armzalige plukkers begroeten van de katoen.

Na Edison en de stoom in lange ballingschap
De fabrieken hoger gebouwd, bonter de rook.
Hard melkt de hand van katoenkoningen
Spoelsters en wevers: zij zijn slechts vee.

De steden dicht opeen. De heide krimpt ineen,
Duister werd de rook, verwenst door de heide. 
Kookpot van weleer rust in de weegbree. Zwart
Besprong de schemering de uitgeputte wever.

H.H. ter Balkt
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Vanaf het midden van de 19e eeuw zette de Twentse katoenindus
trie haar producten af op steeds meer Aziatische markten, en vooral 
in NederlandsIndië. Om zich van de concurrenten uit Twente, Lan
cashire en later ook Japan te kunnen onderscheiden, gebruikten 
fabrieken merken die zorgden voor herkenbaarheid, exclusiviteit en 
bescherming tegen namaak. Ze werden tjaps genoemd, een woord 
uit het Maleis, dat merkteken, maar ook stempel, afdruk betekent. 

maakte Jan in feite de keuze, hij stelde zijn vader 
min of meer voor een voldongen feit: 

Stott bouwt goed & practisch, daarvan is geen 
kwestie. Beltman kent de toestanden. Beltman 
bouwt ook goed, doch hij is een leuteraar en 
een sloddervos – en hij is belangrijk duurder. 
Ziedaar in ’t kort de voor- & nadelen van beiden 
samengevat. Ik zou haast van opinie zijn Stott 
het karwei te geven. Maar bovendien zou ik na de 
besprekingen tussen Beltman & ons niet gaarne 
bij deze terugkomen. Dit is mijne mening. […] 
Nemen wij Stott, dan verzuim ik niet verder om 
direct met hem in overleg te treden.

Het kwam tot een breuk tussen Van Heek & Co. en 
Beltman, die teleurgesteld moest toezien, dat Stott 
niet alleen Rigtersbleek bouwde, maar ook de spinne-
rij aan de Noorderhagen, achter het pakhuis dat Belt-
man had ontworpen. Jan’s vriend Gerhard Jannink, 
vriend van Jan van Heek, schreef in 1897 aan zijn 
vader E. Jannink Gz., met een spoortje leedvermaak: 

Van Heek & Co. beginnen ook toebereidselen te 
maken voor het bouwen op Richter’s Bleek. Dat 
is Beltman’s neus voorbij gegaan. Hij wilde niet 
onder die bedingingen zooals zij wilden en nu 
loopt hier reeds een Engelsch architect. Beltman 
moet het nu zeer spijten. Naar men zegt gaan er 
4½ miljoen stenen aan.30 

Jan van Heek introduceerde de Lancashire Mill in 
Twente, vriend Jannink volgde en nodige Stott uit 
om de nieuwe fabriek aan de Haaksbergerstraat te 
bouwen.31 Het was een signaal, dat met deze jonge 

twintigers een volgende generatie textielonderne-
mers was opgestaan. De nieuwkomers op de direc-
tiezetels in Enschede en ook in de rest van Twente 
kwamen door hun internationale contacten in aan-
raking met nieuwe ideeën, op het gebied van de tex-
tieltechnologie en ook de fabrieksarchitectuur. 

Minder brandgevaar
Stott kreeg de voorkeur, de Lancashire Mill leverde 
minder gevaar voor brand op dan welke textielfa-
briek ook, die tot nu toe was gebouwd. De textielfa-
brieken die sinds de jaren dertig van de negentiende 
eeuw waren gebouwd, vlogen snel in brand: tussen 
1856 en 1891 gingen er in Twente en het Duitse 
grensgebied meer dan twintig in vlammen op.32 Voor 
de architecten van Stott & Sons, die natuurlijk ook 
in hun contreien fabrieken zagen afbranden, was dat 
aanleiding te zoeken naar mogelijkheden zulke ge-
bouwen minder brandgevaarlijk te maken.33 Het wa-
ren gebouwen met drie of vier verdiepingen, met als 
merkteken twee ringen in de schoorsteen. Kenmer-
kend waren de markante, rechthoekige sprinkler-
torens, architectonische kunststukjes, zoals de rijk 
gedecoreerde watertoren van de door Stott ontwor-
pen spinnerij naast het katoenpakhuis aan de Paral-
lelweg, de fabriek met de spraakmakende toren van 
Jannink aan de Haaksbergerstraat en zeker ook de 
sprinklertoren van Rigtersbleek. 

Opmerkelijk in het ontwerp voor de fabrieken 
van Rigtersbleek was niet alleen de blokkendoos-
achtige spinnerij met de fabriekswatertorens, met 
vaak fraaie architectonische details, als representa-
tief herkenningsteken van het bedrijf, maar ook de 
strakke organisatie van de verschillende gebouwen. 
Van oost naar west liepen de hoge bouwblokken van 
de spinnerij, de lagere weverijen lagen aan de noord-
kant van de blokkendozen, zodat de beglaasde kap-
pen op het noorden waren gericht, om in de zomer-
maanden een dragelijke temperatuur te garanderen. 
In 1906 werd de fabriek uitgebouwd met een nieuwe 
fabriek, parallel aan de eerste. Ook nu werden weer 
sierbakstenen verwerkt, waardoor de massale do-
zen toch een levendig uiterlijk kregen.34 Stott ver-
schafte zich met de opdracht voor Rigtersbleek en 
de spinnerij aan de Noorderhagen een welkome en-
tree op de Twentse markt: drie jaar later realiseerde 
hij de nieuwe fabriek van Gerh. Jannink & Zn. aan 
de Haaksbergerstraat in Enschede. In 1911 ontwierp 
hij aan de Goolkatenweg in Enschede de fabriek van 
Oosterveld, de nieuwe buurman van Rigtersbleek.35 


