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Van dorpsonderwijzer in Usselo  
tot fabriqueur aan Oude Markt

Schuin tegenover de Nederlandse Hervormde kerk in de buurschap Usselo, aan 

de Haaksbergerstraat 831, ligt het eeuwenoude Erve Lammerink, al genoemd in 

stukken uit 1475. Hier woonde Albert Lammerink, in 1780 getrouwd met Eva 

Eulderink.1 Samen kregen ze zes kinderen, onder wie zoon Thijs, die de grondlegger 

zou worden van een nieuwkomer in het Enschedese bedrijvenwereldje, J.F. Scholten 

& Zonen, sinds 1865 aan de Haaksbergerstraat. Omdat hij de boerderij niet zou 

erven – die was volgens het Saksische erfrecht voor zijn oudere broer – begon Thijs 

in 1795 een linnenhandel, zijn leveranciers waren de boeren in Usselo, zijn klanten 

zocht hij in gans het land, zelfs probeerde hij zijn linnen te verkopen in Amsterdam 

en omgeving.2 

Om een bedrijfskapitaaltje te vormen, besloot hij het onderwijs in te gaan, want hij 

kon goed rekenen, schrijven en lezen. Hij werd op 12 juli 1800 aangesteld als 
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De fabriek van  
J.F. Scholten & Zonen 
aan de Haaks berger
straat in het begin 
van de jaren twintig 
van de vorige eeuw. 
Op dit terrein is na 
de teloorgang van 
de textielindustrie 
in Enschede het 
Medisch Spectrum 
Twente gebouwd (zie 
hoofdstuk 20). 

schoolmeester aan de markeschool in Usselo, voor 
de Geerdinkzijde en de Helmerzijde. Alleen in de 
wintermaanden gaf hij les, in de andere maanden 
hadden de kinderen geen tijd om naar school te gaan, 
ze moesten helpen op het land. De verdiensten wa-
ren niet hoog, 25 gulden in een jaar, plus twee gulden 
per kind. In 1810 besloot hij met dit werk te stoppen, 
om zich voltijds te wijden aan de lucratieve handel in 
bombazijn, linnen en katoen. De zaken gingen goed 
en in 1815 verhuisden de Lammerinks naar de stad, 
naar de herberg De Swaene aan de Oude Markt 5. 
Zeven jaar later kon hij een achter zijn pand gelegen 
pakhuis kopen.3 In de herberg waar de familie Lam-
merink ongeveer anderhalve eeuw heeft gewoond, 
was nadien het restaurant De Gouden Pollepel ge-
vestigd en serveert Brasserie de Kater nu maaltijden 
en drankjes.

Een dochter van Thijs, Bertina, maakte toen ze 
haar vader op een zakenreis naar Amsterdam ver-
gezelde, kennis met de jonge Almelose fabriqueur 
Jan Frederik Scholten. Ze trouwden in 1838. Jan 
Frederik kwam uit een familie van reiders en fabri-
queurs. Grootvader Barend Scholten was wever en 
linnenkoopman geweest en vader Jan Scholten had 
een bestaan opgebouwd als fabriqueur en koopman. 
Ook zijn twee broers Gerrit en Barend verdienden 
de kost als fabriqueur. Samen met de broers Jan en 
Jan Frederik richtten ze op 2 december 1859 in Al-
melo de Katoenmaatschappij Scholten en Compag-
nie op. In 1864 begon Jan Frederik Scholten met zijn 
zonen Jan en Teunis Pieter als medefirmanten in  
Enschede een stoomweverij, die op 6 juni 1865 van 
start ging met 180 weefgetouwen, op een terrein aan 

de Haaksbergerstraat.4 Het nieuwe bedrijf floreerde 
en was qua omvang in 1867 te vergelijken met Blij-
denstein & Co.. Scholten had 180 looms en 134 ar-
beiders. Blijdenstein telde 200 stoomweefgetouwen 
en had werk voor 166 arbeiders.5 Voortdurend werd 
de fabriek uitgebreid, van de zes hectaren grond was 
voor de Tweede Wereldoorlog de helft bebouwd. Een 
blikvanger voor wie er langs kwam, was lange tijd 
de glanzende ketel in het midden, die in 1907 was 
geplaatst. De verslaggever van Tubantia schreef op 
10 oktober 1907 over de in de bodem gezakte ketel:

Daar kwam gisteren een ketel van Hengelo, 
een ketel van maar even ongeveer 25.000 kilo 
[...] Hoog op breede stevige wielen bewoog het 
gevaarte, door 20 paarden getrokken zich kalm 
en statig voorwaarts. [...] De aarde liet plotseling 
een der breede wagenwielen voor het grootste deel 
in haar schoot verdwijnen, het voertuig kantelde 
en de ketel zag toen in, dat het tijd werd om zijn 
standpunt te verlaten en daalde, of liever rolde 
naar beneden. 

Maar ook J.F. Scholten & Zonen redde het op de lange 
duur niet. In 1972 werd het terrein aan de Haaksber-
gerstraat voor ruim 5,3 miljoen gulden gekocht door 
de gemeente Enschede, die de grond ruilde met de 
terreinen van Ziekenzorg, waar later de Saxion Ho-
geschool werd gebouwd. Op de plaats van Scholten 
verrees het Medisch Spectrum Twente.6

Primeur voor Stroink
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw indus-
trialiseerde Enschede in een hoog tempo. De eerste 
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stoomweverij in Enschede was J. Stroink & Zonen, 
een vennootschap die in 1810 was opgericht.7 Op 
1 januari 1810 had de ‘compagnie’ een ‘behuizinge, 
zijnde een ververij, kalanderij, stal en woonhuis’ aan 
de Gronausestraat betrokken, voor 120 gulden per 
jaar, op de plaats waar later de winkels van de firma 
Holst kwamen.8 Toen Jan Stroink – Lange Jan zoals 
hij vaak werd genoemd, op 1 januari 1841 toegetre-
den tot de vennootschap – in 1849 hoorde, dat de 
firma Hofkes & Co. in Almelo haar experimenten 
met het stoomweven wilde stoppen en enkele zware 
Belgische stoomweefgetouwen te koop aanbood, 
paste dat in de plannen van de Stroinks. Zij liepen 
al geruime tijd rond met het idee in Enschede een 
stoomweverij te beginnen. Maar de machines van 
Hofkes kochten ze niet. De vennoten hadden zich 
georiënteerd in Engeland, waar het stoomweven al 
een grote opgang had gemaakt. En zo kwamen er in 
1851 zestien spiksplinternieuwe stoomweefgetou-
wen voor calicot en bombazijn uit Lancashire naar 
Enschede, voor een experiment, dat vier jaar later 
leidde tot de oprichting van de eerste stoomweverij 
in de stad, aan de Korte Stegge. Een oude foto uit die 
tijd toont de fabriek, twee verdiepingen met een zol-
der, een brede entreedeur in het midden, daarboven 
de openslaande deuren van het magazijn, links en 
rechts van de ingang ramen, uiterst rechts beneden 
een soort van ‘niendeur’ als van een boerderij.9

Jannink aan Beltstraat
Gerhard Jannink stichtte in 1853 met zijn zonen 
Engbert en Gerrit-Jan de firma Gerh. Jannink & Zo-
nen. Met recht mocht hij zich een fabrikant noemen, 
een fabriekseigenaar die industrieel textielgoederen 
vervaardigde. Maar hij stond nog wel met één been 
in de huisindustrie en met het andere in het fabrieks-
wezen. Er werkten in en om Enschede nog ruim 
tweehonderd huiswevers voor Jannink, een aantal 
dat overigens in de jaren daarna sterk terugliep. In 
1858 werd de weverij aan de Beltstraat op de hoek 
van de Pijpenstraat op moderne leest geschoeid, de 
nieuwe stoomweverij telde honderd power looms.10 

In de loop der jaren ontwikkelde Gerhard Jannink 
zich tot een vooraanstaand lid van de Enschedese 
textielelite en bewoog zich ook in het maatschap-
pelijk leven van de stad. Hij was op 4 juli 1835 ge-
trouwd met Aleida Engelbertha van Heek, de in 1815 
geboren eerste dochter van Gerrit Jan van Heek en 
diens tweede echtgenote Margaretha Hermina ter 
Kuile. Van 1853 tot 1869 was Gerhard voorzitter van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken en van 1857 
tot 1865 wethouder van de gemeente Enschede.11 

Gerhards zoon Engbert Jannink leidde het bedrijf 
van 1869 tot 1911, de jaren waarin Gerh. Jannink 
& Zonen uitgroeide tot één van de belangrijkste en 
grootste textielbedrijven in Enschede.12 Jannink 
besloeg in de laatste jaren van de negentiende eeuw 
vrijwel het gehele terrein tussen Zuiderhagen, Pij-
penstraat, Beltstraat en de voormalige gasfabriek, 

ruimte om uit te breiden was er niet. Toen bekend 
werd dat er een spoorlijn zou komen van Ahaus naar 
Enschede, waardoor de textielbedrijven goedkoper 
de steenkool voor hun machinekamers konden laten 
aanvoeren, besloot Jannink in 1900 even buiten de 
stadskern, aan de Haaksbergerstraat een terrein aan 
te kopen, genaamd Den Ploy, langs de spoorlijn naar 
Ahaus, om daar een nieuwe fabriek te bouwen, een 
spinnerij en een weverij.13 De fabriek was evenals de 
spinnerij-weverij Rigtersbleek ontworpen door de 
Engelse architect Sidney Stott.14 

In 1938 besloten de familieleden Jannink het 
bedrijf Gerh. Jannink & Zonen op te delen in twee 
bedrijven, het oude bedrijf van de familie Gerh. 
Jannink-Van Heek, de weverij en blekerij aan de 
Haaksbergerstraat, en het nieuwe, Gebr. Jannink, 
dat de spinnerij voortzette, onder aanvoering van 
Nicolaas Gijsbert Jannink. Het was een moeilijke 
beslissing, vertelde het familielid Wim Jannink: 

Je hebt de keuze, ophouden of als je er elk nog 
wat van wilt hebben, dan maak je een splitsing. 
Er werd een taxatie gemaakt en dat moesten we 
natuurlijk accepteren, Iedereen vond dat een 
moeilijke stap ..... o, we liepen te huilen op dat 
moment.

Deze rigoureuze beslissing bleek noodzakelijk, ge-
zien de situatie op de eerste dag van dat jaar, toen er 
sprake was van een grote bankschuld, een belening op 
effecten en katoenvoorraden. De direct opvorderbare 
schulden beliepen een bedrag van een half miljoen 
gulden. Elke maand werd afgesloten met een verlies 
van 25.000 gulden.15 Uiteindelijk zou ook Jannink de 
jaren zestig niet overleven. De leeggekomen fabriek 
aan de Haaksbergerstraat bood enige tijd ruimte aan 
de bandenfabriek van Vredestein, die er haar auto-
banden opsloeg. In latere jaren vond het Textielin-
dustriemuseum onderdak in het Janninkcomplex.16

Oppositie van Joden
Albert Jan Blijdenstein leidde in zijn eentje Blijden-
stein & Co., toen het bedrijf op stoomkracht moest 

De textielfabriek van 
Gerh. Jannink & Zonen 
aan de Beltstraat, aan 
het einde van de jaren 
vijftig. 
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De hoofdingang 
van Katoenspinnerij 
Bamshoeve omstreeks 
1970, toen een 
vertrouwd beeld voor 
voorbijgangers op de 
Lasondersingel.

overschakelen.17 Zijn broer Jan Bernard had hem in 
1849 de zorg voor de onderneming overgedragen. Bij 
de begrafenis van Thomas Ainsworth in 1841 had 
Jan Bernard kou gevat, waarna hij pleuritis kreeg. 
Het bleef sukkelen met zijn gezondheid en daarom 
droeg hij de leiding over aan Albert Jan. Vanuit zijn 
kuuroord in Toulon had Jan Bernard, die zich zor-
gen maakte omdat in de stad al drie spinnerijen op 
stoom draaiden, in 1850 Albert Jan op de belang-
rijke ontwikkelingen in de textiel in die tijd gewezen:

De aanwending van stoom zal onze geheele 
inrigtingen successievelijk in den grond 
veranderen en verbeteren – dit weet Jordaan 
– dit wisten wij reeds langen tijd, doch steeds 
toenemende ziekelijkheid beletten ons reeds voor 
meerdere jaren daarmede door te gaan.18

Jan Bernard zocht op veel plekken genezing voor 
zijn kwaal. Hij was volgens zijn familie ‘een ernstige 
longlijder’. Enkele keren was hij op Madeira en ook 
verbleef hij op Tenerife. Zijn reis naar Madeira, die in 
juni 1851 eindigde, was de laatste, vermoedelijk was 
hij in de herfst van dat jaar te ziek om op reis te gaan. 
Op 18 november 1852 overleed hij.19

Blijdenstein & Co. wilde in het najaar van 1856 
de gebouwen voor een stoomweverij betrekken om 
er nieuwe, door stoom aangedreven power looms te 
plaatsen, maar ondervond onverwacht tegenslag. 
Op 8 augustus 1856 schreef hij aan een relatie dat 
hun plan nog dat najaar te beginnen met hun stoom-
weverij....

...... geheel in duigen [is] gevallen door oppositie 
van de Joden, omdat hunne Synagoge slechts  
15 tot 20 ellen van onze weverij zoude verwijderd 
zijn. Dit geeft ons een zeer onaangenaam 
oponthoud [...] en zoude het ons een belangrijk 
nadeel zijn zoo wij op het terrein dat wij reeds voor 
eenige jaren aankochten niet mochten bouwen, 
daar wij de weverij die als dan ook door stoom 
zoude gedreven worden reeds klaar hebben. 

De doopsgezinde familie Blijdenstein had een za-
kelijk conflict met de Joodse familie Salomonson 

in Nijverdal, waar in 1853 de eerste stoommachine 
in de weverij van G. en H. Salomonson in werking 
was gesteld. Maar dat werd opgelost en eindelijk kon 
Blijdenstein bouwen. In 1857 was de stoomweverij 
aan de Noorderhagen klaar.20 De Blijdensteins had-
den graag de eerste willen zijn, dat waren ze aan hun 
stand verplicht, maar dat was niet gelukt, de familie 
Stroink had de primeur. 

Spinnerij op Bamsplaats
In 1890 werd de spoorlijn van Boekelo naar En-
schede doorgetrokken naar Oldenzaal.23 Het gebied 
links en rechts van de Roomweg, langs de spoorlijn, 
bood een ideale gelegenheid hier een textielfabriek 
te bouwen. Voor textielfabrikanten was de trein im-
mers onmisbaar om grondstoffen en kolen aan te 
voeren en klare producten af te voeren.24 Daarom 
kocht Herman Gijsbert Blijdenstein JBzn. op 21 ok-
tober 1892 namens de firma Blijdenstein & Co. een 
boerderij annex woonhuis, de Bamsplaats, gelegen 
in het Lasonder, op een terrein van ruim vier hec-
tare. Hier begon in 1894 de bouw van een spinnerij, 
naar een ontwerp van Gerrit Beltman. 

Op een oppervlakte van 8.500 vierkante me-
ter verrezen een ‘Stoomkatoenspinnerij, Machine-
kamer, Ketelhuis, Kantoren Enz.’, zoals Tubantia op 
23 oktober 1895 berichtte, een bedrijf dat in 1896 
van start ging met 13.000 spillen.25 Op 6 februari 
1896 werd de naamloze vennootschap Katoenspin-
nerij Bamshoeve opgericht, het kapitaal bedroeg een 
half miljoen gulden. Het bedrijf zou in de loop der 
jaren uitgroeien tot één van de belangrijkste stoom-
spinnerijen van Europa.26 Op de acht hectare grond 
verrezen in de loop der jaren diverse gebouwen, 
hallen met werkplaatsen, een spinnerij met shed- 
daken, een balengebouw voor de opslag van katoen, 
een betonnen kolenbunker, een magazijn, een kan-
toor, en een transformatorhuisje.

Vooral in de jaren twintig groeide de Bamshoeve 
onstuimig en er ontstond een tekort aan personeel, 
om te kunnen voldoen aan de vraag om garens voor 
kleding, gordijnstoffen, bekleding, huishoudtextiel 
en technische artikelen. Uit Drenthe kwamen gezin-
nen met mannen en jongens die hier werk vonden en 
een woning, aan de Schurinksweg, de Voortsweg, de 
Roomweg en in het Pathmos waar de Drentse Buurt 
werd gebouwd.27 In het eerste jaar na de Tweede We-
reldoorlog telde de onderneming 693 personeelsle-
den, een jaar later waren het er 1.034.28 De Bams-
hoeve bleef bestaan tot 24 april 1990, toen viel 
het doek. De enkele honderden mensen die er nog 
werkten, kregen die dag aan het begin van de mid-
dag te horen, dat ze de machines konden stopzetten 
en naar huis konden gaan. Er was voor de arbeiders 
niets geregeld. Eerst moesten ze het bedrijf bezetten, 
om tenminste een sociaal plan op tafel te krijgen.29

Ter Kuile Cromhoff, bij het station
De familie Cromhoff kwam oorspronkelijk uit de 
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Eschmarke, waar zij al sinds 1260 woonde. Vijf eeu-
wen later, omstreeks 1770, stichtte Gerrit Cromhoff 
zijn bedrijf, evenals zovele starters was hij een fabri-
queur, zoals er in die tijd tientallen werkten in het 
stadje. Gerrit was één van de weinigen onder hen, 
die de overstap naar industriële fabricage durfde te 
maken. Zijn zoon Herman zette het bedrijf voort, 
aanvankelijk alleen, na 1854 met Pieter ter Kuile.21 
In 1864 kochten ze samen een deel van de Stads-
weide, aan de weg naar Twekkelo, later de Parkweg, 
toen nog buiten de bebouwde kom. Nadat Enschede 
een spoorverbinding had gekregen, bouwde de Fa. 
Cromhoff een nieuwe fabriek met 184 mechanische 
weefgetouwen, tegenover het spooremplacement, 
dat in aanbouw was. 

Pieter ter Kuile werd in 1879, nadat de laatste 
Cromhoff was uitgetreden, de enige eigenaar en ver-
anderde de naam van het bedrijf in Ter Kuile Crom-
hoff, in de volksmond ‘Pieter te Koel’. De fabriek werd 
aanzienlijk uitgebreid, met een indigoblauwververij, 
een blekerij en een spoelerij. Het kantoor verhuisde 
met het magazijn van de Hengelosestraat naar de 
Parkweg. In de Tweede Wereldoorlog brandde de fa-
briek af. In 1957 herrees Ter Kuile Cromhoff aan de 
Parkweg, later dan gehoopt, want het duurde een 
half jaar voordat het plan de fabriek uit te rusten 
met de toen nog nauwelijks bekende TL-verlichting 
werd goedgekeurd. In 1967, nadat Van Heek & Co. en 
Rigtersbleek ten onder waren gegaan, moest ook Ter 
Kuile Cromhoff de deuren sluiten.22

Bedrijven van Menko
N.J. Menko werd even na het midden van de negen-
tiende eeuw opgericht door Nathan J. Menko, een 
kiene zakenman die zijn brood verdiende met het op-
kopen van katoenafval.30 Als zeventienjarige scha-
kelde hij al boerenfamilies in bij het (thuis)weven. In 
1881 kocht hij op een openbare veilig een fabrieksge-
bouw aan de Zuiderhagen met honderd weefgetou-
wen van de firma Schut & De Waal, voor 15.050 gul-
den. Hij liet de fabriek ombouwen tot een weverij en 
ververij met 150 machinale weefgetouwen, voor die 
tijd een kleine fabriek, want in 1867 hadden Twentse 
textielfabrikanten gemiddeld al 176 stoomweefge-
touwen staan, een aantal dat in 1887 was opgelopen 
tot 362.31 Ruim tien jaar later, in september 1892, 
nam Nathan Menko het fabrieksgebouw over van 
de firma Elderink & Zn. in de Veenstraat, de latere 
Brinkstraat, voor 36.000 gulden. In de jaren daarna 
traden zijn vier zonen – rond hun 24ste, nadat ze een 
grondige opleiding in het textielvak hadden genoten 
– toe tot de firmanten, onder wie Sigmund Menko, 
die als fabrikant een voorname plaats zou innemen 
in de Enschedese elite en in de Tweede Wereldoorlog 
vooral bekend werd als voorzitter van de Joodsche 
Raad.32 

Op de avond van 27 februari 1909 ontstond er 
brand in het bovenmagazijn van de fabriek aan de 
Brinkstraat. De vlammen grepen snel om zich heen 

en in korte tijd brandde het hele voorgebouw uit. 
Maar ‘door het actieve en kloeke optreden van de 
brandweer bleven de drukkerij, de machinekamer, 
het ketelhuis en de belendende gebouwen gespaard’, 
aldus een lokale krant. Direct maakten de Menko’s 
plannen voor nieuwbouw. Een maand of vier later, 
op 15 maart 1891, vatte het magazijn aan de Zuider-
hagen vlam. Nooit werd de oorzaak van beide bran-
den achterhaald, mogelijk was er opzet. Er werd ie-
mand verdacht, maar na een kort voorarrest kon hij 
worden vrijgelaten, bij gebrek aan bewijs.

In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw 
breidde Menko snel uit, niet in de binnenstad, waar 
het terrein aan de Brinkstraat was volgebouwd, maar 
in Roombeek, waar niet ver van het spoor grond vol-
doende te koop was voor een derde weverij. Eind 
1912 durfden de firmanten het aan de NV Spinnerij 
Roombeek op te richten, met een kapitaal van een 
half miljoen gulden. De fabriek kon in februari 1914 
in gebruik worden genomen. Dat bleek een goede 
zet, want met een eigen spinnerij kon N.J. Menko 
zelf garens maken en was het bedrijf niet langer af-
hankelijk van de stoomspinnerij Twenthe in Almelo, 
waarin Menko overigens aandelen had. Ook kwa-
men er toen nog garens uit Engeland en Duitsland. 
Zeker nu Menko steeds meer weefgetouwen kreeg, 
had het bedrijf steeds meer garen nodig, dat ze dus 
nu in eigen huis konden fabriceren.33 

Na de Tweede Wereldoorlog werden beide Men-
kobedrijven samengevoegd tot Menko-Roombeek. 
In 1946 telde het bedrijf 900 werknemers, de om-
zet bedroeg ruim acht miljoen gulden. Maar ook de 
glorie van deze ondernemende familie verbleekte in 
de jaren zestig en later. Het artikelenpakket van het 
bedrijf bestond uit kwalitatief hoogwaardige gewe-
ven stoffen voor de Europese dames- en herenmode, 
vrijetijdskleding en regenkleding. De spinnerij had 
zich toegelegd op de productie van synthetische en 
rayonvezelgarens. In 1965 trad Menko toe tot de 
Koninklijke Nederlandse Textielunie, de KNTU. In 
1970 fuseerden Menko en J.F. Scholten & Zonen, 
beide bedrijven leden dat jaar aanzienlijke verlie-
zen. Een samengaan met Nino Nordhorn bleek 
geen succes. De laatste reddingspoging kwam van 

In 1864 kochten Pieter 
ter Kuile en Herman 
Cromhoff een deel van 
de stadsweide, aan de 
weg naar Twekkelo, 
later de Parkweg, 
toen nog buiten de 
bebouwde kom. 
Nadat Enschede een 
spoorverbinding had 
gekregen bouwden 
ze er een nieuwe 
fabriek tegenover het 
spooremplacement, 
dat nog in aanbouw 
was. Deze foto dateert 
van begin jaren 
zeventig van de vorige 
eeuw.
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Menko had fabrieken 
aan de Brinkstraat, 
Zuiderhagen en 
de Roomweg. Dit 
briefpapier dateert uit 
1914.

de gemeente Enschede, die het bedrijf nog tot 1982 
in het leven kon houden, toen was het gedaan met 
Menko.34 Pas in 1996 kon worden begonnen met de 
afbraak van de gebouwen, al ging het velen te traag, 
zo langzaam dat een buurtbewoonster, het lawaai 
zat, het idee had ‘dat ze hier tussen allerlei karweien 
door’ werkten.35

Bussen in fabriekshal
Een oudere broer van Nathan Menko, Salomon Ja-
cob, dreef in 1859 – hij was toen 23 jaar – een klein-
handel in onder meer pillow, molton en beddetijk. In 
1876 ging hij samenwerken met zijn zwager Mozes 
Salomon Cohen, de broer van zijn vrouw Henriëtte 
Salomon Cohen uit Oldenzaal. In 1884 stond het be-
drijf op de lijst van de Kamer van Koophandel van 
weverijen, het telde 130 weefgetouwen en was geves-
tigd aan de Molenstraat, in een deel van de fabriek 
die voorheen eigendom was van de firma L. ten Cate. 

In 1890 werd de onderneming voortgezet onder 
de naam S.J. Menko & Zonen. Vennoten waren va-
der Menko en vijf zonen. Toen de zaken voorspoedig 
liepen, dachten de ondernemende Menko’s over uit-
breiding, maar aan de Molenstraat was geen ruimte 
meer. Ze besloten een nieuwe weverij te bouwen aan 
de Kottendijk, dichtbij de spoorlijn naar Oldenzaal. 
Het kantoor bleef aan de Molenstraat. In de loop der 
jaren werd de weverij herhaald uitgebreid, de zaken 
liepen voorspoedig, maar in de jaren tussen de twee 
wereldoorlogen stagneerde de omzet en kwam de 
fabriek geleidelijk tot stilstand. Nadat de machines 
waren verkocht, werden er bussen in de voormalige 
fabriekshallen geparkeerd. De TET, de Twentsche 
Electrische Tram, nam een deel van het bedrijf in 
gebruik als garage, een ander deel bood ruimte aan 
tentoonstellingen, congressen en concerten.36

Poetskatoen en wollen dekens
Twee andere textielondernemingen in Roombeek 
waren Rozendaal en Tetem. Twee Joodse kooplieden 
van een uit Polen stammende familie, Jacob Izak 
en Jakob Salomon Rozendaal, richtten in 1855 de 
‘Vennootschap tot het drijven van eenen onbepaal-
den handel, onder de naam van Gebr. Rozendaal’ 
op. Daaruit ontstond in 1882 de ‘vennootschap van 
koophandel’ onder de naam firma I.I. Rozendaal, die 
handelde in katoenafval, afkomstig van spinnerijen 
en weverijen in Nederland en Duitsland.37 Het be-
drijf legde zich ook toe op de fabricage van poets-
katoen, grote klanten waren de Nederlandse Spoor-
wegen en garagebedrijven. Het was sinds 1907, toen 
de spoorlijn naar Oldenzaal gereed was, gevestigd 
aan de Roomweg 103, op het terrein van de vroegere 
Stroinksbleek.38 

In 1915 werd de Tetem, de Twentsche Textiel-
maatschappij, opgericht, als dochteronderneming 
van Rozendaal. In 1921 werd het bedrijf zelfstan-
dig. Tetem was een exportbedrijf, aanvankelijk van 
moltondekens, later ook van in grote hoeveelheden 
vervaardigde dweilen. De garens werden in eigen be-
drijf geproduceerd. In de crisisjaren zag het bedrijf de 
omzet op de wereldmarkten krimpen, met name de 
dekenexport liep sterk terug. Nieuwe markten wer-
den opgezocht met wollen en halfwollen jacquard-
dekens, kameelhaar voor de pantoffelindustrie en 
stoffen voor gordijnen, meubels en bekleding. Na 
de Tweede Wereldoorlog legde het bedrijf zich toe 
op het maken van wollen, halfwollen en gemengde 
dekens. In 1969 ging Tetem failliet, de monumen-
tale gebouwen langs de spoorlijnen kwamen leeg te 
staan en werden verhuurd voor diverse commerciële 
activiteiten.39


