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Inleiding 

Tot ver in de negentiende eeuw was Twente een leeg en geïsoleerd gebied met

onafzienbare heidevelden en een infrastructuur die bestond uit slecht begaanbare

zandpaden. De enkele nederzettingen in dit gebied hadden een agrarisch karakter en een

bebouwing die voornamenlijk uit boerderijen bestond. In Enschede was tot 1862 bijvoorbeeld

nog een ‘stadsweide’ waar een herder de koeien liet grazen. Monumentale gebouwen waren,

met uitzondering van de kerk, het stadhuis en een enkele patriciërswoning, in deze

omgeving zeldzaam. 

De Twentse bevolking bestond voor het grootste deel uit boeren die het zelf verbouwde vlas

tot linnen verwerkten. Het linnengoed werd door kooplieden op de stedelijke markten buiten

de regio verhandeld. Voor de boeren, die op de arme zandgrond een karig bestaan hadden,

was deze huisnijverheid een belangrijke bijverdienste. Deze combinatie van huisnijverheid

en handel was voor beide partijen bevredigend en bleef in Twente lang bestaan. 

In andere textielgebieden, zoals het Engelse Manchester, was de huisindustrie al in de

achttiende eeuw grotendeels vervangen door fabrieksmatige productie. De industrialisatie

van de textielindustrie in Twente kwam pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw

op gang. Net als elders veranderde door deze omwenteling de samenleving ingrijpend. Het

meest zichtbaar waren de gevolgen van de industriële ontwikkeling in de speciale gebouwen

die voor de textielindustrie werden opgericht, de textielfabrieken. Met de komst van het

fabrieksgebouw werd er een nieuw gebouwtype in de regio geïntroduceerd, dat door zijn

ongekende grootte het aanzien van de Twentse regio voorgoed veranderde. Vooral de stad

Enschede, waar de industrie zich concentreerde, onderging een totale metamorfose. In

enkele decennia werd Enschede van plattelandsstadje een industriestad, waar de rokende

schoorstenen het silhouet domineerden.  

De architectonische vormgeving van deze industriële gebouwen was aanvankelijk heel sober

en doelmatig. Het fabrieksontwerp was ondergeschikt aan de eisen van het productieproces

en de gebouwen waren nauwelijks gedecoreerd. Aan het eind van de negentiende eeuw

werden er een aantal nieuwe fabriekscomplexen gebouwd, die door de toevoeging  van

architectonische details een verschijningsvorm kregen die boven het doelmatige uitsteeg.

Onderwerp

Het onderwerp van deze scriptie is de architectuur van de textielfabrieken in Twente. De

industriële gebouwen ontwikkelden zich in de loop van de negentiende eeuw van

eenvoudige bedrijfjes tot indrukwekkende fabrieken. Van deze ontwikkeling wordt in de
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scriptie een overzicht gegeven. Hiernaast is de architectonische detaillering als afzonderlijk

fenomeen, los van de functionele ontwikkeling, benaderd.

Bestaande onderzoeken

Over de gevolgen van de industrialisatie van de textielnijverheid is veel geschreven. Het

merendeel van deze publicaties betreft de geschiedenis van de economische of sociale

ontwikkelingen in Twente. De architectonische vormgeving van het fabrieksgebouw is maar

door enkele architectuurhistorici onderzocht. De publicaties ‘Textielfabrieken in Twente’ en

‘De zaagtanden en Blokkendozen van Enschede’ van W. de Natris gaan over de

ontwikkelingen van de Twentse textielfabrieken als gebouwtype.  Het artikel ‘Textile Mills for1

Twente: The case of Beltman versus Stott’ van R. Stenvert, is het resultaat van onderzoek

naar de invloed van de Engelse architecten uit Lancashire op de Twentse

fabrieksarchitectuur.  In deze publicaties staat vooral de functionele ontwikkeling van het2

gebouw centraal en komt de architectonische detaillering slechts en passant aan de orde.

Het fabrieksgebouw wordt door Stenvert vooral gezien als ‘een functionele omhulling van het

productieproces’, waar ‘architectonisch weinig eer aan te behalen was’.  Bij de vroege3

fabrieksgebouwen was er inderdaad nauwelijks aandacht voor de architectonische decoratie

en kwam de verschijningsvorm voort uit het doelmatige interieurontwerp. Voor de latere

fabrieken gaat dit niet meer op. De markant vormgegeven torenbekroningen en de decoratie

van de fabrieksgevels zijn allesbehalve functioneel. Toch typeren deze elementen juist het

laat negentiende-eeuwse fabrieksgebouw in Twente.

Invalshoek en vraagstelling

In deze scriptie wordt de nadruk gelegd op de architectonische detaillering. De

architectonische detaillering was niet functioneel maar kwam voort uit andere dan doelmatige

overwegingen. Om inzicht te krijgen in de motieven die een rol speelden bij de toepassing

van de architectonische decoratie, moet de context van de fabrieksarchitectuur nader

onderzocht worden. Tot deze context behoren de status en het milieu van de

opdrachtgevers, de kennis en kwaliteit van de aannemer-architect, de eigentijdse

architectonische opvattingen en de invloed van Engelse voorbeelden. Vanuit deze aspecten
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wordt de architectonische detaillering benaderd en vanuit deze invalshoek volgt ook de vraagstelling.

De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat is:

Waarom kregen de textielfabrieken een architectonische detaillering?

Welke invloed hadden de verschillende factoren uit de context van de architectuur op de

architectonische detaillering van de textielfabrieken?

Literatuur

De Twentse textielhistorie wordt het meest volledig beschreven in de dissertatie van J.A.P.G.

Boot, De Twentse katoennijverheid 1830-1873 uit 1935.  De informatie van Boot blijkt nog4

steeds actueel te zijn en is voor de latere geschiedkundige publicaties een belangrijke bron

van informatie geweest. Daarnaast geeft I.A. Stroink  n Stad en land van Twente een

gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen in Twente door de belangrijkste gebeurtenissen

van jaar tot jaar te achterhalen.5

Voor de ontwikkelingen van de industrie in Nederland en de technische innovaties in de

negentiende eeuw is deel 3 uit de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland. De

wording van een moderne samenleving 1800-1890 onder redactie van H.W. Lintsen

geraadpleegd.  Het hoofdstuk Factories uit het boek A history of Building Types van N.6

Pevsner, geeft een overzicht van de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen vanaf de

Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw.  In de serie jaarboeken Overijssel verscheen in7

1986 onder redactie van G. Dekkers en H. Wiersma het themaboek Oude fabrieks- en

bedrijfsgebouwen in Overijssel. Dit deel is geheel gewijd aan de industriële gebouwen in

Overijssel uit de negentiende en de vroege twintigste eeuw.8

Voor de ontwikkeling van de Engelse fabrieksgebouwen die als voorbeeld dienden voor de

Nederlandse fabrieken, zijn de boeken van  E. Jones, Industrial Architecture in Britain 1750-

1939,   en J. Winter, Industrial architecture. A survey of factury building, van belang. Recent9

is de uitgave Cotton mills for the continent onder redactie van H.J. Stenkamp. Deze uitgave

hoort bij de tentoonstelling die in 2005-2006 in Rheine en in Enschede te zien is. Het boek
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en de tentoonstelling gaan in op de Engelse architect Sydney Stott en zijn invloed op de

fabrieksarchitectuur in Münsterland en Twente.  10

De architecten en aannemers in Twente zijn uitvoerig beschreven door R. Stenvert in het

artikel ‘Bouwers en Bouwkundigen in Twente 1866-1906'. Het onderzoek van Stenvert gaat

over het bouwproces, waarvoor hij het architectuurblad De Opmerker als voornaamste bron

hanteert.  De geschiedenis van de Nederlandse architectuur en het bouwkunde onderwijs in11

de negentiende eeuw is uitvoerig beschreven in het boek Ambacht Kunst Wetenschap van

C.P. Krabbe.12

De textielfabrikanten, hun bedrijfsvoering en hun milieu zijn vooral door de socioloog  F. van

Heek en de historicus A.L.van Schelven onderzocht.  Naar de sociale structuur van de13

fabrikantenfamilies is door T. Hammer-Stroeve uitvoerig onderzoek gedaan, uitgegeven in

het boek, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940.  Ook het14

artikel ‘Het Menko-Van Damhuis; bouw en bewoning’ in het blad Textielhistorische Bijlagen

geeft inzicht in de sociale structuur van het Enschedese fabrikantenmilieu, waartoe de

meeste opdrachtgevers in de textielarchitectuur behoorden.15

Archieven

Bij het onderzoek naar de context van de architectuur zijn andere dan kunsthistorische

disciplines betrokken. Dit maakte een uitgebreid literatuuronderzoek noodzakelijk. 

Daarnaast zijn de gemeentearchieven van de gemeente Enschede en van het Van Deinse

Instituut in Enschede geraadpleegd en is er onderzoek gedaan in het Rijksarchief Overijssel

in Zwolle. In het gemeentearchief worden de bouwaanvragen en enkele bedrijfsarchieven

bewaard. De meeste bedrijfsarchieven zijn in het Rijksarchief in Zwolle opgeslagen. 

Bij het onderzoek naar de textielfabrieken gaat het om bedrijven die niet meer bestaan. Dit

heeft gevolgen voor het archiefmateriaal, dat soms incompleet of grotendeels verdwenen is.

Van sommige bedrijven, zoals van de Fa. Gelderman in Oldenzaal, was de correspondentie
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tussen de opdrachtgever en de architect te achterhalen.  Andere archieven, zoals het16

archief van de Fa.Jannink, zijn na de sluiting van het bedrijf bijna geheel verloren gegaan.

Hiervan resteert alleen nog wat toevallig gered kon worden. Ook het archief van de

belangrijkste fabrieksarchitect, de Fa. Beltman, is bij een verhuizing in 1970 voor het grootste

deel vernietigd.  Helaas werd destijds het bewaren van gegevens over niet meer bestaande17

bedrijven en fabrieksgebouwen niet altijd als zinvol gezien.  

     

Opzet

De geschiedenis van de textielindustrie in Twente vormt de achtergrond waartegen de

ontwikkeling van de industriële gebouwen zich afspeelt en wordt in hoofdstuk 1 beschreven.

De ontwikkeling van de fabriek als gebouwtype en de daarbij gebruikte bouwkundige

constructies en materialen zijn het onderwerp van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft waar,

wanneer en in welke vorm de architectonische decoratie werd aangebracht.

In hoofdstuk 4 worden de verschillende aspecten behandeld, die van invloed waren op de

architectonische detaillering. 

Tenslotte zijn de meest representatieve fabrieken uit de periode na 1880 in een bijlage

beknopt beschreven. Aan drie bestaande fabrieken is een monumentenbeschrijving

toegevoegd.
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    Fig.1, weefstoel.

1. De geschiedenis van de textielindustrie in Twente

De thuisindustrie tot 1830

Textiel maken is van alle tijden en behoort net als vissen en jagen tot de oudste menselijke

activiteiten. Op het Europese platteland was het van oudsher gebruikelijk om voor het eigen

gebruik en voor de lokale ruilmarkt thuis textiel te weven. Vooral op de armere gronden, waar

de agrarische opbrengst amper voldoende was voor het levensonderhoud van de kleine

boeren en boerenarbeiders, zorgde deze nijverheid voor de nodige bijverdienste. Als ‘s

winters het werk op het land stillag werd met betrekkelijk eenvoudige handwerktuigen zoals

het spinnewiel en de weefstoel, de tijd nuttig besteed met het spinnen en het weven van

garens. In de boerenwoningen was voor dit doel een weefkamer ingericht, waar de mannen in

de overgeschoten tijd het zware weefwerk deden, terwijl het lichtere spinnen van de garens

doorgaans door vrouwen werd gedaan. In Twente werd op deze manier het vlas, dat ‘s

zomers op de eigen akkers was verbouwd, verwerkt tot linnen doek. (fig.1)
1

Vanaf het begin van de achttiende eeuw werd een deel van de linnenproductie gekocht door

rondtrekkende handelaren, die linnenreders of fabrikeurs werden genoemd.  Deze kooplieden2

verkochten het garen en het textiel zowel binnen als buiten de regio. Zo werd linnengaren
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   fig.2, Spinning Jenny.

verkocht aan de bombazijnwevers in Amersfoort, en werd het linnengoed verhandeld op de

stedelijke markten in Deventer en in het westen van het land. Omdat de gilderegels in de stad

Amersfoort hun handel te veel beperkten, vroeg een aantal fabrikeurs in Enschede octrooi

aan voor het weven van bombazijn. Na het verkrijgen van de octrooimachtiging in 1728

gingen de Enschedese fabrikeurs zelf bombazijn produceren en in de loop van de achttiende

eeuw werd Enschede het centrum van de bombazijn nijverheid.  3

Voor de bombazijnhandel verstrekten de fabrikeurs aan de thuiswevers de benodigde

katoenen garens om die vervolgens in opdracht te laten weven. Omdat het thuisspinnen op

het spinnewiel te weinig garen opleverde voor de vraag van de fabrikeurs, werden rond 1800

primitieve Duitse handspinmachines (spinning-jennies) aangeschaft, die ondergebracht

werden in spinlokalen. (fig.2) De concentratie van de spinnijverheid in één gebouw betekende4

dat de handelaar nu tevens ondernemer werd (koopman-entrepreneur). Het koopmanschap

bleef echter nog lange tijd voorop staan en terwijl de koopman elders handel dreef, werd de

bedrijfsleiding overgelaten aan spinnersbazen.5

Buiten Enschede was de textielnijverheid nog voornamelijk gericht op de linnenproductie met

als centrum Almelo. Het Twentse linnengoed was zwaar en onverslijtbaar en vooral geschikt

voor de traditionele boerendracht. Rond 1800 veranderde de mode en kwam er op de
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binnenlandse markt een toenemende vraag naar minder duurzame, lichtere en goedkopere

stoffen. Omdat katoen als grondstof steeds goedkoper werd, konden de fabrikeurs zich

richten naar de veranderde smaak. Zo werd in de eerste helft van de negentiende eeuw de

linnenweverij in heel Twente langzamerhand vervangen door het weven van halfkatoenen en

katoenen stoffen.6

De organisatie van de textielnijverheid veranderde hierdoor aanvankelijk nauwelijks want de

nijverheid bleef vooralsnog gebaseerd op de traditionele huisindustrie. Het ingevoerde katoen

werd echter door de spinners en wevers uitsluitend in loondienst verwerkt. Hierdoor verloren

de boeren linnenwevers, die voorheen met hun eigen grondstof voor eigen rekening weefden,

hun zelfstandige positie.  Het gebruik van buitenlandse grondstof maakte de bedrijfsvoering7

voor de fabrikeurs ook gecompliceerder. Het ruwe katoen en de katoenen garens werden

gekocht via de Amsterdamse markt en overzee aangevoerd.  Dit vervoer was problematisch8

omdat de infrastructuur in Twente toentertijd ronduit slecht was. Pas in de jaren 30 van de

negentiende eeuw werden de eerste verharde wegen aangelegd, daarvoor waren er alleen

slecht begaanbare zandpaden. Met het vervoer over het water was het niet veel beter gesteld,

aangezien er met uitzondering van het riviertje de Regge, die alleen in de winter bevaarbaar

was en ‘s zomers droogviel, geen waterwegen waren. Voor de aanvoer van artikelen over zee

waren de Twentse handelaars afhankelijk van de Zuiderzeehaven Kampen. Verder vervoer

ging dan via Zwolle en vervolgens over de Vecht en de Regge naar Almelo of met paard en

wagen over onverharde wegen naar de Twentse regio.  Desondanks had Twente aan het9

begin van de negentiende eeuw een bloeiende textielnijverheid die de basis was van de latere

exporterende fabrieksindustrie.

Twente als stimuleringsgebied 1830-1860

Om de Nederlandse export te bevorderen werd in 1824 De Nederlandsche Handel-

Maatschappij  (N.H.M.) opgericht.  Het doel was vooral om in de Nederlandse overzeese10

koloniën te concurreren met de Engelsen, die daar de markt in handen hadden. Nederland

hanteerde daarvoor in Indië het cultuurstelsel, een stelsel van gedwongen verbouw van
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landbouwgewassen voor de Nederlandse markt en gebruikte als ruilmiddel katoenen stof

(calicots) . Dit werd geproduceerd door de Vlaamse textielindustrie, die zich in de Franse tijd

voorspoedig had ontwikkeld. Aangezien België en Nederland sinds 1814 verenigd waren, kon

de N.H.M deze Vlaamse producten naar Indië uitvoeren. Na de opstand in Brussel en de

daaropvolgende afscheiding van België in 1830, verviel deze exportbron en stagneerde de

levering van katoen aan de koloniën. In tegenstelling tot de Vlaamse industrie was de Noord-

Nederlandse textielindustrie achtergebleven bij de rest van Europa en kon zij niet aan de

vraag naar katoenen stoffen voldoen.  11

In 1832 besloot de regering een actief beleid te gaan voeren om de katoenweverij in Noord-

Nederland te stimuleren. Om verschillende redenen werd de regio Twente door de N.H.M.

hiervoor geschikt geacht. Belangrijk was het bestaande systeem van betrekkingen tussen

fabrikeurs en thuiswerkers, die vanouds bekend waren met de spin- en weefnijverheid.

Bovendien waren de arbeidskosten van de thuisweverij lager dan elders omdat de

boerenwevers niet volledig afhankelijk waren van het weefloon, maar daarnaast nog

agrarische inkomsten hadden om op terug te vallen. Tenslotte was er door de verborgen

werkloosheid in de landbouw een groot potentieel aan arbeidskrachten in Twente aanwezig.12

W. de Clerck (1795-1844), die als directeur-secretaris  van de N.H.M belast was met de

textielnijverheid in Twente, had met zijn beleid uitdrukkelijk niet de bedoeling om in Twente

een fabrieksindustrie zoals in het Engelse Lancashire te vestigen. De Clerck beoogde juist om

de huisindustrie in gemoderniseerde vorm in stand te houden en fabrieksarbeid te mijden. Dit

had voor een deel praktisch-economische gronden. Bij de veelheid aan arbeidskracht en de

lage lonen zou mechanisatie niet lonend zijn, temeer daar het vervoer van machines en

brandstof naar het afgelegen Twente kostbaar en ingewikkeld was.  Het afzien van13

fabrieksarbeid had echter ook een ideologische kant. De Clerck was als voorman van de

reveilbeweging begaan met de maatschappelijk zwakken en verfoeide de slechte woon- en

arbeidsomstandigheden in de Engelse fabriekssteden.  Ook de Nederlandse regering was14

geen voorstander van industrialisatie: van overheidswege werd lang vastgehouden aan het

imago van Nederland als een handel voerende natie, wier volk ongeschikt zou zijn voor
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industriële arbeid. De betrokken minister G.C. Clifford beweerde in 1831 dat ‘...het ten

hoogste gewaagd zoude zijn, het getal van fabrieken hier te lande te vermeerderen....

Nederland heeft gewis voor het oogenblik grooter behoefte aan het aanknopen van

handelsbetrekkingen buitenslands dan aan het bezit van uitgebreide fabryken binnenslands.

..... Zóó hebben de aard van het land, het karakter van het volk gewild’.15

De traditionele Twentse huisindustrie moest echter wel verbeterd worden om de massale

productie van katoen voor de overzeese export te kunnen garanderen. De oude weeftechniek

waarmee met de spoel met de inslagdraad handmatig door de ketting gegooid werd

(smietspoel) werd daartoe vervangen door een snellere methode met een mechanische spoel

(schiet- of snelspoel). Om de wevers deze techniek te leren besloot De Clerck, samen met  de

Vlaming Ch.L.De Maere (1802-1885) en de Engelsman Th. Ainsworth  (1795-1841) in 1832

tot het oprichten van weefscholen. Deze scholen waren snel succesvol: binnen vier jaar was

de oude weeftechniek vervangen door de moderne snellere methode en hadden alle

thuiswevers de beschikking over een weefgetouw met een snelspoel, waarmee ze drie keer

zo snel konden weven. 16

De garenproductie bleef problematisch voor de N.H.M, die machinaal gesponnen garens uit

Engeland moest invoeren omdat het ondoenlijk was om met de Twentse handspinmachines

een sterke en regelmatige katoenen draad te spinnen. De firma H.E. Hofkes uit Almelo was

de eerste fabrikeur in Twente die het in 1830 aandurfde om voor de aandrijving van

spinmachines (mule-jennies) over te gaan op stoomkracht. Het gebruik van stoomenergie

voor de spinnerij gaf Hofkes echter veel problemen omdat de arbeiders noch de leiding

bekend waren met de techniek van het machinale spinnen met de mule-jennies. Bovendien

was de uit België afkomstige machine verouderd en vertoonde mankementen. Het aantrekken

van ervaren Vlaamse wevers gaf enig soelaas, maar de meesten waren niet te handhaven

vanwege ‘verregaande liederlijkheid en onordentelijkheid’.  Tot overmaat van ramp verviel in17

1831, toen de stoomfabriek net draaiende was, de tariefbescherming voor het Nederlandse

katoenen garen, waardoor de prijs dramatisch daalde. De onderneming van Hofkes was

ondanks de geldelijke steun van de N.H.M nooit profijtelijk en in 1855 werd de fabriek

gesloten.  18
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De tweede stoomspinnerij, de Enschedese Katoenspinnerij in de volksmond De Groote Stoom

genoemd, werd in 1835 opgericht door een samenwerkingsverband van ondernemers, met als

directeur de Engelsman J. Dixon. Omdat Dixon ervaring had met de machinale

katoenspinnerij in Engeland en de Elzas, was het bedrijf opgezet naar Engels model en

ondervond het minder technische moeilijkheden. Ook Dixon lukte het echter niet om met de

verouderde mule-jennies een garen te spinnen dat sterk genoeg was om als kettingdraad te

dienen. Omdat de tot dan toe gevestigde stoomspinnerijen niet erg succesvol waren geweest,

hadden de Twentse fabrikeurs weinig vertrouwen in de stoomspinnerij en gingen zij aftastend

te werk zonder al te grote financiële risico’s te nemen.   Ook de overheid stond aanvankelijk19

nogal wantrouwend tegenover de stoomkracht. Er werd gevreesd voor ontploffingen en

andere ongelukken en men stelde voor de zekerheid een Wet op het Stoomwezen, met een

inspectie op het naleven van de regels in.  Het gevolg was dat de stoomspinnerij zich tot20

1850 dan ook niet verder uitbreidde. Pas toen er in Enschede geëxperimenteerd werd met het

machinale spinnen van grovere katoenen garens en toen daaruit bleek dat de stoomspinnerij

wel rendabel was, verdwenen de handspinnerijen in een snel tempo. In Enschede hadden

rond 1860 alle katoen handspinnerijen plaats gemaakt voor stoomspinnerijen en was dus hele

spingebeuren in tien jaar tijd gemechaniseerd.21

Omdat voor de weefnijverheid de noodzaak voor het gebruik van stoom ontbrak, verliep de

invoering van het door stoom aangedreven weefgetouw (de power-loom) aarzelend en bleef

de weefproductie lang afhankelijk van de huisindustrie. Vanaf de jaren ‘40 werden er hier en

daar in de bestaande stoomspinnerijen, zoals bij de Fa. Hofkes in Almelo (1846), een paar

looms op proef neergezet. De eerste afzonderlijke stoomweverij met 456 getouwen werd in

1851 door G. en H. Salomonson in Nijverdal ingericht, de Koninklijke Stoomweverij Nijverdal.

Deze lokatie had binnen Twente een gunstige ligging wat betreft het vervoer, halverwege de

straatweg van Almelo naar Zwolle en aan de rivier de Regge, die van daar in de richting van

Zwolle en Kampen bevaarbaar was, zodat de kolenaanvoer minder gebrekkig was dan elders

in de regio. De zonen van G. Salomonson behoorden tot de eerste Twentse fabrikeurs die

zich in Engeland gingen oriënteren en de weverij was naar Engels voorbeeld ingericht.22

Aanvankelijk werd deze ontwikkeling door de andere fabrikeurs met argusogen bekeken. Pas

toen bleek dat het weefsel een betere kwaliteit had en de productie goedkoper was dan in de
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thuisweverij vond het Nijverdalse voorbeeld navolging en werden er meerdere stoomweverijen

opgezet. In Enschede richtte de fabrikeur Stroink in 1855 de eerste stoomweverij op, die

ingericht werd met Engelse powerlooms. 

De N.H.M. speelde in deze ontwikkeling geen rol van betekenis meer. De succesvolle

fabrikanten hadden in de voorgaande jaren met hun handel een kapitaal opgebouwd,

waardoor ze in staat waren om hun bedrijf met eigen middelen te moderniseren. Onder

invloed van het nationale liberalisme werd een ‘laissez-faire kapitalisme’ voorgestaan waarbij

de particuliere handel en concurrentie de dienst uitmaakte: beschermende maatregelen

hoorden hier niet meer bij. De handel via de N.H.M werd overgenomen door particuliere

handelshuizen.23

Mechanisatie en fabrieksarbeid vanaf 1860

De mechanisatie in de Twentse industrie kwam in vergelijking met de andere Europese

textielgebieden laat op gang en verliep traag. In de jaren 1850 -1860 ging het vooral om de

oprichting van kleine bedrijfjes. Pas na 1860 nam het aantal stoomweverijen toe en werden de

bedrijven wat groter opgezet. Door de bevolkingsgroei en de toename van de koopkracht nam

de afzet van katoen op de binnenlandse markt toe.  In 1855 was het Overijssels kanaal24

gereed gekomen en de Wet van Hall uit 1860, garandeerde de aansluiting van Twente op het

spoorwegnet. Dit betekende het einde van het dure vervoer van grond- en brandstof over de

weg.  Hierdoor durfden de ondernemers, die in de voorgaande jaren met winst handel25

hadden gedreven het risico te nemen hun kapitaal te investeren in de oprichting van dure

stoomfabrieken. De brand, die op 7 mei 1862 de gehele binnenstad van Enschede verwoestte

belemmerde deze ontwikkeling niet. De grotere nieuwe fabrieken waren al buiten de stadswal

gebouwd en bleven bij de brand gespaard. De kleinere bedrijven in de binnenstad waren

verouderd of in onbruik geraakt. Voor deze bedrijven maakte het uitgekeerde

verzekeringsgeld het mogelijk om een gemoderniseerde inrichting op te zetten buiten de

stadskern.26

Na 1866 overtrof het aantal powerlooms de handweefgetouwen, die tussen 1860 en 1890

bijna geheel uit het productieproces verdwenen. Alleen voor het weven van ingewikkelde
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Fig.3, toegang tot de arbeiderswijk Pathmos (1814-
1828).

weefsels zoals jacquard voor de damastweverij werden in de dorpen en steden enkele kleine

inrichtingen opgericht, met speciale getouwen die door geschoolde wevers werden bediend.

Het weven van de zware traditionele stoffen voor de lokale klederdrachten is tot ver in de

twintigste eeuw handwerk gebleven.27

Ook de stoomspinnerijen werden na 1860 groter. Voor het oprichten van een spinnerij was

echter meer kapitaal nodig dan voor het bouwen van een weefhal. Bovendien kon het garen

ook uit het Engelse Lancashire betrokken worden. De bouw van spinnerijen bleef daarom in

getal gedurende de gehele periode achter bij de weverijen. Het werken als spinner werd lager

geclassificeerd dan het weefwerk. Dit had als achtergrond dat het spinnen van oudsher

vrouwenarbeid was en bovendien geen eindproduct maar slechts een halffabrikaat

voortbracht, waardoor het minder prestige had. De Twentse arbeiders werkten daarom liever

in een weverij en het werk in de spinnerijen werd vooral door ‘vrömden’ gedaan, die uit de

Drentse en Friese veengebieden afkomstig waren en door werkloosheid gedwongen naar

Twente waren verhuisd. In Enschede werd een deel van de arbeidersbuurt Pathmos, waar

deze mensen woonden, de ‘Drentse buurt’ genoemd. (fig.3)
28
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De massale katoenweverij was aanvankelijk dankzij de protectie van de N.H.M tot stand

gekomen. Na verloop van tijd werkten de beschermende maatregelen voor de technische

ontwikkeling van de weefnijverheid echter averechts. Zolang de N.H.M het weefsel afnam

tegen vaste prijzen werden de fabrikeurs nauwelijks gestimuleerd om te investeren in het

technisch verbeteren van hun onderneming. De Twentse textielindustrie had dan ook,

vergeleken met Engeland, de Elzas en Vlaanderen waar het spin- en weefproces rond 1830 al

was gemechaniseerd, een grote technische achterstand. Opmerkelijk is dat deze

“achterlijkheid” alleen gold voor de technologie van de productiemethode, waar door het

succes van de huisweverij de noodzaak tot mechanisatie tot dan niet aanwezig was geweest.

De bedrijfsvoering van de Twentse fabrikeurs was adequaat en door spaarzaamheid was het

kapitaalverlies altijd beperkt gebleven.  29

Toen na het wegvallen van de bescherming de textielindustrie moest concurreren werd de

noodzakelijke modernisering belemmerd door het gebrek aan technische kennis. Vanaf 1860

reisden de fabrikanten geregeld naar Engeland om daar in de praktijk kennis te nemen van

stand van zaken in een modern textielbedrijf in Manchester. Ook stuurden de ondernemers

hun zonen naar het buitenland om een gerichte technische opleiding te volgen of stage te

lopen in een technisch geavanceerd textielbedrijf.  30

In weerwil van de idealen van De Clercq inzake de huisindustrie, ontwikkelde zich in tweede

helft van de negentiende eeuw in Twente in een snel tempo een fabrieksindustrie met

ondernemers die voortkwamen uit de oude fabrikeursfamilies en fabrieksarbeiders die

voorheen boerenwevers waren. Tijdens een feestrede bij de opening van de Twentse

handelsbeurs in 1865 te Hengelo werd gememoreerd dat ‘door de arbeidzamen geest der

bewoners gaandeweg in het door de natuur misdeelde Twente een krachtige nijverheid is

ontstaan’.  De stad Enschede onderging hierdoor een metamorfose en werd van een31

afgelegen plattelandsstadje met stadsboerderijen tot een snel groeiende industriestad met

rokende schoorstenen en armoedige arbeiderswijken. (fig. 4 en 5)
32
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Fig.4, Schoolplaat ‘De rokende fabriekspijpen van
Enschede’, H. Heyenbroek 1914.

Fig.5, Schoolplaat ‘Een industriestad Enschede’, J.
Dijkstra 1932.

De industrie concentreerde zich, vanwege de kolenaanvoer, vooral langs de in 1874

gereedgekomen spoorlijn naar Gronau en Münster. Om de tol, die in Duitsland geheven werd

ter bescherming van de eigen industrie te omzeilen, werden er ook over de grens in het

naburige Gronau fabrieken gebouwd. Omdat het voor de arbeiders goedkoper was om

 in Nederland te wonen, ontstonden er vlak over de grens arbeidersenclaves, zoals

Glanerbrug en Overdinkel, van waar uit de arbeiders dagelijks te voet naar de Duitse

fabrieken trokken.33

De overgang van huisindustrie naar fabrieksarbeid had grote maatschappelijke gevolgen. De

fabrieksarbeid bracht uiteindelijk net als in Engeland door de lage lonen, lange werkdagen

kinder- en vrouwenarbeid en slechte huisvesting verpaupering van de fabrieksarbeiders met

zich mee. Het strikte liberalisme stond geen overheidsbemoeienis met de

arbeidsomstandigheden toe. De eerste regelgeving op dit gebied was de Kinderwet van Van

Houten uit 1874. De slechte huisvesting in bedompte ‘afdakswoningen’ werd vanaf het begin

van de twintigste eeuw verbeterd door de Woningwet van 1901. (fig.6)
34

In de eerste mechanisatiegolf  van 1860-1870 was het aantal weefondernemingen uitgebreid

van 13 naar 34. In de periode daarna, van1875-1890, breidde het aantal ondernemingen zich

nauwelijks uit, maar werden de bedrijven wel groter. Het aantal ondernemingen met een

spinnerij én een weverij was beperkt, maar dit waren echter wel de grootste en belangrijkste

bedrijven.  35



 Dijkstra 1996, p.4936

 Lindblad 1993, p.9637

17

Fig.7, Textielfabrieken in Enschede (rood), rondom
1900.

Fig.6, Afdakswoningen in de Sumatrastraat in   
Enschede (1880).

Vanaf 1890 tot aan de Eerste Wereldoorlog volgde een periode van hoogconjunctuur en een

grote groei van de industrie. De firma van Heek & Co. was rondom 1900 de grootste

industriële onderneming in Nederland en de textielindustrie, die geconcentreerd was in

Twente de op twee na belangrijkste bedrijfstak van ons land.  De hele branche was toen in36

handen van een tiental families, die onderling gelieerd waren. Tot  in de jaren 60 van de

twintigste eeuw hield de industrie zich met ups en downs, in stand.(fig.7)

De Teloorgang

De bloeiperiode van de textielindustrie, die aan het einde van de negentiende eeuw inzette,

eindigde tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).  Door de oorlog stagneerde de aanvoer

van grondstof waardoor de productie aanzienlijk terugliep. Ook werd in die periode op de

Indische markt de concurrentie met de goedkopere Japanse producten merkbaar.  Na de37

oorlog leefde de nijverheid weer op en vond er enige vernieuwing plaats. Het

productieassortiment werd uitgebreid door het gebruik van rayon- en kunstvezels. De

stoommachines werden geleidelijk vervangen door machines met een elecktrische

aandrijving. 

De crisis in 1929 bracht, door het instorten van de wereldmarkt opnieuw verliezen met zich

mee, die betaald moesten worden uit het familiekapitaal. Om te kunnen concurreren met de

opkomende Japanse textielindustrie, die door de lagere lonen goedkoper kon produceren,
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moest de bedrijfsvoering rationeler worden. Dit gebeurde door de lonen te verlagen en het

aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Deze maatregelen gaven in de jaren 20 en 30

regelmatig aanleiding tot conflicten tussen de fabrikanten en de arbeiders, waarbij de laatsten

door de machtspositie van de ondernemers telkens het onderspit delfden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de hele productie door gebrek aan katoeninvoer stil te

liggen. Dit veroorzaakte een tekort aan textiel op de binnenlandse markt, dat na de oorlog

aangevuld moest worden. Door deze inhaalvraag bloeide de textielindustrie in de eerste

periode na de oorlog weer op.

Terwijl er in heel Nederland in de vijftiger jaren sprake was van economische groei, werd de

positie van de textielindustrie in deze periode minder gunstig.  De stijging van de katoenprijs38

door de Koreacrisis (1950-52) en de slechte katoenoogst in 1950-51 waren hier mede debet

aan.  Ernstiger waren echter de structurele ontwikkelingen op de wereldmarkt. Door de39

afscheiding van Indonesië verviel de Nederlandse koloniale afzetmarkt. Op de Europese markt

was er door concurrentie van textiel uit de lage-lonen-landen sprake van overcapaciteit.40

Daarnaast nam onder de Twentse bevolking de bereidheid om in de textielindustrie te werken

af. De arbeidsconflicten uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog lagen nog vers in het

geheugen en hadden de branche een slechte reputatie bezorgd. De Twentenaren hadden een

aversie tegen de textielindustrie gekregen en kozen als het enigszins mogelijk was na de

oorlog niet meer voor een arbeidsplaats in de textiel.  Dit leidde in de jaren 50 en 60 tot41

personeelstekort in deze sector, dat gecompenseerd moest worden door het aantrekken van

geschoolde buitenlandse werknemers uit Italië, Griekenland en Spanje en Turkije.  42

Voor de Twentse textielindustrie werd het na de jaren 50 steeds moeilijker om het hoofd boven

water te houden. In 1962 werd om redenen van efficiency besloten tot een fusie  van zeven

bedrijven in de Koninklijke Nederlandse Textielunie (K.N.T.U). Maar deze late samenwerking

kon het tij niet keren. De machtige Fa. van Heek & Co. probeerde nog in 1965 door fusering

van een aantal bedrijven het voortbestaan veilig te stellen. Vanaf 1965 vielen er

noodgedwongen steeds meer ontslagen en in 1967 moest de eerste fabriek, de Spinnerij

Oosterveld van de Fa. Van Heek-Schuttersveld, zijn deuren sluiten. Een jaar later werden er
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bij de firma Van Heek & Co.1000 arbeiders ontslagen. Deze firma  viel vervolgens uiteen en

ging daarmee ten onder, andere volgden.

In 1972 ging de KNTU failliet, wat het definitieve einde van de textielindustrie in Enschede

betekende. De fabrieken werden gesloten en de gebouwen meestal gesloopt, het eerst de

weverijgebouwen die het grootste oppervlak besloegen. Wat in eerste instantie overbleef,

waren de lege gebouwen en kale vlaktes. Behalve op sociaal-economisch gebied had het

failliet van de textielindustrie ook een grote impact op het stads- en dorpsgezicht. Vooral voor

de stad Enschede, waar de fabrieken het stadsbeeld bepaalden, was de leegstand en kaalslag

ingrijpend. Deze malaise werd door de Enschedese dichter Willem Wilmink  (1936-2003)

treffend verwoord:43

Textielstad

Het is het eindpunt van de trein,

bijna geen mens hoeft er te zijn,

bijna geen hond gaat zover mee:

Enschede

De burchten van de nijverheid

staan er nog her en der verspreid: 

spelonken, hol en afgeleefd,

waar nu de wind vrij spel in heeft.

Textielbaronnen van weleer,

hun jachtgebied bestaat niet meer.

Waar zouden ze gebleven zijn

Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?

hebben ze kinderen voortgebracht

hebben ze hier nog nageslacht

of koos dat snel een betere stee

dan Enschede

Krim, Berkenkamp, Sebastopol,

het is voorbij. de maat is vol.

Bijna geen heeft hier nog weet

van uw gelatenheid, uw leed.

Dwars door het uitgeteerde hart 

loopt nu de kale boelevart

met postkantoor en V&D

O, Enschede, Enschede.
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2. De ontwikkeling van de industriële gebouwen

2.1 De ontwikkeling van de textielfabriek als gebouwtype

Het verloop van de ontwikkelingen in de textielnijverheid in Twente, van huisnijverheid tot

fabrieksindustrie, bracht met zich mee dat het productieproces na de invoering van de

stoomkracht in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen moest plaatsvinden. Zo ontstond er

na 1830 een totaal nieuw gebouwtype in de regio: de textielfabriek. 

De voorindustriële bedrijfsgebouwen 

De oudeTwentse huisindustrie vond plaats in een aparte ruimte voor het weefgetouw ‘de

weefkamer’. Dit was niet meer dan een eenvoudige uitbouw van of een afgeschoten ruimte

binnen de boeren behuizing. Omdat deze ruimte onder het schuine dak van de boerderij lag,

werd om nog enigszins hoogte te behouden de vloer uitgegraven, waardoor de weefruimte

lager lag dan de begane grond en ook wel  ‘waefkaelder’ genoemd werd. Hoe oud deze

traditie is, blijkt uit een beschrijving van Gaius Plinius Secundus (ongeveer 23-79 ) in zijn

boek  Naturalis Historia, waarin hij vermeldde dat men in Germanië linnen weefde ‘in

uitgegraven ruimten onder de grond’.  1

Toen de fabrikeurs rond 1800 in Enschede de eerste handspinmachines gingen

concentreren in een spinlokaal of ‘fabricque’, was een bestaand gebouw  hiervoor

toereikend. De stadse handspinnerijen waren vaak kleine gebouwen met twee bouwlagen en

een zolder. De  spinmachines stonden op de begane grond en de rest van het gebouw was

bestemd voor de voorbereidende handelingen, die van boven naar beneden plaatsvonden.2

Ook het onderbrengen van een aantal handweeftoestellen op één plek (een manufactuur)

stelde geen bijzondere eisen aan het gebouw.  3

In de stad waren deze manufacturen ook in aangepaste woonhuizen of in gebouwen met

één of twee verdiepingen en een zolder met een traditioneel zadel- of mansarde dak

gehuisvest.   Zo kocht de fabrikeur Gelderman in 1823 twee naast elkaar gelegen huizen4

met hofjes, waarvan hij het ene bestemde als woonhuis en het andere als manufactuur.  Op5
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Fig 8, handweverij van Ainsworth in Haaksbergen. Fig. 9, Handweverij en huis van Menko, aan
de Veenstraat te Enschede, 1856-1867.

het platteland werden de manufacturen in boerenschuren of boerderij-achtige gebouwen

gevestigd. Deze voor-industriële gebouwen voegden zich dus onopvallend in hun omgeving

en waren nauwelijks als industrieel gebouw herkenbaar. (fig.8 en 9)
6

  

De eerste stoomfabrieken 1830-1860

De overgang naar de fabrieksmatige productie van garen en weefsel, waarbij de machines

werden aangedreven door één centrale krachtbron, maakte het noodzakelijk om de vorm van

het gebouw aan te passen aan de eisen van de techniek. Aangezien er in Nederland maar

weinig voorbeelden waren voor de inrichting van een dergelijk bedrijf, richtte men zich op

Engeland, waar de industrialisering van de textielindustrie al eerder had plaatsgevonden. 

De Engelse textielindustrie had zich in de periode 1760-1830 ontwikkeld van een huis- naar

een fabrieksindustrie. Een belangrijke stap voorwaarts in de mechanisatie van de industrie,

was het benutten van waterkracht voor het aandrijfsysteem van de spinmachines. Daarom

werd een fabriek in Engeland een mill genoemd.  De eerste Engelse machinale spinnerij was7

de Silk Mill van J. Lombe (1693-1722)  in Derby uit 1718, een zijdespinnerij van drie

verdiepingen hoog die aangedreven werd door een groot waterrad.  Volgens de8

architectuurhistoricus Pevsner was deze Mill ‘gedurende tientallen jaren het structureel

meest geavanceerde gebouw ter wereld’. (fig. 10) 
9
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    Fig.10. Silk Mill van J.Lombe te Derby,1718.

Nadat in 1769 de spinmachine door Arkwrigt was verbeterd, werd het machinale spinnen in

Midden- Engeland gemeengoed. Met de Silk Mill als prototype ontstond er in het laatste

kwart van de achttiende eeuw een soort standaard fabriek. Deze had een rechthoekige

plattegrond met een beperkte breedte (14 meter), die gebaseerd was op de ruimte die nodig

was voor de opstelling van twee rijen spinmachines met daartussen een looppad. De

opstelling in slechts twee rijen hield verband met de afhankelijkheid van het daglicht, dat aan

weerszijden door de ramen viel.   De vensters waren op regelmatige afstand in de gevel10

geplaatst en vrij klein om de structuur van de dragende muren niet te verzwakken. Het

gebouw had verschillende verdiepingen voor de opstelling  van de machinerie en er was een

zolderverdieping voor de opslag van de grondstoffen.  11

Vanaf het eind van de zeventiende eeuw was er in Engeland en Frankrijk geëxperimenteerd

met stoomkracht. De stoomkracht werd eerst benut voor het pompen van water naar het

waterrad. In het laatste kwart van de achttiende eeuw was de stoommachine door James

Watt (1736-1819) zodanig verbeterd, dat de stoomenergie via een krukas omgezet kon

worden in een ronddraaiende beweging. De stoommachine kon hierdoor via een drijfas

rechtstreeks een machine in beweging brengen, waardoor de waterkracht overbodig werd.12

Toen de machinefabriek van Boulton & Watt  rondom 1825 in staat was om stoommachines

op grote schaal te maken, werd de aandrijving van de textielmachines overgenomen door

stoomkracht.  Dit had als voordeel dat de fabriek niet meer afhankelijk was van een snel13
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Fig.11, schema van de starre overbrenging.

stromende rivier op het platteland, maar in een stedelijke omgeving gebouwd kon worden,

waar zowel een betere infrastructuur als voldoende arbeidskracht voorhanden was.  14

Met uitzondering van de aanbouw voor de stoomkracht hadden de eerste stoomspinnerijen

dezelfde langwerpige vorm als de door waterkracht aangedreven fabrieken, want de eisen

voor de aandrijving en de opstelling van de machines bij de ramen bleven identiek. De

productiemachines werden via drijfriemen, die verbonden waren met een langzaam draaiende

horizontale as, in beweging gebracht. De horizontale assen, die door de lengte van iedere

verdieping liepen waren via een tandwielsysteem verbonden met een verticale as, die

aangedreven werd door de stoommachine. (fig. 11 ) De stoommachine werd ondergebracht in15

een aparte machinekamer en de met kolen gestookte ketel in een apart ketelhuis.  De hitte,16

het roet en het kolengruis, waarmee het stoken van de ketel gepaard ging, beperkten zich zo

tot dit gedeelte van het bedrijf. Vanwege het gevreesde explosiegevaar van de geklonken

ijzeren ketels, bestond het ketelhuis uit één bouwlaag met een houten dak.  De schoorsteen,17

die nodig was voor de trek in de ketel en de afvoer van verbrandingsgassen, werd een

karakteristiek onderdeel van de stoomfabrieken. Vanwege de starre aandrijving werden het

ketelhuis en de machinekamer aan één van de kopse kanten van het gebouw geplaatst.18

De eerste stoommachine in Twente werd in 1830 geplaatst in de stoomspinnerij van de Fa.

Hofkes & Co. in Almelo. Van deze fabriek is alleen een schematische weergave bekend: een
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Fig.12, schema van een kleine stadsfabriek. Fig. 13, Fabriek van Menko aan de Zuiderhagen te
Enschede,1857.

langwerpige plattegrond met aan de kopse kant een aanbouw voor het stoomgebeuren en de

schoorsteen. Het was waarschijnlijk een traditioneel groot gebouw, te vergelijken met de

eerste stoomspinnerij die Pieter van Dooren in 1826 in Tilburg oprichtte en die in 1975

gesloopt is.  Hofkes had zich georiënteerd in het Vlaamse Gent, waar hij ook enkele19

“mecanique” weefgetouwen bestelde om op proef in de spinnerij neer te zetten.  De20

stoommachine in Almelo was echter verouderd en de arbeiders waren niet gewend aan het

machinale werk, waardoor het bedrijf niet erg succesvol was.

De tweede stoomspinnerij in Twente werd in 1834 gebouwd door de meestertimmerman

Gerrit Doorwaard-Niermans (1807-1871)  in opdracht van de Enschedese Katoenspinnerijen

(E.K.S.) met de Engelsman John Dixon als directeur. De Grooten Stoom, zoals de fabriek in

de volksmond werd genoemd, was naar Engels voorbeeld gebouwd, maar kleinschaliger dan

de toenmalige Engelse fabrieken. Het was echter naar Twentse begrippen een ongekend

groot en modern fabrieksgebouw van vijf bouwlagen met een zolder en stond  tot 1860 model

voor de groteTwentse katoenspinnerijen, zoals die van de Fa. Van Heek & Co. Noorderhagen

uit 1859.  De meeste stoomspinnerijen, vooral die in de binnenstad van Enschede,  waren21

echter veel kleinschaliger van opzet en bestonden uit twee of drie bouwlagen met een

zolder.  (fig. 12,13,14 en 15)
22
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Fig.14, Schema van een fabriek naar Engels
model.

Fig.15, De Groote Stoom, schilderij ‘Gezicht op
Enschede’ van L.J. Bruna (1822-1906).

Thomas Ainsworth liet in 1836 in Nijverdal een stoomspinnerij bouwen in combinatie met een

kettingsterkerij en een handweverij. De fabriek had een symmetrische plattegrond, met in het

midden de stoomspinnerij van drie bouwlagen en een zolder. Deze hoogbouw werd

geflankeerd door twee vleugels bestaande uit één bouwlaag voor de sterkerij en

delinnenweverij . Het ketelhuis en de schoorsteen waren achter het middendeel geplaatst,

waar de stoomkracht gebruikt werd. (fig.16)
23

Zowel Dixon als Ainsworth kwamen uit Engeland en zij waren op de hoogte van de

ontwikkelingen in de textielfabrieken van Lancashire. De eerste Twentse stoomspinnerijen

waren echter geen exacte kopieën van het Engelse fabriekstype, maar kleinschalige

provinciale navolgingen met een traditionele houten constructie.

De mechanisatie van de weverijnijverheid kwam in Twente pas in de tweede helft van de

negentiende eeuw op gang. Tot die tijd had de huisindustrie voldoende opgeleverd voor de

textielhandel, maar op den duur werd het door de concurrentie toch noodzakelijk om op een

massaal productiesysteem over te schakelen. De eerste grootschalige stoomweverij werd in

1853 gebouwd door de Fa. Salomonson op het terrein van Ainsworth in Nijverdal en mocht

zich Koninklijke Stoomweverij noemen. De fabriek van Ainsworth werd hiervoor afgebroken .

  

Fig.16, fabriek van Ainsworth te

Nijverdal, 1832-1853.
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Fig.18, weefsheds met gietijzeren constructie.

De machinale weefgetouwen (powerlooms) waren zwaarder dan spinmachines en

veroorzaakten door de heen- en weergaande bewegingen van de schacht en de spoel

aanzienlijk meer trillingen. Het plaatsen van powerlooms op meerdere verdiepingen, zoals bij

de spinnerijen gebeurde, zou in verband met de zware constructie die hiervoor nodig was voor

stoomweverijen te kostbaar zijn. Omdat het weefproces bovendien veel daglicht vereiste om

eventuele weeffouten tijdig op te sporen, vroeg het machinale weven om een specifiek

gebouw. Ook nu werd gekozen voor een uit Engeland afkomstig fabriekstype, de shed.24

De weefgetouwen werden hier in evenwijdig aan elkaar lopende hallen van één bouwlaag

opgesteld. Elke hal had een zadeldak, met ëén steile en een minder steile helling ( zaagtand

vorm). De steile kant werd voorzien van beglazing om het daglicht goed te verspreiden,

zogenaamde sheddaken. Door de glaskant op het Noorden te richten, was er onafhankelijk

van de stand van de zon altijd dezelfde lichtinval.(fig.17 en 18)

    Fig.17, weefsheds met zaagtanddak, Van Heek & Co,        

    Noorderhagen , waarschijnlijk van weverij Nieuw                

   Engeland, 1884.
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Fig.19, sheds met zadeldaken bij Van Heek,
Kremersmaten, Enschede 1862.

Fig. 19a, van Heek Kremersmaten, Enschede 1862.

De sheddaken hadden aanvankelijk een houten kapconstructie die rustte op gietijzeren

kolommen, die dragende muren tussen de hallen overbodig maakte, zodat er één grote ruimte

ontstond. Een bijkomend voordeel van dit bouwtype was dat bij uitbreiding van het aantal

weeftoestellen het aanbouwen van hallen goedkoop en eenvoudig was.  Volgens De Natris25

had het dak van de weverij van Salomonson nog niet de typische zaagtandvorm, maar was het

een traditioneel zadeldak met aan één zijde glas.  In de stad Enschede werden de eerste26

sheds gebouwd in 1859 voor de stoomweverij van de Fa. van Heek en Co. aan de

Noorderhagen. Ook hier waren de hallen waarschijnlijk nog voorzien van een traditioneel

zadeldak met de glaskant op het Noorden.  Een archieffoto van de weefsheds van Van Heek27

Kremersmaten (1862) laat dergelijke hallen met zadeldaken zien. (fig. 19)
28

Omdat de functionele eisen inzake het productieproces in essentie niet veranderden, stonden

deze twee verschillende fabriekstypen, de hoogbouw spinnerijen en shedbouw  weverijen, met

geringe wijzigingen, model voor de ontwikkeling van de textielfabrieken gedurende de hele

periode.
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Fig.20, Gelderman, Stork en Eekhout, Oldenzaal 1862.

Het  fabrieksgebouw als type 1860-1880, het Fairbairntype

Na de aarzelende beginfase ontwikkelde zich de fabrieksbouw in de periode 1860-1885 snel.

Vooral het aantal weverijen nam tussen 1860 en 1870 toe. De infrastructuur was inmiddels

verbeterd door het graven van het Overijssels Kanaal tussen Zwolle en Almelo (1855) en door

de aanleg van spoorlijnen, die Twente met het Westen (1866) en met Duitsland (1865)

verbond. Door de fabrieken aan de spoorlijn naar Duitsland te bouwen werd de rechtstreekse

aanvoer van steenkool uit het Duitse Ruhrgebied mogelijk en dit was veel goedkoper dan het

vervoer over de weg. 

De succesvolle fabrikeurs waren in de voorgaande decennia ondernemer geworden en

hadden uit hun eerste bedrijven kapitaal vergaard, dat ze nu in moderne grote fabrieken

gingen investeren. Rond 1860 werd het gebruikelijk dat de Twentse fabrikantenzonen een

periode in de Engelse textielfabrieken doorbrachten, om praktische kennis op te doen voor

thuis. Hierdoor was er directe informatie over de bouw en constructie van de Engelse

fabrieken in Twente aanwezig.29

Voor de weefnijverheid werd laagbouw onder sheddaken het meest toegepast. Na 1860

werden er enorme oppervlakken met sheds bebouwd. De houten dakkappen werden

vervangen door gietijzeren constructies en uiteindelijk ontwikkelde zich de shedbouw tot een

geheel gietijzeren montagesysteem, dat tot in de twintigste eeuw gangbaar bleef. De daken

kregen hun typerende vorm met één steile beglaasde en een minder steile dichte kant, de

typische zaagtanddaken. Katoenweverij Gelderman in Oldenzaal gebruikte in 1862 voor de

uitvoering van de weefzalen een dergelijk montagesysteem. (fig. 20)
30
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De spinnerijen werden na 1860 grote rechthoekige fabrieksgebouwen met in de lengte naast

elkaar gelegen zadeldaken en hoge schoorstenen. Het was een type dat in Engeland vooral

door toedoen van de machine- en fabrieksbouwer William Fairbairn (1789-1874) was

ontwikkeld.  Het eerste grote fabrieksgebouw in Twente van dit ‘Fairbairn type’ was een31

gecombineerd spin-weefbedrijf van Gelderman Stork & Eekhout in Oldenzaal. Daarna volgde

in 1865 De Nederlandse Katoenspinnerij in Hengelo.32

In de periode 1860-1870 breidde het aantal fabrieken zich sterk uit, daarna werden de

bestaande fabrieken vooral groter.  De industriële ontwikkeling concentreerde zich vooral in33

de stad Enschede, die rond 1880 een industriestad was geworden, waarvan net als in Midden

-Engeland de textielfabrieken het beeld bepaalden. Van deze fabrieken is materieel weinig

behouden, omdat de meeste in de loop der tijd zijn afgebrand, afgebroken of ingrijpend

verbouwd en om die reden is er ook weinig documentatie en beeldmateriaal overgeleverd.34

De constructie van de fabrieken bestond uit gietijzeren kolommen, houten balklagen en daarop

houten vloeren. Door de aard van het productieproces en het gebruik van gietijzer en hout

voor de constructie, waren deze fabrieken erg brandgevoelig. Juist deze brandbaarheid werd

een grote stimulans om over te gaan naar het gebruik van moderne niet brandbare materialen.

Het klassieke fabrieksgebouw 1880-1910, het Lancashire type

In de periode na 1880 kregen de textielfabrieken een vorm en omvang die kenmerkend

werden voor de textielfabrieken in Twente, maar die ook elders in Europa de textielindustrie

typeerden. De smalle langgerekte plattegrond was noodzakelijk vanwege de starre

overbrenging van de stoommachine naar de spinmachines op de verdiepingen, zoals ook bij

waterkracht het geval was geweest. Nadat de aandrijving rond 1870 in Engeland  werd

veranderd in een flexibel overbrengingssysteem met minder wrijving, kon het gebouw aan

breedte winnen. Het grotere vermogen van de nieuwe generatie compoundstoommachines

maakte bovendien een algehele schaalvergroting mogelijk.  De langgerekte smalle 35
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 Fig. 21, schema van flexibele
aandrijving.

verdiepingbouw (30 m.), die voortgekomen was uit de door water aangedreven Engelse

cottonmill, ging rond 1880 plaats maken voor bredere doosvormige gebouwen (43 m.). De

stoommachine hoefde niet meer aan de korte zijde van de fabriek te staan maar moest nu juist

in verband met de drijfkabels in de snarenschacht zo centraal mogelijk geplaatst worden. (fig.
36

21)

Nog steeds gaf Engeland dat in technisch opzicht de toon aan. Voor de spinnerijgebouwen die

na 1880 in Twente werden gebouwd dienden de Lancashire spinnerijen uit Midden-Engeland

tot voorbeeld. Het waren rechthoekige bakstenen gebouwen van drie tot vijf bouwlagen met

platte daken. De stoommachine en het ketelhuis met de schoorsteen waren aan de achterkant

van de fabriek geplaatst, tegenover de snarenschacht en de  traptoren aan de voorkant van de

fabriek. De brandgevaarlijke afdeling waar de balen geopend werden lagen aan één kant van

de toren en snarenschacht, de productieafdelingen aan de andere. Het reservoir van de

sprinkler-installatie, stond op het dak of op de bovenste verdieping van de traptoren. (fig.22) 
37

In het begin van deze fase werden er bij de bouw van deze nieuwe fabrieken architecten uit

Engeland aangetrokken. Dit gebeurde het eerst bij de spinnerij van de Fa. Gelderman in

Oldenzaal, die in 1884 het architectenbureau Stott & Sonns uit Manchester opdracht gaf voor

het ontwerp van een fabrieksgebouw.  Het was één van de eerste Twentse fabrieksgebouw38

met een voor Twente ontraditioneel plat dak.(fig.23)  De fabriek van de Nederlandse

Katoenspinnerij in Hengelo had H.P. Gelderman al eerder een door dezelfde firma ontworpen

geasfalteerd dak.  
39
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Fig.22, plattegrond van een doorsnee Lancashire spinnerij.

Fig.23, Briefhoofd van de Fa. Gelderman,

met Lancashire fabriek, Oldenzaal 1884.

       FIg.24, briefhoofd van de Fa. Platt           

      Brothers & Co, Oldham.
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Fig.25, plattegrond Jannink complex . 1.Ketelhuis. 2.
Machinekamer. 3a. Balenbreker. 3b. Openers. 4. Spinnerij.
5. Expeditie. 6. Traptoren met sprinklerinstallatie. 7.
Kantoren. 8. Ververij. 9. Fabrieksstraat. 10. Weverij.

Fig. 26, restant Jannink complex 2006. Links spinnerij
met sprinklertoren (4,5,6,en 7), rechts de muur van de
weverij(10), daartussen de fabrieksstraat (9).

Naast de Engelse architecten hadden de Engelse machinefabrikanten zoals de Platt Brothers

& Co Ltd. in Oldham, die in Twente hun machines leverden, invloed op de fabrieksplattegrond

die werd bepaald door de maat en de opstelling van hun machinerie. Zo raadpleegde de

fabrikant J.H. van Heek voor de bouw van spinnerij Rigtersbleek eerst de machinefabriek voor

een functionele plattegrond alvorens een architect te benaderen.(fig. 24)

Een aantal van deze nieuwe fabrieken waren gecombineerde spinnerijen en weverijen. De

verschillende soorten gebouwen hadden hun eigen plaats op het fabrieksterrein. De spinnerijen

stonden in de lengterichting oost-west georiënteerd, de weefsheds stonden aan de noordzijde

van hoge spinnerijgebouwen, zodat de lichtval op de beglaasde kant uit het noorden kwam.

Tussen de beide complexen liep de fabrieksstraat. Deze organisatie werd vooral op de grote

terreinen zoals die van Rigtersbleek en Jannink in acht genomen.(fig. 25 en 26) Waar de ruimte

meer beperkt was, zoals op de terreinen van de Fa. Van Heek & Co. (het Transvaal- en

Oostburg complex), die ingeklemd lagen tussen de Lage Bothofstraat en de spoorlijn

Enschede-Gronau, was de planning minder strikt.40

Terwijl de spinnerijen in vorm evolueerden, veranderde de lage shedbouw voor de weverijen in

de gehele periode nauwelijks. Voor de dragende kolommen bleef gietijzer lang in gebruik als

constructiemateriaal. Voor de liggers en de dakspanten werd vanaf 1896 gebruik gemaakt van

constructiestaal in plaats van gietijzer. De weverij Semarang van de Fa. Gelderman in

Oldenzaal (1896) liep hierin voorop.41
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Fig.27, A.G. Beltman, Spinnerij Oosterveld, Enschede
1911..

Fig. 28, A.G. Beltman, Stoomspinnerij Twente,
Almelo 1916.

De fabrieken na 1910, nieuwe constructiemethoden

Vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw werd op grotere schaal dan voorheen, in

plaats van de ijzer en staal gewapend beton toegepast voor de gebouwconstructies. Spinnerij

Oosterveld uit 1911 was de laatste traditionele Lancashire spinnerij die geconstrueerd werd

met gietijzeren kolommen en stalen dragers. De nieuwe fabrieken die daarna gebouwd werden,

hadden een geraamte van gewapend beton, dat door de duurzaamheid en brandveiligheid

uitermate geschikt was voor fabrieksbouw. Bovendien was beton, dat bestond uit cement, zand

en grind een goedkoop bouwmateriaal.

De traditionele blokkendoosvorm bleef tot in de jaren ‘20 ook voor de betonnen fabrieken

gehandhaafd.  Aanvankelijk werd het beton omhuld met een bakstenen gevel. Later, zoals bij42

Spinnerij Oostburg (1914), werd de dragende structuur van het betonskelet aan de buitenkant

zichtbaar gelaten. Ter bescherming tegen weersinvloeden werd het beton wit geschilderd. Het

betonnen skelet werd ingevuld met grote metalen ramen. Door het licht geschilderde skelet en

de grote ramen oogden deze fabrieken minder massief dan de Lancashire fabrieken met hun

dragende bakstenen muren en kleinere vensters.(fig.27 en 28)

De fabriek van Spanjaard in Borne (1912) en de Spinnerij Twente voor de gebr. Scholten en

Co. in Almelo (1914) waren de laatste fabrieken die vóór de Eerste Wereldoorlog werden

gebouwd. Na de oorlog  werden er weinig nieuwe fabrieken meer gebouwd. Met uitzondering

van de katoenspinnerijen van de Stoomspinnerij Twente in Almelo en de N.K.S in Hengelo

(1918), de spinnerij van de Gebr. Van Heek in Enschede (1924) en als laatste de fabriek van L.

van Heek & Zn. in Losser (1926), één van de weinige nog bestaande bedrijven, werden de

bestaande fabrieken alleen verbouwd of uitgebreid.



 Dekkers en Wiersma 1986, p.10843

 Lintsen 1993, 27644

 Winter1970, p. 7445

 Lintsen 1993, p.28846

35

Naast de moderne bouwtechnieken  en -materialen veranderde in de twintigste eeuw ook de

aandrijving van het machinepark, doordat de stoomkracht namelijk geleidelijk werd vervangen

door de elektrische aandrijving. Ketelhuizen, schoorstenen en machinekamers werden hiermee

overbodig en de fabrieken werden gevarieerder van vorm, naargelang de aard van de

bedrijvigheid. Dit betekende het einde van het  klassieke doosvormige fabrieksgebouw, als

typerend gebouwtype voor de textielindustrie in Twente. 43

2.2 Materiaal en Constructie

Ijzerconstructie

Tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw hadden de textielfabrieken in Twente een

traditionele houten constructie en dragende muren van lokale baksteen.( fig.29) In de hoogbouw

spinnerijen was met name op de onderste verdiepingen het gewicht op de kolommen enorm.

Gietijzeren had als voordeel dat het veel hogere druklasten kon verdragen dan houten

staanders, maar was als bouwmateriaal duurder dan hout. Hoewel het gebruik van gietijzer

voor de staanders al in het eind van de negentiende eeuw in de Engelse fabrieken was

geïntroduceerd, werd het in Twente pas na 1850 toegepast.  Voor de kolommen bleef gietijzer44

tot in de twintigste eeuw het meest gangbare materiaal, al werd het na 1900 aangevuld met

moderne materialen, zoals gewalst staal en gewapend beton. 

Omdat gietijzer slecht bestand is tegen doorbuiging, was het materiaal niet geschikt voor

liggers. In Engeland en Frankrijk werd er in de eerste helft van de negentiende eeuw door

ingenieurs, die zich bezighielden met de constructie van gietijzeren bruggen en viaducten

geëxperimenteerd met gietijzeren constructies.  Onder andere vond men een gietijzeren ligger45

met een dubbel T-profiel uit, die beter op buiging belast zou zijn.(fig.30 en 31) Nadat in 1847 een

gietijzeren spoorbrug instortte, werden gietijzeren liggers gewantrouwd. Bovendien waren

gietijzeren liggers erg zwaar en kostbaar. Dit had als gevolg dat de balken en vloeren nog lang

van hout gemaakt werden. Zo hadden de fabrieksgebouwen van de N.K.S te Hengelo en van

de Fa. Gelderman te Oldenzaal, beide gebouwd rond 1860, gietijzeren kolommen maar houten

balken en vloeren. De spinnerij van Blijdenstein en Co. in Lonneker uit 1862 was één van de

weinige fabrieken met gietijzeren liggers.46
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Fig. 29, detail van een
houten constructie.

Fig.30, constructie van gietijzeren kolommen,
stalen binten en houten kinderbinten.

Fig.31, contructie van gietijzeren kolommen,
stalen binten en een betonnen vloer, Van
Heek Noorderhagen, 1897.

Smeedijzer was wel goed tegen buiging en trek bestand, al in de Middeleeuwen werden er

trekstangen en muurankers van gemaakt. In Engeland was men vanaf 1850 in staat om

smeedijzeren liggers te maken.  Hoewel in Nederland vanaf 1854 door de Fa. Santen en47

Tillema smeedijzeren balken op bestelling gemaakt werden, waren deze te kostbaar voor

fabrieksbouw, waar een economische bouwwijze vooropstond.  Nadat staal zich vanaf 188048

had ontwikkeld tot een goedkoop massaproduct, werden er in de bouw balken van gewalst

staal gebruikt.  In de nieuwgebouwde spinnerij van Van Heek uit 1881 werden korte stalen49

liggers gebruikt, die pasten in een gietijzeren frame, bestaande uit vleugelkolommen en

koppelstukken. In de latere spinnerijgebouwen werd de gestapelde kolom echter meer

gebruikelijk.  Bij deze kolom werd de balk of ligger in zijn geheel door de kolom gestoken.

De fabriek Rigtersbleek van G.J. en J.H. van Heek uit 1897 werd gebouwd met gietijzeren

stapelkolommen en stalen liggers die gegoten werden in betonnen vloeren.(fig.31) Deze

methode was een voorloper van het gewapend beton.
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Fig. 32, briefhoofd van de Koninklijke Rotterdamse Betonijzer Maatschappij, 1918.

Gewapend beton, 

Van binnen uit door ijzeren staven versterkt beton, was het nieuwe bouwmateriaal van de

twintigste eeuw. Aan het eind van de negentiende eeuw was hiermee geëxperimenteerd door

Joseph Monier (1823-1921) en Francois Hennebique (1842-1921). Hennebique verwierf een

patent op de betonskelet constructie dat in 1907 verliep. Beton had verschillende voordelen: 

het was goedkoop, duurzaam en stijf, wat de trillingdoorgifte beperkt. Bovendien was het

brandwerend, een eigenschap die bij de bouw van textielfabrieken een groot voordeel was. De

laatste traditionele textielfabriek  (Spinnerij Oosterveld) met een ijzeren en stalen constructie

werd in 1911 voor de Fa. van Heek- Schuttersveld gebouwd. Mogelijk lag aan het ontwerp van

Spinnerij Oosterveld een Engels plan ten grondslag, want terwijl in Engeland in die tijd nog

vastgehouden werd aan de traditionele constructie met ijzer en staal, was deze manier van

bouwen op het  Europese vasteland al verouderd.   Na 1911 werden de meeste50

textielfabrieken in Twente gebouwd met een skelet van gewapend beton. Arend Gerrit Beltman

(1869-1934), die had gestudeerd aan de Polytechnische Hogeschool in Berlijn, werd de

specialist in het berekenen van de betonconstructies. Het materiaal was afkomstig van de in

1888 gestichte Koninklijke Rotterdamse Betonijzer-Maatschappij, die vooral ten behoeve van

de textielbouw een filiaal in Enschede opende. (fig.32)
51



 GAE, Bouwvergunning( Blijdenstein) Oosterstraat 1; berekeningen door aannemer P. Ebbinge52

               idem, Bouwvergunning (Menko), Brinkstraat 10-11, H. Reygers

              idem, Bouwvergunning (Rozendaal) Roomweg 103-107, R. v.d. Woerd
               idem, Bouwvergunning (ter Kuile), Tubantiasingel 1
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Fig.34, betonberekeningen A.G. Beltman.Fig. 33, Fa. Rozendaal met ijzerconstructie,
Enschede 1914.

Fig.35, standaardgevel spinnerij Tubantia , Enschede 1916.

Tussen 1911-1915 werd naast gewapend beton ook nog ijzer gebruikt voor de constructie van

de fabrieken. Het magazijn van de Fa. Blijdenstein aan de Oosterstraat uit 1909 had een

gewapend betonskelet, terwijl de architect  H. Reygers in datzelfde jaar voor een verbouwing

bij Menko gietijzeren kolommen gebruikte.  De fabriek van de Fa. Rozendaal, gebouwd door52

R. v.d. Woerd in 1914 had ook nog ijzeren kolommen.(fig.33)  Waarschijnlijk waren de

architecten-aannemers Van der Woerd en Reygers niet in staat om de ingewikkelde

berekeningen voor betonconstructies te maken.(fig.34) Voor de Spinnerij Tubantia van ter Kuile

in 1916 werd gebruik gemaakt van een door de Rotterdamse Betonijzermaatschappij

ontworpen standaard fabrieksgevel. Bij deze fabrieksbouw kwam er dus geen architect meer

aan te pas.(fig.35)
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Brandpreventie

De textielfabrieken waren door een combinatie van factoren van meet af aan extreem

brandgevoelig. De ronddwarrelende katoenpluizen, de inefficiënte ventilatie, de druipende olie

van de aandrijfassen, het open vuur van kandelaren en olielampen maakte het geheel licht

ontvlambaar. Het personeel, bestond voor een groot deel uit kinderen en vermoeide vrouwen,

die niet altijd even alert gereageerd zullen hebben. Dit alles gaf gemakkelijk aanleiding tot

brand, die in de uit hout opgetrokken gebouwen niet te blussen was. Dat er weinig menselijke

rampen zijn voorgekomen kwam door de dikte van het gebruikte hout, wat een meteen

uitslaand brand tegenhield. Voordat het smeulende gebouw in lichterlaaie stond had het

personeel daardoor nog de gelegenheid om het gebouw te verlaten.  53

Omdat de spinnerijgebouwen om de haverklap afbrandden werd brandpreventie een

belangrijke factor bij de fabrieksbouw. Gemotiveerd door de indrukwekkende brand in de

Albion Mill (1791) in Londen ontwierp  William Strutt (1756-1830) in 1792 de eerste “fire-proof

mill”. ( fig. 36) Hij experimenteerde met gietijzeren kolommen, als drager van gepleisterde en54

met smeedijzer beklede houten balken. Tussen de balken werden stenen boogjes gemetseld

met daarop een vloer van tegels. De ruimte tussen de bogen en de vloer werd opgevuld met

zand. (fig. 37) De toepassing van stenen bogen op ijzeren kolommen was overgenomen van55

het Parijse Théâtre Francais du Palais Royal, waar dit principe in 1786 door Victor Louis (1731-

1800) was toegepast, nadat het gebouw twee maal door brand werd verwoest.56

In dezelfde tijd begon Charles Bage (1751-1822), die gefascineerd was door ijzerconstructies,

met de toepassing van zowel gietijzeren kolommen als ijzeren balken voor de constructie van

zijn fabriek in Shrewsbury.57
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Fig. 36, S. WYatt, Albion Mill, Southwark 1786.
Fig.37, schema van brandvrije vloer.

Fig.39, constructie van gewapend beton
(monolithische betonconstructie), Twentse
Textielmaatschappij (Tetem), Enschede 1915 .

Fig.38, schema van een brandvrije spinnerij.

Het gebruik van gietijzer had echter een nadeel, dat te maken had met de brosheid van het

materiaal. In het geval van brand werd het gietijzer gloeiend heet en de plotselinge afkoeling

door het bluswater deed de kolom breken (thermal shock). Hierdoor hadden zich in de eerste

helft van de negentiende eeuw een aantal rampen voorgedaan, waardoor het gebruik van

gietijzer minder populair werd. Ook de kostbaarheid van gietijzer ten opzichte van hout

beperkte het gebruik ervan, zodat in de gehele negentiende eeuw ook nog hout werd gebruikt

voor de fabrieksconstructie.

Voor de vloeren was tot ver in de negentiende eeuw hout gebruikelijk. Bij de na een brand

herbouwde spinnerij van Van Heek, uit 1881 werd voor het eerst een fire-proof vloer

aangebracht. Deze bestond uit gemetselde gewelfjes tussen gietijzeren kolommen, die aan

elkaar verbonden waren met een stalen dubbel T-profiel.(fig.38) Ook de spinnerij van Spanjaard

te Borne, gebouwd rond 1880 had dergelijk gemetselde gewelven, die tevens als vloer

dienden. Rondom 1895 werden de eerste vloeren van stalen liggers in beton gemaakt en na

1911 werd meestal de gehele constructie van gewapend beton.(fig.39)
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 GAE, bouwvergunning (Jannink) Haaksbergerstraat 16-1959
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Fig.40, vervallen betonskelet spinnerij in Gronau.

Voor het blussen werd na 1884 gebruik gemaakt van een Sprinklerinstallatie, die in Engeland

al in de achttiende eeuw  was uitgevonden. Dit was een automatisch sproeisysteem, dat door

middel van sproeikoppen water begon te spuiten, wanneer door hitte de afsluiting van de

sproeiers smolt. Voor het onder druk houden van dit systeem werd in de bestaande fabrieken 

een reservoir op de zolderverdieping geplaatst. Bij de Groote Stoom uit 1835 was dit reservoir

in 1885 geïnstalleerd. Dat het gebouw in 1890 desondanks afbrandde, kwam doordat de

machinist bij de beginnende brand uit vrees voor ontploffing het vuur van de stoomketel had

gedoofd. De pas gemonteerde sprinklerinstallatie, die met behulp van stoom op druk gehouden

werd, functioneerde daardoor niet.  Toen na 1884 de Lancashire fabrieken met hun platte58

daken werden gebouwd, kwam het sprinklerreservoir in een toren op het dak of in de bovenste

verdieping van de traptoren. Bij de spinnerij van Jannink (1900) werd in 1908 een extra

verdieping op de traptoren geplaatst voor ‘een ijzeren reservoir inhoudende 28.000 liter water,

dienende tot blussching van brand’.59

Door het verbeteren van het constructiemateriaal nam de duurzaamheid toe. De fabrieken met

een gewapend betonskelet brandden niet meer af en doorstonden de tand des tijds. In zoverre

ze niet werden gesloopt omdat ze in de jaren zeventig in onbruik raakten, staan ze ook in

afgetakelde toestand nog overeind.(fig.40)

Het fabrieksgebouw als Industrieel erfgoed 

Toen de textielindustrie verdween werden de fabrieksgebouwen gesloten. De weverijsheds

werden het eerst gesloopt, voor de spinnerijen werd een enkele keer een andere bestemming

gevonden, waardoor ze behouden bleven. Sommige kregen een industriële herbestemming,
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Fig.42, balengebouw Bamshoeve.Fig. 41, Van Heek Noorderhagen, appartementen.

waarbij ze min of meer intact bleven, zoals de Spinnerij Oosterveld in Enschede, andere zoals

Spinnerij Nederland in Almelo werden in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw. In een

aantal fabrieken werden appartementen gevestigd, dit gebeurde in Enschede in de Spinnerij

van Van Heek in de Noorderhagen en het spinnerijgebouw van Jannink.(fig.41) Het laatste

gebouw herbergt ook het Twents-Gelderse Textielmuseum. Het merendeel van de industriële

textielgebouwen is echter verdwenen. 

In de jaren zeventig kwam onder invloed van de Engelse industriële archeologie langzaam het

besef van het belang van de industriële gebouwen als historisch erfgoed. Pas eind jaren tachtig

werd deze gedachtegang meer gemeengoed en rondom 1985 werden in het Monumenten

Inventarisatie Project (MIP), dat gericht was op de gebouwen uit de periode 1850-1940 het

industriële erfgoed in Nederland per provincie in kaart gebracht. Toch zijn er de jaren 80 en 90

nog veel textielfabrieken gesloopt, zoals Spanjaard in Borne en Schuttersveld en Rigtersbleek

in Enschede. In Borne werd de fabriek van Spanjaard afgebroken ten behoeve van

woningbouw . Het terrein van Schuttersveld werd bestemd voor een meubelboulevard.  In60

Twente had het behoud van deze gebouwen weinig draagkracht bij de bevolking. De

textielindustrie had generaties lang een allesoverheersende greep op de hele Twentse

samenleving gehad en de gebouwen werden gezien als representanten van dit verleden. 

Tenslotte gingen er bij de vuurwerkramp in Enschede (2000) onbedoeld nog een aantal

fabrieksgebouwen verloren. Van het Bamshoeve complex bleef alleen het balenhuis met de

sprinklertoren staan. Dit gebouw heeft een prominente plaats gekregen in de nieuwe wijk

Roombeek en zal hergebruikt worden als informatiecentrum.(fig.42)
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3. De architectonische detaillering

De plaats van de architectonische detaillering 

Het ontwerp van het fabrieksgebouw kwam voort uit de eisen van het fabrieksmatige

productieproces. De hoge spinnerijen en de aaneengesloten rijen weef-sheds met

zaagtanddaken bleken voor de textielproductie de meest doelmatige gebouwen te zijn.

Aangezien er in het productieproces weinig veranderde, bleven deze twee fabriekstypen

gedurende de hele periode het fabrieksbeeld bepalen.(fig. 43) Naast de spinnerijen en de

sheds waren er op het fabrieksterrein ook kleinere gebouwen voor uiteenlopende

werkzaamheden, zoals werk- en opslagplaatsen, loodsen en paardenstallen. Deze gebouwen

en gebouwtjes, die stamden uit diverse bouwperioden hadden geen eenduidige vorm en

lagen meestal aan de achterkant, dus uit het zicht. 

De van oorsprong sobere fabrieken kregen in de bloeitijd van de textielindustrie (1885-1914)

een representatieve architectonische detaillering. Deze werd selectief aangebracht, waar de

fabrieksbouw in het openbaar zichtbaar was en ornamentatie dus het meeste effect had. De

spinnerijgebouwen waren door hun monumentale omvang het meest prominent en

domineerden de textielcomplexen. Vooral de torens voor het trappenhuis en voor het reservoir

van de sprinkler-installatie, die boven de hoge gevels van de spinnerijen uitstaken, werden

benut als representatieve blikvangers.  Daarnaast kreeg de machinekamer als ‘hart van het1

bedrijf’ aan het eind van de negentiende eeuw vaak een monumentaal aanzien, dat echter ook

weer afhankelijk was van de situering.  Zo had het machinehuis van Rigtersbleek een rijke2

architectonische decoratie, terwijl in dezelfde periode aan het machinehuis van Jannink, dat aan

de achterkant lag, weinig aandacht werd besteed. (fig. 44 ) Soms kregen ook de3

kantoorgebouwen en pakhuizen een bijzondere decoratie. Het pakhuis van Van Heek aan de

Noorderhagen uit 1892 is hier een voorbeeld van.(fig. 45)

De hoge bakstenen schoorstenen staken ver boven het fabriekscomplex uit en bepaalden

daardoor het beeld van de textielsteden en -dorpen van Twente. Deze schoorstenen hadden in

Twente een sobere decoratie, die bestond uit het gebruik van verschillende kleuren baksteen.

Het was gebruikelijk om de naam van de fabriek of de firma in een afwijkende kleur baksteen 
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Fig.43, spinnerijgebouw en sheddaken,Fa. Gelderman & Zn, Oldenzaal 1884-1981. Architect Fa. Stott & Sons,
Oldham.

Fig.44,S. Stott, machinehuis Rigtersbleek, Enschede 1898-1990.

Fig. 45, G. Beltman, het pakhuis van Van
Heek Noorderhagen , Enschede 1892.
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Fig.46, schoorsteen
Deldense wolweverij,
1886.

Fig.47, de schoorsteen van
Janninkin Enschede, 1900.

Fig. 48, de
schoorsteen van Van
Heek in Losser, 1926.

Fig.51, muur Van Heek Oosterveld aan de Hoge Bothofstraat,
Enschede.

Fig.50, Sheddak met afgeronde hoek, witte dakrand
en sierlijst op consoles, Deldense wolstoffenfabriek,
1910.

Fig.49, afwerking sheddaken Van Heek
Bothofdwarsstraat.

Fig.52, muur van Heek Schuttersveld aan de Singel te
Enschede.
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hoog op de schoorsteen aan te brengen. Zo was de fabrieksnaam al van verre te zien,  dit

vergrootte de naamsbekendheid van de firma. (fig.46, 47 en 48)
4

De sheddaken van de weverijen kregen aan de straatzijde een elegante afdekking op de kopse

kant.(fig.49 en 50)  Rondom 1900 ging vaak een bakstenen muur met fraai metselwerk het gehele

fabrieksterrein als een vesting omsluiten. Van de enkele verdwenen fabrieken, zoals Van Heek

Bothof en Schuttersveld bleef alleen nog een deel van deze muur over.(fig.51 en 52) Doordat de

daken van de sheds achter deze muur verborgen waren, verdween de typische zaagtandvorm

uit het beeld. De toegang tot het fabrieksterrein bestond uit een poort, die aan de straatzijde

vaak een monumentale uitstraling kreeg. De poort van Spinnerij Roombeek had een

gepleisterde toegangspoort met een klokvormige bekroning, waarin een uurwerk was geplaatst.

(fig.53) De toegang aan een minder belangrijke zijde was eenvoudiger. 

Decoratie was echter een luxe, die alleen voor de belangrijke en grote fabriekscomplexen was

weggelegd. Voor de minder prominente bedrijven, die niet aan de hoofdroute’s of op een

belangrijke plek in de stad of het dorp lagen, investeerden de eigenaars minder in de

architectonische detaillering en werd een sobere decoratie goed genoeg gevonden. Dit was

onder meer het geval bij de grote fabriekscomplexen van de firma’s Ter Kuile en Van Heek, die

langs het spoor naar Gronau gebouwd waren. Deze complexen waren ook niet als één geheel

ontworpen maar in de loop der tijd samengesteld uit verschillende gebouwen.

Fig.53, Poort van Spinnerij Roombeek, Enschede.
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Fig. 54, weverij Van Heek Noorderhagen,1859-1985. Houten
rondboogramen met roedeverdeling.

Fig.55, standaard gietijzeren
vensters, Delden 1866.

Van functionele soberheid naar representatieve decoratie

De fabrieken uit de periode van de vroege industrialisatie, tot 1860, waren net als de gebouwen

voor de handspinmachines sobere functionele gebouwen zonder decoratie. De eerste

stoomfabriek in Twente, de spinnerij van Hofkes in Almelo, ging al in1855 failliet en werd

afgebroken, waardoor er weinig gegevens zijn overgeleverd. Een voorbeeld van een zeer oude

fabriek was de stoomspinnerij van P. van Dooren uit Tilburg uit 1826, die in 1975 werd

afgebroken.  De geveldecoratie van deze fabriek bestond uit een geprofileerde kroonlijst die de5

daklijst accentueerde.  Ook bij de vroege Twentse fabrieken werd soms een dergelijke6

decoratieve kroonlijst aangebracht. De machinekamer van de weverij van Blijdenstein aan de

Noorderhagen kreeg bij nieuwbouw in 1863 een kroonlijst op terracotta consoles aan vier

zijden. De weverij had een kroonlijst zonder consoles, alleen aan de straatzijde.  7

De eerste grote stoomspinnerij in Twente, een bakstenen gebouw van vijf bouwlagen, was ‘De

grootte stoom’ van de Enschedese Katoenspinnerij (E.K.S.) in Lonneker. Dit gebouw had geen

decoratie, zelfs de ingangspartij was niet geaccentueerd. De gevel kreeg door de plaatsing van

de gelijkvormige rondboogvensters een regelmatige indeling. Deze rondboogvensters met een

roedeverdeling waren typerend voor de vroege bedrijfsgebouwen. Bij de weverij van Van Heek

in de Noorderhagen (1859), die in 1985 is afgebroken, waren deze vensters nog in hout

uitgevoerd.(fig. 54) Na 1860 werden verschillende vormen gietijzeren ramen standaard door

ijzergieterijen geproduceerd en algemeen gebruikelijk in de utiliteitsbouw.(fig. 55)
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Tussen 1860 en 1870 breidde het aantal stoomspinnerijen zich vooral in Enschede snel uit.

Deze sobere fabrieken manifesteerden zich door hun ongekende grootte en omvang als

industrieel gebouw. Het eerste grote fabrieksgebouw uit deze periode werd gebouwd in

Oldenzaal en was evenals De Groote Stoom het resultaat van financiering door een aantal

ondernemers, Gelderman, Stork en Eekhout in 1862.  (fig.56)
8

Aangezien er in Twente geen gebouw was, dat kon dienen als voorbeeld voor een dergelijke

groot industrieel gebouw, stonden de Engelse fabrieken model. De Engelse fabrieken uit deze

periode waren grote rechthoekige gebouwen zonder veel opsmuk. Van oorsprong stonden

deze Mills op het platteland, waar de architectuur de locale tradities volgde en er weinig

aandacht was voor uiterlijk vertoon. In Engeland werd deze opvallende Spartaanse bouwwijze

wel als ‘satanic’ aangeduid.  9

In Twente zijn deze fabrieken allemaal verdwenen. Uit een enkele bewaarde documenten en

foto’s is op te maken dat de fabrieken, die gebouwd werden tussen 1860-1884 soms wel wat

architectonische accenten kregen, zoals de kroonlijst bij de weverij van Blijdenstein aan de

Noorderhagen. De decoratie beperkte zich tot verticale of horizontale bakstenen lijsten. Tot in

de jaren tachtig bleef deze sobere gevelbehandeling gebruikelijk.

De soberheid van deze gebouwen paste bij de ontwikkeling van een nieuwe industrie. De

opdrachtgevers hadden nog niet de onaantastbare financiële positie van de latere

grootindustriëlen en waren aanvankelijk onzeker over het al dan niet slagen van hun

onderneming. De eerste ondernemers waren vooral uit op een doelmatig en goedkoop

gebouwontwerp en besteedden weinig aandacht aan onrendabele decoratie. Bovendien waren

de fabrieken erg brandgevoelig en hadden daardoor een beperkte levensduur, hetgeen de

toepassing van architectonische detaillering niet bevorderde. 

De expansie van de textielindustrie, vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw tot

aan de Tweede Wereldoorlog, bracht de bouw van nieuwe fabrieken met zich mee. Deze

nieuwe fabrieken kregen een bewuste en samenhangende architectonische decoratie.  De10

ondernemers hadden in de voorgaande jaren voldoende winst gemaakt en hadden vooruitzicht

op een toenemende omzet. Voor de Twentse fabrikanten, die alles met eigen kapitaal

bekostigden, waren dit de voorwaarden om te investeren in nieuwe gebouwen. Dure
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Fig. 56,  Gelderman, Stork en Eekhout, Oldenzaal
1862-1883, schema .

Fig.57, Fa. Stott & Sons, Lancashire fabriek voor de
Fa. Gelderman, Oldenzaal 1884-1981.

spinnerijen werden in de voorgaande jaren zelden gebouwd. Alleen wanneer een spinnerij

afbrandde, werd het verzekeringsgeld benut om een nieuw gebouw op te richten.  11

In de jaren negentig werden een aantal grote textielcomplexen met spinnerijen gebouwd,

waarvan de Bamshoeve (1895), Rigtersbleek (1898) en Jannink (1900) de grootste waren. De

nieuwe spinnerijen werden vormgegeven naar het voorbeeld van de Engelse brandvrije

spinnerijgebouwen van het Lancashire type. 

De eerste spinnerij van dit type was van de Firma Gelderman & Zonen in Oldenzaal. Ter

vervanging van de spinnerij uit 1862, die in 1883 afbrandde, gaven de fabrikanten de Engelse

firma Stott & Sons opdracht voor het ontwerp van een nieuw spinnerijgebouw.(fig.57 )Het was

een groot doosvormig gebouw met een plat geasfalteerd dak. Typerend voor de Lancashire

fabrieken waren de vierkante torens die dienden voor de trappenhuizen, de stofafvoer en de

sprinklerinstallatie. De traptoren was duidelijk herkenbaar aan de plaatsing van de vensters, die

de diagonale lijn van de trap volgden.(fig. 58) De torenbekroning was niet aan een bepaalde

functie gebonden en werd een fantasievol sierelement van de fabriek.                 12

  Fig. 58, de traptorens van Rigtersbleek, Enschede 1898.
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Fig. 59, S. Stott, Van Heek Noorderhagen, 1897. Dubbele
pilasters op hoek.

Fig. 60, A. Beltman, Stoomspinnerij twente, Almelo
1914. Verdubbeling van pilasters en consoles.

De architectonische decoratie, soort en materiaal

De fabrieksgebouwen werden zonder uitzondering opgetrokken uit lokale baksteen, die niet

gepleisterd werd. Tot 1911 waren de muren dragend. Daarna werd de dragende functie

overgenomen door een betonskelet, dat opgevuld werd met baksteen en glas.

De architectonische detaillering, die op de gevel werd aangebracht bestond uit fraai uitgevoerd

metselwerk. Bakstenen pilasters of lisenen op de muurdammen zorgden voor een verticale

geleding en gaven het gebouw een klassieke uitstraling. Door de lisenen op de hoeken van het

gebouw te verdubbelen en door te laten lopen tot boven de dakrand, ontstond er een soort

hoektorentje. Hierdoor kregen de hoekpunten van het gebouw een extra verticaal accent. Het

verdubbelen van de pilasters of lisenen op de hoeken was een terugkerend motief. Het werd

door de Engelse architect S. Stott toegepast bij de sprinklertoren van de spinnerij van Van

Heek Noorderhagen (1897) en bij de torens van Rigtersbleek.(fig.59) Later gebruikte A. Beltman

dit motief, zoals bij de Stoomspinnerij Twente in Almelo. A. Beltman verdubbelde op de hoeken

ook de consoles onder de kroonlijst. Opmerkelijk is dat de lijsten en consoles hier niet in

baksteen maar in beton zijn uitgevoerd.( fig. 60)    
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 GAE, bouwvergunning (Jannink) Haaksbergerstraat 16-19, bestek 1908; portlanderen van                        14
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Ook voor de horizontale accenten, zoals lijsten tussen de verdiepingen, op de muurdammen en

onder de dakrand, werd dikwijls baksteenmetselwerk in reliëf gebruikt. De uitkragende dakrand

kreeg soms een extra versiering in de vorm van voluten of consoles.

De bakstenen muren, die het fabrieksterrein rondom 1900 omsloten en de sheddaken

verhulden, werden versierd met tandlijsten, lisenen, blindnissen en ander siermetselwerk.

De gevels werden ook verlevendigd door het afwisselende gebruik van verschillend gekleurde

bakstenen en door de afwisseling van baksteen en natuursteen. In plaats van natuursteen

werd vaak gekozen voor het bepleisteren van baksteen met portlandcement.  Het gebruik van13

portlandcement was zo gangbaar geworden, dat in het bestek wel van ‘portlanderen’

gesproken werd.  14

De pleisterlaag wekte door de structuur en de kleur de illusie van zandsteen, maar was veel

goedkoper. De monumentale fabriekspoort van Spinnerij Roombeek suggereerde van

natuursteen gemaakt te zijn, maar bestond uit gepleisterde baksteen. 

Natuursteen was duur en werd spaarzaam gebruikt. Soms was er een ingangspartij, zoals bij

de machinekamer van Rigtersbleek, of een vensteromlijsting van natuursteen. Meestal werd

hiervoor zandsteen gekozen, dat vlak over de grens in het Graafschap Bentheim werd

gewonnen. Bij de laatste nieuwe fabriek van Van Heek-Scholco in Losser (1926), ontworpen

door A. Beltman, werd bij uitzondering graniet gebruikt voor de ornamentatie. De deuren van

de machinekamer en de spinnerij kregen een monumentale granieten omlijsting en ook de

gevellijsten en de ornamenten op de hoekpunten van het dak waren van graniet.(fig.61) 

Fig. 61, granieten omlijstingen, banden en ornamenten. Van Heek -Scholco, Losser. A. Beltman 1926.
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Fig. 62, lijst van siermetselwerk, Van Heek Losser, 1926. Fig.63, ketelhuis Salomonson, Nijverdal 1911.

De machinekamers kregen vaak een bijzondere architectonische aandacht. Het waren hoge

heldere gebouwen, met grote rondboogramen onder een zadeldak. De bakstenen

geveldetaillering van de machinekamer in Losser, een tandlijst onder de schuine lijn van het

zadeldak, was een veel voorkomend motief. Het rijk versierde machinehuis van de weverij van

Salomonson in Nijverdal uit 1911 heeft een andere vorm van decoratie met Jugendstil-achtige

elementen, zoals geglazuurde baksteen. (fig.62 en 63)
15

De fantasievolle vormgeving van de torens was afkomstig van de Lancashire spinnerijen in

Engeland. De ‘Hotel de Ville’ vorm werd vooral door Sidney Stott gebruikt als bekroning van de

toren.  Dit type bekroning bestond uit een afgeknot schild- of tentdak, met een gietijzeren16

hekwerk op het dak. R. Holden die dit type toren benoemde, ontleende de naam aan de toren

van het Parijse Hôtel de Ville (1553-1628), ontworpen door de Franse architect Pierre

Chambiges  en de Italiaan Dominico da Cortona.  (fig.64) Dit soort torens uit de vroege Franse17

renaissance (Francois I) was destijds gebruikelijk bij stadhuizen en kastelen, zoals Chateau

Blois (1515-1524) aan de Loire.(fig.65) In de negentiende eeuw werd deze torenbekroning

populair voor andere monumentale gebouwen.



53

Fig.64, Hôtel de Ville, Parijs 1553-1628. P.
Chambiges en D. da Cortona. Fig.65, Chateau Blois 1515-

1528. 

a b

dc

Fig.66, Hôtel de Ville torens in Twente: Gelderman Oldenzaal 1884 (a), Rigtersbleek Enschede1898 (b), Jannink

Enschede 1900 (c) en Oosterveld Enschede 1911 (d).
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Fig.68, Bargello,
Florence 1255. L.
Tedesco.

Fig.67, Palazzo Vecchio,
Florence 1299-1314. A. di
Cambio.

Fig.69, sprinklertoren van Fa,
Spanjaard in Borne, 1912-1988. A.
Beltman.

Fig.70, sprinklertoren van
de textielfabriek van de Fa.
ter Horst, Rijssen 1924.

Een tweede type torenbekroning was van Italiaanse herkomst en was geïnspireerd door de

Middeleeuwse Campanile, zoals de toren van het Palazzo Vecchio of de toren van het Bargello

in Florence.(fig. 67 en 68)

Deze torens werden ook wel geassocieerd met de verdedigingstorens van de Middeleeuwse

kastelen. Vooral de textielfabrieken van Ter Horst & Co. in Rijssen en van de Fa. Spanjaard in

Borne werden vaak in verband gebracht met kasteelarchitectuur. (fig. 69 en 70) In hoeverre de18

Twentse textielarchitectuur zich spiegelde aan Middeleeuwse kastelen is niet geheel duidelijk.

In Twente bestond geen adellijke bovenlaag, waar de fabrikanten zich mee konden

identificeren en Middeleeuwse kastelen waren er niet.19
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a b

Na 1918 versoberde de stijl en werden functionele en constructieve elementen meer in het

zicht gelaten. Dit had te maken met de veranderde bouwmethode, waardoor de dragende

bakstenen muur vervangen was door een betonnen skelet, dat ingevuld werd met glas en

baksteen. De betonnen kolommen en liggers geleden het gebouw als een soort

vakwerkconstructie. Omdat de muur niet dragend was, werden de vakken zo veel mogelijk

opgevuld met glas. Voor decoratie was minder ruimte. Dit is te zien aan de fabriek van de

Stoomspinnerij Twente in Almelo, uit 1914. Opmerkelijk is, dat de laatst gebouwde nieuwe

fabriek van Van Heek in Losser (1926) weer een veel uitgebreidere baksteendecoratie kreeg.

De betonconstructie werd hier niet in het zicht gelaten.

De betonnen torens bleven fungeren als blikvanger en droegen in deze periode ook dikwijls de

naam van de firma. De vierkante slanke torens kregen een uitkragende bekroning met

tandlijsten en consoles, waardoor ze leken op een Middeleeuwse Italiaanse toren.( fig.67 en 71) 

Fi

g. 71, vierkante betonnen sprinklertorens : Rozendaal, Enschede 1921(a), Stoomspinnerij Almelo 1914 (b), Spinnerij

Roombeek Enschede 1912 (c). A.G. Beltman.

Opsomming van de terugkerende motieven  

Bij de architectonische detaillering van de textielfabrieken in Twente werd een aantal

decoratieve elementen herhaaldelijk toegepast. 

Genoemd zijn de verdubbeld werden. 

De hoekpunten van de fabrieksgebouwen werden vaak geaccentueerd door verdubbeling van

de pilasters en consoles op de hoekpunten (fig. 59-60) en ornamenten die boven de dakrand

uitstaken.(fig.72, 73) 

De travee indeling van de gevel werd geaccentueerd door pilasters of lisenen op de

muurdammen. Ter bekroning van de pilasters die de traveeën indeelden kreeg het dak dikwijls

een ornament, zoals een natuurstenen kussen.(fig. 72,73,74) 
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Fig. 72, spinnerij Roombeek hoekornament, 
liseen met kussenornament, tandlijsten.

Fig. 73, Jannink, hoekornament met krul, lisenen met
kussenornament, tandlijsten.

ba c d

In plaats van pilasters op de muurdammen werden ook lisenen gebruikt, die halverwege de

bovenste of de op éen na bovenste verdieping beëindigd werden met een ornament of

metselwerk in reliëf. (fig.74) Soms werd de regenpijp verwerkt in een dergelijke liseen.(fig.75)

Fraai metselwerk, zoals lijsten in reliëf, spaarvelden en gemetselde pilasters en lisenen, sierde  

bijna iedere gevel.(fig. 72, 73, 74, 75, 76, 77) Ook aan de bakstenen muren van de sheds en aan de

muren die het hele complex omringden werden bakstenen tandlijsten in reliëf toegevoegd.

Frappant is dat het krulmotief op de hoekpunten van de gevels van de fabriek van Jannink uit

1900 van de architect S. Stott  terugkeerde bij de ornamentiek van de fabriek van

Van Heek in Losser uit 1926, die door A. Beltman was ontworpen.(fig.78 en 79)

De toepassing van dezelfde architectonische motieven bij verschillende fabrieken gaf de

textielarchitectuur in Twente een zekere samenhang.

Fig. 74, lisenen met ornamenten of metselwerk in reliëf. Van Heek Noorderhagen 1897 (a en b), Rigtersbleek 1898

(c) en  Jannink 1900 (d)
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Fig. 75, blauwdruk Rigtersbleek, siermetselwerk, lisenen met regenpijp.

Fig.78, krulornamenten bij Jannink,
Enschede 1900.

Fig. 76, hoekornamenten,
siermetselwerk, blindnissen,
pilasters Van Heek
Noorderhagen, Enschede 1897.

Fig.77, siermetselwerk spaarvelden, van
Heek-Scholco, Losser 1926.

c) 

,

      Fig. 79, krulornamenten bij Van Heek,

Losser 1926. 

                              



58



59

4. De context  van de architectuur

De architectonische detaillering gaf het laat negentiende-eeuwse fabrieksgebouw een

aantrekkelijke verschijningsvorm. Hiermee onderscheidden ze zich van de eerdere

fabrieksgebouwen, die opvielen door het gebrek aan opsmuk. Zowel het gebrek aan

decoratie als de toepassing van architectonische detaillering had een reden.

Bij de keuze voor architectonische decoratie speelde de contextuele achtergrond een rol. Ten

eerste was de ambitie van de opdrachtgever, zijn sociale status en zijn positie binnen de

gemeenschap van fabrikanten van belang bij de vraag waarom en op welke wijze hij zijn

fabrieken wilde decoreren. Tenslotte was hij degene die de ‘onrendabele’ detaillering moest

bekostigen.(4.1)

De architectonische detaillering van de fabrieken stond niet los van de ontwikkelingen in de

Nederlandse architectuur van de negentiende eeuw. De fabrieksdecoratie volgde de

historiserende stijlen, die destijds gangbaar waren. Ook de status van het fabrieksgebouw als

gebouwtype had invloed op de toepassing van de architectonische decoratie.(4.2)

De kennis en kunde van de aannemer-architecten, die verantwoordelijk waren voor het

fabrieksontwerp bepaalden evenzeer de fabrieksdecoratie. De opleiding van de architecten in

Nederland is hierbij de achtergrond voor de positie van de Twentse architecten tussen hun

Nederlandse collega’s.(4.3)

Ten slotte was de Engelse invloed op de ontwikkeling van de fabrieksgebouwen groot. Het

waren Engelse architecten die de eerste brandvrije Lancashire fabrieken in de regio

ontwierpen. Mede door de motieven die zij meenamen, zoals de vorm van de sprinklertorens,

kregen de Twentse textielfabrieken hun typerende karakter. (4.4)

4.1 De ondernemers

De fabrikanten elite

De ondernemers van de Twentse textielindustrie waren voornamelijk nazaten van de

protestante en doopsgezinde reders die vanaf de zeventiende eeuw in de linnenhandel

werkzaam waren. Deze oorspronkelijk Westfaalse handelaren of fabrikeurs waren in de

zestiende eeuw voor de geloofsvervolgingen en in de zeventiende eeuw vanwege het
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 Fig. 80, Blijdensteinhuis, Enschede 1806-1945.

oorlogsgeweld uitgeweken naar de veilige Nederlandse grensstreek, waar ze zich in de

Twentse steden en de Gelderse Achterhoek vestigden.1

Als gevolg van hun economische positie kregen sommige de fabrikeurs al vroeg een

vooraanstaande plaats in de lokale politiek. H.J. van Heek  werd in 1780 éen van de

burgemeesters van Enschede.  J.B. Blijdenstein (1756-1826) was naast een succesvol2

fabrikeur ook een veelzijdig ontwikkelde man, die vriendschappelijke betrekkingen onderhield

met de raadspensionaris R.J. Schimmelpenninck. Ten tijde van de Franse inlijving werd hij

als patriot de eerste ‘maire’ van Enschede (1811-1812) en daarna was hij tot 1818

burgemeester. Zijn status in de Enschedese gemeenschap kreeg uitdrukking in het statige

classisistisch huis dat hij in 1806 liet bouwen en dat tot het bombardement van 1945 bekend

stond als  Blijdensteinhuis. .(fig. 80)
3

Toen rond 1860 het textielbedrijf door het wegvallen van de protectie genoodzaakt werd zich

als grootonderneming te manifesteren werden een aantal fabrikeurs fabrikant. Alleen de

meest kapitaalkrachtige fabrikeurs bleven over en deze gingen zich vooral in Enschede als

gesloten elitegroep gedragen. Deze elitevorming had vooral in Enschede plaats, omdat de

industrie daar het meest geconcentreerd was. Hengelo profileerde zich als metaalstad, met

‘nieuwkomers’ als ondernemers. Andere plaatsen herbergden vaak maar één textielfabriek.

Daar regeerden de enkelingen zoals J. Spanjaard (1876-1934), textielondernemer in Borne,
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die vanwege zijn almachtige positie als belangrijkste werkgever in de volksmond ‘de God van

Borne’ werd genoemd.  Dit predikaat onderstreepte hij door bij de bouw van een nieuwe4

fabrieksschoorsteen te stellen dat deze hoger moest worden dan de kerktoren van Borne. 

De gevestigd groep van textielfabrikanten sloot zich ter bescherming van de eigen traditionele

levensstijl  af van andere groeperingen. De families bleven in nauw contact door

georganiseerde dwarsverbanden zoals jongensclubs en meisjeskransen, die vaak een leven

lang meegingen. Deze elite werd in stand gehouden door onderlinge ‘textielhuwelijken’.5

Nieuwkomers en fabrikanten die door hun geloof buiten de groep vielen, zoals de Joodse

ondernemers Menko, van Gelderen en Spanjaard werden niet in dit besloten verband

opgenomen. De Groote Sociëteit (1810) in Enschede was een exclusieve club voor deze

protestantse textielondernemers, waar behalve Joden overigens ook ‘roomschen en vrouwen’

werden buitengesloten.6

Binnen de hiërarchie van de elitegroep nam de familie Van Heek, als meest geslaagde

fabrikantenfamilie een hoge plaats in.  Dit werd enerzijds wel geaccepteerd, maar ook op de7

korrel genomen: ‘Ik bin meer in ‘t bestuur [van de sociëteit] goan zittn, aanders zol d’r  ‘n van

Heek in wen kommn’, schreef A.C.G. ter Kuile in 1899 in zijn dagboek.  Leden van de elite8

die zich in manieren of levenswijze boven de groep stelden konden rekenen op

gekscherende opmerkingen en bijnamen. Zo werden H. van Heek Hzn. (1845-1902) en zijn

vrouw  de ‘Lord en lady van de Kotten’ genoemd.9

De sociale bovenlaag van protestantse fabrikanten domineerde ook de gemeentelijke politiek.

Door het kiesstelsel hadden in de tweede helft van de negentiende eeuw de

textielondernemers de meerderheid in de Gemeenteraad en bepaalden dus het gemeentelijk

beleid, wat dientengevolge liberaal en wars van overheidsbemoeienis was.   Pas na de10

Eerste Wereldoorlog nam deze directe invloed van de economische elite wat af.11
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Naast hun politieke invloed speelden de fabrikanten in allerlei liefdadige en sociaal-culturele

verenigingen een belangrijke rol. 

Familisme12

De textielondernemingen in de regio kenmerkten zich door een sterke gerichtheid op de

familie. Bij de bedrijfsvoering stond het behoud van het familiaire erfgoed en het behoud van

de sociale positie van de familie voorop. De leiding ging in deze familiebedrijven automatisch

over van vader op zoon. Indien het niet mogelijk was om alle zonen een plaats te geven in

het familiebedrijf werd er een nieuw bedrijf  ‘een eigen stoom’ opgericht. Met name de

grootste textielfabrikant Van Heek bezat een werkkapitaal voor nieuwe investeringen van

familieleden.  Het was uitzonderlijk dat mannelijke nazaten een functie gingen bekleden13

buiten het familiebedrijf. Het vermogen, het beheer en de zeggenschap over het bedrijf bleef

zo in handen van een kleine groep verwanten.  Hoewel dit vermogen met de tijd aanzienlijk14

toenam, bleef spaarzaamheid een deugd. De doopsgezinde fabrikeur E. ten Cate (1804-

1882) waarschuwde met zijn uitspraak ‘het toenemen der weelde is een permanente kwaal’ al

vroegtijdig voor het gevaar van rijkdom.  Het geld diende het familiebedrijf en werd over het15

algemeen niet voor privé gebruik over de balk gesmeten.

Was dit familisme in het begin van de industrialisatie een noodzaak om aan bedrijfskapitaal te

komen, in de bloeitijd van de textielindustrie, ten tijde van het hoogkapitalisme werd het een

remmende factor. Aangezien het familisme erop was gericht de familietradities in stand te

houden, had het een behoudende bedrijfsvoering tot gevolg. Traditie bleek vaak een  grotere

rol te spelen dan economisch inzicht en innovatie. Tekenend hiervoor is het adagium van de

Fa. van Heek dat tot in de twintigste eeuw gebezigd werd: ‘wanneer je in een fabriek een

toestand hebt die goed is, dan moet je daar niets aan veranderen’.  De familieband was16

bovendien zodanig dat inmenging van buiten niet toegestaan werd. De leiding van het bedrijf

was in handen van familieleden en de automatische opvolging bracht niet altijd de meest

capabele ondernemers voort. Zolang de wind meezat gaf deze bedrijfsvoering weinig

problemen. Toen de textielindustrie in de loop van de twintigste eeuw in moeilijkheden kwam,
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wreekte zich deze verouderde organisatie van het bedrijf, die rationele en flexibele

besluitvorming in de weg stond.17

Naast de verwevenheid van het bedrijf en de familie hadden de fabrikanten  een nauwe band

met hun Twentse geboortegrond, die tot uiting kwam in hun hang naar het buitenleven, de

jacht en de landbouw. Ook werd binnen de familie de Twentse streektaal tot ver in de

twintigste eeuw in ere gehouden. Deze betrokkenheid bij familie en plattelandsleven werd

door de socioloog F. van Heek (1907-1987) aangeduid als agrarisch familisme.  18

Het Twentse platteland bestond tot 1900 voornamelijk uit heidevelden, die behoorden tot het

gemeenschappelijk bezit van de dorpsgemeenschap, de marke. In de eerste helft van de

negentiende eeuw werd begonnen met de opdeling van de markegronden en investeerden

de fabrikanten in het opkopen van de vrijgekomen grond. Toen in 1886 ten gevolge van de

Markewet de woeste gronden van de marken definitief verkocht werden kwam de meeste

markegrond in handen van de grootindustriëlen. Deze begonnen met het ontginnen en in

cultuur brengen van hun bezittingen. 

De kapitaalkrachtige ondernemers investeerden in de negentiende eeuw in buitenverblijven 

op het platteland, waar de familie ‘s zomers vertoefde. In de twintigste eeuw, toen door de

komst van de auto het vervoer sneller ging en de toestand van de wegen bovendien

verbeterde, werden deze landhuizen vaak de permanente domicilie van de familie en

groeiden ze uit tot complete landgoederen. Hiermee namen de fabrikanten als

grootgrondbezitters de plaats in van de verdwenen adellijke stand, waarvan ze de feodale

gewoontes deels overnamen. Ze werden dan ook ‘textielbaronnen’ genoemd.19

De fabrieksarchitectuur, de fabrikant als opdrachtgever     

Behalve in het stedelijke en landelijke sociale leven was de fabriek de plaats waar de

fabrikanten hun ambities konden manifesteren. Dat dit pas aan het eind van de negentiende

eeuw van belang werd, had te maken met de ontwikkeling van de opdrachtgevers van

koopman naar grootindustrieel. Niet alleen stonden de fabrikanten er aan het eind van de

negentiende eeuw financieel beter voor dan aan het begin van de periode, ook hun

maatschappelijke status was veranderd. Hun nazaten hadden zich tot vooraanstaande

burgers ontwikkeld, die een goede opleiding hadden genoten en voor hun vorming in het

buitenland waren geweest, waarmee ze in de regio tot de absolute bovenlaag van de
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bevolking hoorden. Datgene wat deze nieuwe elite maatschappelijk vertegenwoordigde,

moest ook in de fabrieken manifest zijn. Het moesten ‘flinke en nette gebouwen’ zijn,

vermeldde H.P. Gelderman in zijn aantekeningen uit 1884 cryptisch.  Dit betrof met name de20

na 1884 gebouwde nieuwe spinnerijen van het Lancashire type, die een sobere maar

monumentale decoratie kregen. 

Toen H.P. Gelderman, nadat zijn spinnerij in 1883 was afgebrand, zich gedurende drie

maanden ging oriënteren op het gebied van ging hij zich gedurende drie maanden oriënteren

op het gebied van moderne spinnerijen, hield hij daarvan in een speciaal boek aantekeningen

bij.  In die periode bezocht hij spinnerijen in Enschede, Hengelo en in het aangrenzende21

Duitse textielgebied. Daarna vertrok hij naar Engeland, waar hij in contact kwam met de

Engelse architect S. Stott, die de opdracht voor het ontwerp van het spinnerijgebouw kreeg.

Er volgde een intensieve briefwisseling, althans van de kant van Van Gelderen, waaruit blijkt

in welke mate hij zich bemoeide met het ontwerp van het  gebouw.  Zijn interesse ging22

daarbij niet alleen uit naar technische zaken, maar betrof ook de vorm van de vensters, de

roedeverdeling van de ramen, en de vorm van de vensterbanken. De eigen voorstellen van

Gelderman werden door de architect niet erg voortvarend beantwoord, waarover de

opdrachtgever zich regelmatig beklaagde.  23

Sommige ondernemers, zoals J.H. van Heek van Richtersbleek bemoeiden zich tot in detail

met het hele bouwproces. Van Heek stuurde zelf ontworpen plattegronden naar de architect

S. Stott en in het bestek van het pakhuis werd herhaaldelijk bij details, zoals de kleur van de

steen of de voeg, de opmerking gemaakt ‘naar keuze der directie’. . 24

Terwijl de eerste generatie fabrieken door plaatselijke aannemers-architecten was

ontworpen, werden voor de eerste Lancashire spinnerijen gespecialiseerde Engelse

industrie-architecten in de hand genomen. Deze werden niet alleen als het meest bekwaam

beschouwd, maar leverden hun ontwerp op dat moment ook goedkoper dan hun Nederlandse

collega’s. De Engelse architecten verkochten hun ontwerpen aan de ondernemers en  lieten
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de uitvoering over aan de plaatselijke aannemers, die bouwden met lokaal bouwmateriaal. De

firma’s Van Heek en Jannink hadden zelfs een eigen steenfabriek.

De opdrachtgevers beoogden met de architectonische verfraaiingen hun bedrijf niet alleen

het nodige cachet te geven maar zich ook te onderscheiden van hun concurrenten. De aard

en de sociale structuur van de textielelite bracht echter met zich mee dat het onderscheid

binnen de perken moest blijven.  De mentaliteit van de Twentse opdrachtgevers was zuinig25

en ingetogen. ‘Pracht en praal hebben de fabrikanten niet echt gekend’ merkte W..F. van

Heek hierover in een interview op.  Een uitbundige architectonische verfraaiing, zoals het26

kantoor van de Duitse Fa. Laurenz in Ochtrup, kwam in Twente niet voor en zou binnen de

Enschedese elite waarschijnlijk als overdreven vertoon beschouwd zijn.

In Duitsland heerste een andere cultuur en waren de fabrikanten niet verbonden in een

hechte eliteclub. Dit gaf de opdrachtgever meer ruimte voor opvallende decoratie en

zogenaamde ‘Prunk und Prachtbauten’, met stijlelementen die aan de gebouwen van de adel

waren ontleend.27

Voor de architectuur van hun villa’s en buitenhuizen namen de fabrikanten meer de vrijheid

om zich te onderscheiden, maar ook in de privé sfeer diende men niet te veel uit de toon te

vallen.  Opdrachten voor het ontwerp van  villa’s en buitenhuizen werden in enkele gevallen28

gegeven aan moderne eigentijdse architecten. Zo gaf het echtpaar Menko-van Dam in 1914

aan de vooraanstaande Nederlandse architect K.P.C. de Bazel (1869-1923 ) opdracht voor

het ontwerp van een representatief, monumentaal en functioneel woonhuis.29

Aangezien de Bazel al eerder door de familie Jannink benaderd was voor de verbouwing van

hun buitenhuis de Hoge Boekel, werd Menko’s opdracht niet als exorbitant beschouwd.

Ondanks het voortvarende gebruik van nieuwe bouwmaterialen en bouwmethodes leidde de  

fabrieksarchitectuur niet tot vernieuwende architectuur. De traditioneel ingestelde

ondernemers waren geen architectonische pioniers maar gebruikten voor de architectonische

detaillering van hun fabrieken liever citaten uit het verleden.  Dit paste in de negentiende30
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architectuurtraditie, waar het toepassen van historische motieven uit verschillende perioden

modern was.

3.2 De architectuur in de negentiende eeuw

Classicisme en romantiek

Het begin van de negentiende eeuw kenmerkte zich door ingrijpende veranderingen op

allerlei gebied. De Franse Revolutie maakte een einde aan het feodale ‘Ancien Regime’ en

bracht een maatschappij voort waarin de burgers de dienst gingen uitmaakten. De industriële

revolutie in Engeland (1750-1850) had verstrekkende technische en economische gevolgen.

Beide ontwikkelingen breidden zich uit naar de rest van Europa, waar ze het politieke en

maatschappelijke leven beïnvloedden. 

Ook in de architectuur trad in het begin van de negentiende eeuw een verandering op.  Tot31

ver in de negentiende eeuw was het classicisme de toonaangevende richting in de Europese

architectuur. Onder invloed van de Romantiek werden subjectieve waarden, zoals individuele

emoties en het scheppen van een sfeer om een bepaalde boodschap over te brengen,

eveneens bepalend voor de architectonische vormgeving en decoratie. Deze zienswijze

strookte niet meer met het monopolie van één universele klassieke bouwstijl maar maakte

alle bestaande historische stijlen uit het verleden acceptabel, waarvan het klassieke er één

was.32

Omdat in de achttiende en negentiende eeuw de historische kennis van de ontwikkelingen in

de architectuurgeschiedenis was onderzocht, waren van een scala aan bouwstijlen de feiten

bekend. Deze pluriformiteit aan bouwstijlen betekende voor de architect een zekere artistieke

vrijheid in de keuze van de vormgeving en de decoratie van een gebouw, die paste bij het

romantische ideaal van individuele creativiteit van de kunstenaar. Naast deze romantische

veelzijdigheid bleek de behoefte aan een algemeen geldende bouwstijl een steeds

terugkomend fenomeen.   

Behalve de uiteenlopende standpunten over schoonheid en stijl, was er in de negentiende

eeuw een aantal architectuurprincipes die algemeen aanvaard werden. Zo waren het

samengaan van interieur en exterieur en constructie en detail, dat in de negentiende eeuw

met het begrip ‘waarheid’ werd aangeduid een algemeen geldend axioma. Ook was het

begrip ‘karakter’, dat inhield dat het gebouw zijn bedoeling en betekenis diende te tonen vrij
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Fig. 81, W.N. Rose, Ministerie van Koloniën, den Haag, 1861.

onomstreden.  Men verschilde vooral van mening over welke stijl en detaillering het meest33

geschikt waren voor de aanduiding van het karakter van een specifiek gebouw. Hoe ver de

standpunten over de uitdrukking van het karakter uiteenliepen werd duidelijk uit het debat dat

in 1861 gevoerd werd naar aanleiding van het gebouw voor het Ministerie van Koloniën in

den Haag van de rijksbouwmeester W.N. Rose (1801-1877).(fig.81) Rose had het ministeriële

kantoorgebouw, als modern gebouwtype, een eigentijds en passend karakter willen geven, 

dus als een functionele werkplaats en niet als een paleisje. Zijn ontwerp kreeg veel kritiek, die

gericht was op het foute karakter, dat de architect aan het ministeriegebouw zou hebben

gegeven. Zijn tegenstanders hadden een ‘deftig paleisje’ wel passend gevonden voor een

ministeriegebouw en noemden het gebouw van Rose  ‘eene groote fabriek’, waar niemand

ooit een ministerie in zou kunnen herkennen.34

Nederland

In navolging van de buitenlandse discussies kwam ook in Nederland het classicisme onder

druk en ontstond er een pluriforme bouwkunst, die gebaseerd was op verschillende

historische stijlen.  Vanaf de jaren zestig kwam het vinden van een nationale bouwstijl, die 35

de eigentijdse cultuur moest representeren in de belangstelling. Over de stijl waarin deze

typisch Nederlandse cultuur het best uitgedrukt kon worden, was bij de verschillende

bevolkingsgroepen echter geen overeenstemming.  In Nederland werd de classicistische36

bouwkunst  uit de bloeiperiode van de Republiek (de Gouden Eeuw) tot in de eerste helft van
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de negentiende eeuw algemeen bewonderd. Door het tanende gezag van het classicisme als

uniform normenstelsel, kwam het neo-classicisme als nationale Nederlandse stijl echter in

diskrediet. De geïmporteerde klassieke stijl zou voor de noordelijke landen wezensvreemd

zijn en was dus allesbehalve kenmerkend voor de Nederlandse cultuur. De interesse voor de

nationale bouwstijl werd hierdoor verlegd naar een bouwstijl, die door zijn eenvoud en

schilderachtigheid wel als authentiek Nederlands werd beschouwd; de bouwstijl uit de tijd

vóór het classicisme, de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. Om het gemengde

gebruik van bak- en natuursteen werd deze stijl ‘bak- en bergsteen architectuur’ genoemd of

naar de periode ‘Oudhollandse stijl’. Vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw  werd

de naam ‘neorenaissance ’ gemeengoed. Deze term was in feite misleidend, omdat de stijl

meer kenmerken had van de rijkgedecoreerde Middeleeuwse gotiek dan van de sobere

Italiaanse renaissance. Het gebruik van deze term, die associaties opriep met vernieuwing en

emancipatie, had ideologische redenen.37

Naast het neoclassicisme en de Oudhollandse bak- en bergsteen architectuur was er een

overwegend katholieke groep architecten die de Middeleeuwse bouwkunst als uitgangspunt

namen. De neogotiek leende zich goed voor kerkbouw en -restauraties, maar had als

nationale stijl te weinig draagkracht.  Wel werden er in de profane bouw neogotische38

motieven, zoals spitsbogen toegepast.

Het historicisme in de architectuur bleef tot het einde van de negentiende eeuw actueel.

Daarna werd het gebruik van historische motieven vermeden en de decoratie tot een

minimum beperkt, dat later in de twintigste eeuw leidde tot de ornamentloze architectuur. In

de negentiende eeuw  was dit voor architectuur ondenkbaar.  39

Eclecticisme

De opvatting van Rose over het vormgeven van een nieuw gebouwtype conform het

eigentijdse karakter, was kenmerkend voor een groep architecten die naar individuele

artistieke vrijheid streefden. Zij verbonden de architectonische vormgeving niet met een

morele boodschap en verlangden geen stijlzuiverheid. Voor hun ontwerpen maakten zij

gebruikt van historische motieven, die passend waren bij de aard en de functie van het

gebouw, zonder aan de ene stijl meer waarde te hechten dan aan de andere. Binnen één

gebouw pasten zij decoraties toe die afkomstig waren uit verschillende stijlperiodes en
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regio’s. Door dit scala aan keuzemogelijkheden, uit de architectuur van alle periodes en van

alle volkeren, werd de architectuur van het verleden getransformeerd tot een eigentijdse

nieuwe architectuur.

De keuzevrijheid in stijl hield niet in dat architectonische vormen willekeurig of naargelang de

grillen van de mode werden toegepast. Elke bouwopgave bracht zijn eigen vorm mee en

waarheid en karakter waren bepalend voor de keuze van de architect.  Door degenen die40

ijverden voor een universele nationale stijl werd het pluralisme als ‘stijlloosheid’  gekritiseerd

en werden de eclectische architecten als dilettanten afgeschilderd.  Dit laatste kwam doordat

men de eclectische architecten op één hoop gooide met de grote groep minder onderlegde

commerciële aannemers-architecten, die hun ontwerpideeën haalden uit de voorbeeldboeken

met illustraties van decoratiemotieven in diverse stijlen. Vaak werden de motieven toegepast

zonder diepgaande kennis van de diverse stijlvormen en zonder rekening te houden met de

principes van waarheid en karakter. Het eclecticisme kreeg daarom in bepaalde kringen de

naam van ‘beunhazen-architectuur’.41

Toch werd het eclecticisme in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw een

succesvolle ontwerpmethode, die door veel architecten en opdrachtgevers werd omarmd.

Door de rationele en pragmatische instelling wisten deze architecten goed in te spelen op de

wensen van de opdrachtgever en de eisen van de nieuwe gebouwtypen. Daarnaast waren de

eclectici eerder geneigd om de in de negentiende eeuw ontwikkelde moderne technieken en

materialen toe te passen, dan hun collega’s die vasthielden aan stijlzuivere historische

concepten. 

Moderne bouwmaterialen en constructiemethoden

Het gebruik van ijzer als zichtbaar constructiemateriaal werd niet altijd gewaardeerd. Door het

gebrek aan massa werden ijzerconstructies beschouwd als onsolide en alleen gewaardeerd

voor experimentele en tijdelijke bouwwerken, zoals het uit ijzer en glas opgetrokken Chrystal

Palace, waar in 1851 de eerste internationale Wereldtentoonstelling in Londen gehuisvest

werd.  De bouw van de geheel uit plaatijzeren delen geklonken Eiffeltoren, bedoeld als42

toegangspoort voor de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1889,  werd in de Nederlandse

architectuurtijdschriften nog hevig bekritiseerd. E.J. Niermans noemde het ‘een ijzeren

onding’ dat ‘weinig overeenkomst vertoont met eene architectonische schepping, bij welke
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het versierde omhulsel de grilligheid en koudheid der ijzerconstructie, althans voor een

gedeelte, verbergt’.  Voor bruggen, hallen en andere utiliteitsbouw juichte hij het gebruik van43

ijzerconstructies toe maar voor de ‘schoone bouwkunst’ moest constructief ijzer met

terughoudendheid worden toegepast. Hier werd de scheiding duidelijk tussen de ‘schone

bouwkunst’ van de architecten die bouwden in vaste vorm van steen, en de ingenieurs-

bouwkunde, die fragiele ijzerconstructies maakten. 44

In de praktijk was deze scheiding niet zo strikt, want er waren ingenieurs die interesse

hadden voor ‘de schone bouwkunst’ en architecten die zich bezighielden met utilitaire

gebouwen. De Duitse architect K.F.Schinkel (1781-1841) was geïnteresseerd in utilitaire

bouwkunde. Hij maakte in 1826 een reis door Engeland, waarbij hij ook Lancashire bezocht

en tijdens zijn verblijf schetsen maakte van deze onelegante maar imponerende

spinnerijgebouwen, ‘....in der Grösze des königlichen Schlosses zu Berlin’....  . (fig.82) Zijn45

ontwerp van de Bauakademie in Berlijn (1836) had een opmerkelijke eenvoud in de

hoofdvormen en de details.(fig. 83) Voor de inwendige constructie gebruikte hij hetzelfde frame

als bij de Engelse fabrieken. De decoratie van het gebouw verwees niet naar andere

historische gebouwen maar benadrukte dit nieuwe constructiesysteem. De afbeeldingen in

het fries onder de vensters onderstreepten de functie van het gebouw als architectonisch

opleidingsinstituut.46

In Nederland hield de architect en ingenieur Klinkhamer (1854-1929) zich bezig met

utiliteitsbouw. Als architect met een reputatie in de fabrieksbouw, besloot hij zijn inaugurele

rede in Delft in 1899 met de bewering, dat ‘de eigenlijke utiliteitswerken de kathedralen en

paleizen van de negentiende eeuw’ waren. Dit wees erop dat in het eind van de twintigste

eeuw het verschil tussen ingenieur en architect was genivelleerd, omdat de functionaliteit een

belangrijke plaats binnen de bouwkunst had ingenomen.   47
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Fig. 83, F. Schinkel, Bauakademie, Berlijn 1836.Fig. 82, tekening Schinkel van textielfabrieken in
Lancashire 1824.

Het functionele eclectische fabrieksgebouw

Het fabrieksgebouw hoorde aanvankelijk niet tot de ‘schoone bouwkunst’ en had als eerste

vereiste een doelmatige en goedkope omhulling van het productieproces. Alle bouwkundige

vernieuwingen waren in eerste instantie gericht op de verbetering van de productieruimte,

zoals het gebruik van gietijzeren kolommen, waardoor de overkapping groter werd en dus de

vloeroppervlakte effectiever benut kon worden. Verder was het brandvrij maken van de

fabrieken van het grootse belang. Gemiddeld één op de drie fabrieken brandde in de periode 

1850-1880 af, sommige al na een paar jaar, wat een enorme kapitaalvernietiging betekende.

De fabrieken uit die periode waren niet of zeer spaarzaam gedecoreerd. Toen de criticasters

van het Ministeriegebouw van Rose (1861) het ontwerp hielden voor ‘eene groote fabriek’,

maakten zij een onjuiste vergelijking. Een fabriek in de jaren zestig was herkenbaar door het

volledige gebrek aan architectonische decoratie. Het was in negentiende-eeuwse ogen

daarom geen architectuur. 

Pas toen de fabrieken, na de toepassing van de in Engeland ontwikkelde fire-proof

bouwconstructie, doelmatig én duurzaam waren, gingen de opdrachtgevers ook meer

belangstelling tonen voor de architectonische bekleding van hun fabrieken. Voor deze

architectonische detaillering wendden ze zich tot de monumentale burgerlijke bouwkunst. Zo

voegde zich de  fabrieksdecoratie naar de destijds in Nederland gangbare neo-stijlen, die op

eclectische wijze werden gebruikt. De opdrachtgevers noch de ontwerpers hadden een

ideologische reden om voor één bepaalde stijl te kiezen. Het eclecticisme, waarbij

vormelementen gekozen werden die het gebouw een representatief karakter gaven, was de

meest pragmatische oplossing. Het spinnerijgebouw had een monumentale omvang en

klassieke vormelementen, als pilasters en lisenen onderstreepten dat. Om de eentonigheid 
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  Fig. 84, kantoor Schuttersveld Enschede.

van de hoge bakstenen gevel te breken werden er neo-renaissance elementen toegevoegd,

zoals het afwisselende gebruik van verschillende kleuren baksteen, het accentueren van de

gevel door speklagen en het versieren van de vensters door kraag- en sluitstenen. 

Door de regelmatige gevelindeling van de venstertraveeën werd de inwendige constructie

zichtbaar. De klassieke pilasters op de muurdammen onderstreepten deze geleding. Het

eclectische gebruik van de decoratieve motieven paste bij het karakter van een fabriek. Een

geheel neo-renaissancistische gevel zou niet in overeenstemming zijn met de degelijkheid en

van de onderneming, maar een te schilderachtige en uitbundige indruk hebben gewekt. Neo-

gotische decoratievormen werden voor de fabriekbekleding niet toegepast, omdat het teveel

associaties opriep met de sacrale architectuur. Een geheel klassieke gevel zou daarentegen

weer te deftig zijn geweest voor een fabrieksgebouw. Elementen als tempelfronten werden

soms toegepast ter bekroning van de middenrisaliet van kantoorgebouwen en pakhuizen,

zoals bij de kantoren van Schuttersveld in Enschede en van de Fa. Spanjaard in Borne, maar

werden voor de spinnerijgebouwen in Twente nooit gebruikt.(fig.84 en 85))

Voor de architectonische detaillering van het fabrieksgebouw in Twente werd bescheiden

gebruik gemaakt van de elementen die toentertijd geschikt geacht werden voor de decoratie

van monumentale industriële gebouwen.

Fig. 85,

kantoor van Fa. Spanjaard in Borne 1875. Architect

J. Moll.
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4.3  De Architecten en de bouwers in de negentiende eeuw

De ontwerpers van gebouwen hadden in de achttiende en negentiende eeuw veelal een

ambachtelijke achtergrond. Omdat de gebouwen bestonden uit een steen-houtconstructie

waren de metselaars en timmerbazen in de ambachtelijke bouwwereld het meest

essentieel.  Door zich in de avonduren te bekwamen in de bouwkunde, werden deze48

ambachtslieden architect-aannemer.  Dit lokaal georganiseerde onderwijs was puur49

beroepsmatig en gericht op het ontwerpen aan de hand van voorbeelden en het

bouwtechnische berekenen en tekenen van constructies en verbanden.  50

Daarnaast waren er ook enkele ambachtsbazen, die door zelfstudie van de internationale

architectuurliteratuur en door hun deelname aan speciale tekengenootschappen een

theoretische achtergrond hadden, die het ambachtelijke oversteeg. Deze gespecialiseerde

ambachtsbazen werden gevraagd voor het ontwerp van gebouwen met een maatschappelijk

hoog aanzien, zoals paleizen, kerken en openbare gebouwen.  De ambachtelijke51

bouwmeesters hielden zich vooral bezig met eenvoudige bouwwerken zoals woonhuizen.

Beide categorieën bouwers noemden zich architect maar hun taak besloeg behalve het

ontwerp van een gebouw, ook de toezicht op het bouwproces en daarnaast dreven ze dikwijls

een handel in bouwmaterialen. Uitzondering hierop waren de stadsbouwmeesters, die een

hogere positie bekleedden en zelf geen deel hadden aan het ambachtelijke werk en de

uitvoering.

Door de komst van Lodewijk Napoleon in de Franse tijd (1806-1813) kwam er een nieuwe

groep architecten in Nederland, die zich uitsluitend bezig hielden met het ontwerpen van

monumentale gebouwen en niet betrokken waren bij de uitvoering. Door de komst van deze

hofarchitecten en de oprichting van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde

(1818-1830) werd het onderscheid tussen de geleerde architect en de beroepsmatig

geschoolde architect-ambachtsman groter.  Dit bracht de vraag met zich mee naar52

hervorming van het bouwkundeonderwijs. In 1817 werd het bouwkundeonderwijs verbonden

aan het onderwijs op de tekenacademies, waar een aparte bouwkundeafdeling werd
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opgericht.  Deze drie-jarige opleiding was op klassieke leest geschoeid, wat betekende dat

het natekenen van klassieke motieven de nadruk kreeg en de kennis van materiaal en

constructie zeer gebrekkig werd onderwezen. Veel aankomende architecten waren zich

hiervan bewust en kozen een andere weg. Enkele vooraanstaande architecten waren

opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda, waar ook bouwkunde werd

onderwezen (W.N. Rose).  Anderen kozen voor een opleiding in het buitenland of bij een53

bestaand architectenbureau.

In 1842 werd, in navolging van de in 1830 opgeheven Maatschappij, een nieuwe bouwkunst-

vereniging gesticht de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, met als eigen tijdschrift

Bouwkundige Bijlagen.  Anders dan buitenlandse architecten genootschappen zoals het54

Royal Institute of Britisch Architecture (RIBA) was de Maatschappij een studiegenootschap,

dat openstond  voor iedereen met belangstelling voor bouwkunst.   Door de architectuur als55

serieuze wetenschap te propageren, droeg de oprichting bij aan de afbakening van het

architectenberoep, zodat er aan het eind van de eeuw een professionele architectenstand

bestond.  56

Nadat in 1864 de Polytechnische Hogeschool in Delft was opgericht, met als hoogleraar

bouwkunde de Duitser E. Gugel (1832-1905), was het niet meer nodig om voor het opdoen

van technisch bouwkundige kennis naar het buitenland te reizen.  De in Delft opgeleide57

architecten, die eigenlijk ‘bouwkundig ingenieur’ waren hadden verstand van uitvoering en

constructie. Anders dan de opleidingen in Engeland en Frankrijk, waar de ingenieurs en

architecten aan twee verschillende instellingen werden opgeleid, wat tot nadeel had, dat de

architecten geen technische kennis hadden en met nieuwe bouwmaterialen geen raad

wisten. 

In Nederland waren het echter de ingenieurs van waterstaat en de genie, die vooropliepen in

de toepassing van nieuwe bouwmaterialen en technisch-bouwkundige innovaties, zoals de

ijzerconstructies, die in de jaren zestig en zeventig meer gangbaar werden.  58
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Wat betreft de toepassing van kostenbesparend materiaal waren het de aannemer-

architecten, de ambachtsbazen, die hierin vanwege de moordende concurrentie bij de

gunning van een bouwopdracht, voorop liepen. Zij waren gedurende de gehele negentiende

eeuw in de meerderheid en maakten ook het  merendeel van het ledenbestand van de

Maatschappij uit.

De Twentse architecten en bouwkundigen

De architecten van de textielfabrieken in Twente, waren geen geleerde bouwmeesters maar

behoorden tot de grote groep aannemers, die zich in de loop van de negentiende eeuw

architect gingen noemen en voor het grootste deel utilitaire en eenvoudige gebouwen

ontwierpen.  Door hun status en de aard van hun opdrachten hoorden ze niet tot de59

Nederlandse architecten van naam, wier gebouwen gepubliceerd werden in de

architectuurtijdschriften. Dit nam niet weg dat deze architecten succesvol waren. Het bedrijf

van Gerrit Beltman (1843-1915) hoorde dankzij de vele opdrachten voor de textielindustrie tot

één van de succesvolste architectenbedrijven in Nederland. Zijn zoon Arend Beltman (1869-

1934) was volgens Ronald Stenvert, die in 1996 een jubileumboek over de firma

samenstelde, ‘één van de grootste ontwerpers van utiliteitsgebouwen in Nederland’.  60

Fa. Beltman 

G. Beltman begon als timmerman bij het in 1870 opgerichte aannemersbedrijf van zijn vader

A.G. Beltman (1811-1885). Nog geheel in de traditie van de achttiende eeuw kreeg Gerrit zijn

opleiding als bouwkundig tekenaar aan de tekenschool van de Maatschappij tot Nut van het

Algemeen te Deventer. In 1871 vestigde hij zich in Twente, waar hij naast timmermans- ook

aannemerswerk deed en handel dreef in bouwmaterialen. Vanaf 1873 noemde hij zich

‘Aannemer van Publieke Werken’ en richtte hij zich vooral op de bouw van textielfabrieken.

Hierbij ging het meer om het aan- en bijbouwen bij de bestaande gebouwen dan om het

bouwen van een compleet nieuwe fabriek, wat een zeer kostbare aangelegenheid was.  In61

die periode bouwde hij onder meer het kantoor voor de Fa. Spanjaard in Borne, ontworpen

door de Hengelose architect J. Moll (1844-1887).

Na 1885 noemde Beltman zich architect en liet hij het aannemerswerk aan anderen over. Zijn

eerste ontwerp voor een textielindustrie was de weverij Nieuw Engeland voor de Fa. van 
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Heek en Co. in 1885. Sindsdien werd hij vaste architect voor de Fa. van Heek, een positie die

eerst de stadsarchitect G.J. Niermans had. Beltman dankte deze aanstelling aan het feit dat

Niermans te duur werd gevonden. Dat de Van Heeks nogal op de penning waren zou Gerrit

Beltman ervaren toen hijzelf in 1897 zijn plaats als architect moest afstaan aan de

goedkopere Engelse Fa. S. Stott.  Deze Engelse architect kreeg in 1897 opdracht van de Fa.

van Heek voor het ontwerp van een spinnerijgebouw op de Noorderhagen en het

fabriekscomplex  Rigtersbleek, omdat Beltman een te hoog percentage vroeg. Hoewel62

Beltman later in percentage zakte bleef hij duurder dan de Engelse architect.63

Door zijn ontwerp van een spinnerij voor de Fa. Spanjaard in Borne in 1884 kwam Beltman in

contact met Joodse textielondernemers, zoals Rozendaal, Menko en Van Gelderen, voor wie

hij verschillende opdrachten uitvoerde, waaronder ook het ontwerpen van stadsvilla’s.64

Naast Beltman was de archtitect J. Moll een belangrijke fabrieksontwerper die zijn werkterrein

in Oldenzaal, Tubergen Hengelo en Almelo had. Na zijn dood in 1887 kreeg Beltman de

gehele Twentse markt in handen. Omdat Beltman ook steeds meer opdrachten kreeg uit

Duitsland kwam er in Enschede plaats voor de architect H. Reygers (1861-1923), die vooral

kleinere fabrieken ontwierp.

Gerrit  Beltman had behalve de Nutstekenschool geen speciale architectenopleiding gehad.

Voor de decoratie van zijn textielgebouwen maakte hij gebruik van de architectuurstromingen

die op dat moment in Nederland het meest gangbaar waren. Hij gebruikte de verschillende

stijlelementen op eclectische wijze. Het bestaan van voorbeeldenboeken, zoals Gugel’s

Architectonische Vormleer (1880), waarin onderdelen van gebouwen in verschillende stijlen

werden getoond, maakte het ook voor niet theoretisch onderlegde ontwerpers  mogelijk om 

ornamentatie uit verschillende stijlperioden toe te passen. Bij het pakhuis van Van Heek, aan

de Noorderhagen gebruikte hij waarschijnlijk een voorbeeld uit Gugel’s boek.  (fig. 86)   65



 Casser 1954, p. 4766

77

Fig. 87, G. Beltman, kantoor Fa. Laurenz in neorenaissance stijl of
münsterländische Barock, Ochtrup 1890.

Fig.88, kantoor Fa. Laurenz, achterkant.

Fig. 86, een motief uit het handboek van Gugel als mogelijk voorbeeld voor het pakhuis van Van Heek

Noorderhagen, Enschede 1892. G. Beltman.

De fabrieksgebouwen van Beltman hadden een degelijke en sobere ornamentiek, met veel

klassieke elementen maar ook neo-renaissance details. Een uitzondering was het

kantoorgebouw dat G. Beltman in 1890 bouwde voor de Fa. Laurenz in Ochtrup, waarvan de

gevel een weelderige neo-renaissancistische ornamentatie kreeg, die overigens in Duitsland

met ‘münsterländischen Barock’ werd aangeduid. In dit geval was het de Duitse

opdrachtgever, die het kantoorgebouw  ‘über die Nüchternheit des Betriebe hinausheben und

von ihnen absetzen wolte’.  Met het ontwerp van dit gebouw is geen sprake van een omslag66

van stijl, maar voldeed hij, als een goed negentiende -eeuwse bouwmeester, aan de wens

van zijn opdrachtgever.(fig 87 en 88)
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Gerrit Beltman ontwierp overigens niet alleen utilitaire gebouwen, maar kreeg van een aantal

fabrikanten ook opdrachten voor het ontwerpen van villa’s. Hierbij kwam zijn veelzijdigheid

goed van pas, want de fabrikanten wensten dat hun villa’s volgens de recente smaak

ontworpen werden. Zo ontwierp G. Beltman in Borne voor de textielfabrikant A. Spanjaard in

1895 een villa in de toentertijd modieuze chaletstijl, gecombineerd met neorenaissance

elementen. (fig.89)
67

Fig.89, G. Beltman, Villa van Spanjaard, Borne 1895.

Door zijn eenvoudige opleiding als ambachtsman-architect en zijn vele opdrachten voor

fabrieksgebouwen hoorde Beltman niet bij de vooraanstaande architecten in Nederland.

Kwantitatief maakte zijn grote productie hem naar Nederlandse maatstaven echter wel tot de

meest succesvolle architect in zijn tijd.  Het door hem gestichte architectenbureau is het68

oudste in Nederland dat nog steeds floreert.69

Arend Beltman

Vanaf 1895 was zijn zoon A. G. Beltman werkzaam in het bedrijf van zijn vader, die hij in

1911 officieel als architect opvolgde. In tegenstelling tot zijn vader had A.G. Beltman een

gedegen opleiding tot civiel-ingenieur gevolgd aan de Königlichen Technische Hochschule in 
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Berlijn-Charlottenburg (1888-1894). Naast de technische kennis die hoorde bij een opleiding

tot bouwkundig ingenieur, werd in de opleiding ook aandacht besteed aan de artistieke kant

van het ontwerpen. Dit bestond uit de kennis van de historische architectuur en met name

van de drie hoofdstromingen in Duitsland; het neo-classicisme, de neogotiek en de

neorenaissance.  70

Na zijn Duitse leertijd werd Arend Beltman in het bedrijf van zijn vader specialist in het

berekenen van de gewapende betonconstructies voor de textielfabrieken. Zijn eerste

betonskeletbouw ontwierp hij in 1907 voor de vergroting van de Baumwolspinnerei Eilermark

vlak over de Duitse grens bij Enschede. De eerste Twentse spinnerij met een betonskelet

was de fabriek van S.J. Spanjaard in Borne in 1912. Ondanks de nieuwe constructiemethode

had deze fabriek nog veel weg van de traditionele Lancashire spinnerijen. De decoratie

concentreerde zich op de watertoren, de daklijst met consoles en de hoekentorens.71

Arend Beltman kreeg naast de Twentse opdrachten ook veel opdrachten over de grens. Het

verlies van de Duitse opdrachten tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gecompenseerd door

de opdrachten die hij in Brabant kreeg, waar hij ondermeer in opdracht van de fa. Philips in

Eindhoven  werkte. Evenals zijn vader ontwierp hij naast fabrieken ook fabrikanten villa’s en

buitenhuizen, waarvan het naar een Amerikaans voorbeeld gebouwde huize Zonnebeek

(1905) voor J.B. van Heek en zijn Amerikaanse echtgenote E.B. Ewing het meest

opmerkelijke is.  Mevrouw Van Heek-Ewing gaf aanwijzingen voor het ontwerp van dit72

buitenhuis.(fig.90)   

Fig. 90, A.Beltman, Huize Zonnebeek, Enschede

1905. .
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Overzicht van de andere Twentse fabrieksontwerpers .73

G.D. Niermans (1807-1871) ontwierp, als oorspronkelijk Amsterdamse meestertimmerman

met de Engelse John Dixon de katoenspinnerij ‘de Grootte Stoom’ in 1838 in Enschede. Hij

werd stadsarchitect in Enschede. Tot 1870 was hij de eerste en belangrijkste specialist in de

fabrieksarchitectuur in Twente.

Zoon G.J. Niermans (1844-1890), was eveneens stadsarchitect in Enschede. Hij ontwierp de

Spinnerij van G. van Delden in Gronau en was vaste architect voor van Heek tot hij in 1882

opgevolgd werd door G. Beltman

J. Moll (1844-1887) was de belangrijkste particuliere architect in Twente en tevens was hij

stadsarchitect in Hengelo. Meestal ontwierp hij de grotere woonhuizen. Ook hield hij zich

bezig met de bouw van fabrieken en kantoren, zoals voor Spanjaard (1875) en een

kantoorgebouw voor de KS in Nijverdal (1887)

J. van der Goot (   -1906) was een belangrijke Hengelose architect, die villa’s ontwierp. Hij

associeerde in 1894 met

C.J. Kruisweg,(1868-1906) architect in in Bussem. Ze ontwierpen voornamenlijk

woonhuizen, maar waren ook vaste architect van de Koninklijke Weefgoederenfabriek Stork

en de Nederlandse Katoenspinnerij (NKS) in Hengelo. In 1904 kregen Van der Goot en

kruisweg opdracht voor de vergroting van de NKS in Hengelo, met onder andere een sierlijk

torentje.

H. Reygers (1861-1923) ontwierp vooral de grotere villa’s aan de uitvalswegen van

Enschede. Hij was de vaste architect van Fa. N.J. Menko en Jannink & Zn. Het ontwerp van

het Janninkcomplex is lang aan hem toegeschreven maar het ontwerp was echter van de

Engelse Firma S. Stott en hij was de uitvoerder. In 1921 werd zijn bedrijf overgenomen door

A. Beltman.

H.A. Witzand Bz. (1859-1919) vader B. Witzand ontwierp in 1852 de eerste weefsheds voor

de stoomweverij  van Salomonson in Nijverdal.   Als vaste architect van Fa. ten Cate in74

Almelo was H.A. Witzand  regelmatig betrokken bij uitbreidingen. Hij ontwierp in 1911  het

torentje bij fabriek Holland van fa. H. ten Cate Hzn. & Co in Almelo, wat een geschenk was

van het personeel als herdenking van 50 jaar mechanisch weven. Ook had hij de 

Nederlandse Stoomweverij in Nijverdal van de familie Salomonson als opdrachtgever,

waarvoor hij behalve uitbreidingen in 1899. een nieuw kantoorgebouw ontwierp. Voor de  Fa.

Scholten & Co. vergrootte hij in 1897 de weverij.
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G. Hatten was vaste architect voor van Heek en uitvoerder van  Spinnerij Oosterveld. Dit was

de laatste Lancashire spinnerij, met een constructie met gietijzeren kolommen en stalen

liggers.

Andere namen van aannemer-architecten die betrokken waren bij het ontwerp van

textielfabrrieken: Hartkamp (spinnerij Tubantia), Bureau Ebbinge (idem) R. v.d. Woerd

(Roombeek)

 3.4 De Engelse invloeden

De industriële revolutie die in Engeland al in de achttiende eeuw plaats had, breidde zich in

de negentiende eeuw uit over de rest van het continent. Door de voorsprong van Engeland

op het gebied van machinerie en fabrieksbouw was de Engelse invloed in de rest van Europa

groot. Aanvankelijk hadden de Engelsen om hun positie te beschermen een exportverbod

ingesteld wat zowel voor de machines als voor de kennis gold. Dit werkte averechts omdat

door smokkel van onderdelen toch de Engelse expertise op het gebied van textielmachines

naar de textielgebieden op het vaste land werd overgebracht. De machines werden in

Duitsland nagemaakt en vervolgens verder in Europa verkocht. Toen  de blokkade in 1843

werd opgeheven konden de Engelse machines zonder belemmering worden ingevoerd en

kregen de Engelse machinefabrieken een monopolie die pas na de Eerste Wereldoorlog zou

worden doorbroken.  Het fabrieksgebouw ontwikkelde zich voor het eerst in Engeland tot75

een gebouwtype. Het langgerekte Fairbairn type was het eerste prototype voor alle Europese

textielfabrieken en na 1880 werden de Lancashire Mills een voorbeeld voor de

textielfabrieken over de hele wereld.

In Twente was de eerste kennis van de fabrieksbouw afkomstig van geëmigreerde Engelse

fabrikeurs, zoals John Dixon en Thomas Ainthworth, die de eerste op Engelse leest

geschoeide fabrieken in Twente stichten, zoals ‘de Grootte Stoom’ in 1834. In tegenstelling

tot Engeland, waar al vanaf 1800 gietijzer gebruikt werd voor de constructie, hadden de

Twentse  fabrieken tot 1850 nog traditionele houten staanders en balken, waarop een houten

vloer lag. Na 1850 gingen de Twentse fabrikanten zelf naar Lancashire om zich op de hoogte

te stellen van de ontwikkelingen in de Engelse textielindustrie.

De gespecialiseerd Engelse fabrieksarchitecten, zoals de Fa. Stott & Sonns en Sidney Stott,

opereerden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw voornamelijk vanuit Oldham, dat
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op een steenworp afstand van Manchester lag.  In het laatste kwart van de eeuw ontwierpen76

deze specialisten textielfabrieken in alle textielcentra van Europa. Hiermee brachten ze niet

alleen functionele maar ook architectonische invloed op de fabrieksbouw over. Sidney Stott

ontwierp, als de meest succesvolle specialist, fabrieksgebouwen van het Lancashire type

over de hele wereld. Naast de architecten waren er de machinebouwers, met Platt Brothers &

Co. Limited als de grootste, die behalve het leveren van een totale fabrieksuitrusting ook met

behulp van industriearchitecten kant en klare fabrieken ontwierpen. Fabrieksbouw was aan

het eind van de negentiende eeuw commercie geworden en Engeland was de bron.  

De Engelse architecten volgden de architectuurstromingen in hun land en waren geen

pioniers op architectonisch terrein. De nieuwe bouwmaterialen zoals ijzer, staal en beton

werden omarmd vanwege de brandveiligheid en de efficienty, maar leidden niet tot

revolutionaire architectuur. Hoewel de moderne constructietechnieken een revolutie

betekenden voor het interieur, waar de dragende muren vervangen waren door gietijzeren

kolommen, was dit aan het uiterlijk van de fabriek niet te zien. Het waren traditionele

bakstenen gebouwen met details die ontleend werden aan de historie. Voor de decoratie

richtten ze zich vooral op de Italiaanse palazzo stijl, een stijl die  ‘industrial Italianate’

genoemd werd.  Deze stijl volgde op het  klassieke ‘Palladianisme’ en bleef gedurende de77

hele negentiende eeuw toonaangevend voor de industriële gebouwen.  Het rechthoekige78

hoge Italiaanse renaissance palazzo leende zich door de klassieke symmetrie, regelmaat en

soberheid meer voor de decoratie van fabrieksgebouwen dan andere historische stijlen zoals

de neo-gotiek of de neo-renaissance. De palazzo elementen werden op eclectische wijze

toegepast en gemengd met onderdelen uit andere stijlen. 

De toren van de sprinkler installatie werd na 1880 bij uitstek een architectonisch fenomeen,

die op fantasievolle wijze werd vormgegeven. De ‘Hotel de Ville’ vorm werd vooral door

Sidney Stott gebruikt voor de bekroning van de toren.

Het waren vooral de torens die het meeste navolging kregen in Twente en overigens ook in de

rest van Europa. Sidney Stott ontwierp in Twente voor de fabrieken Richterbleek, Jannink en

Oosterveld een toren met een ‘Hôtel de Ville’ bekroning.

Na de Eerste Wereldoorlog was niet alleen de rol van Engeland op het gebied van

machinebouw uitgespeeld, maar bleven ze ook op bouwtechnisch en architectonisch gebied
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achter. De in Frankrijk en Amerika afkomstige betonskeletbouw nam na 1910 snel de

fabrieksbouw over. Deze bouw bracht ook andere decoratie met zich mee en de Engelsen

speelden in deze geen vooraanstaande rol meer. 

Engelse architecten in Twente

Bij het ontwerpen van de nieuwe grote fabriekscomplexen, zoals die na 1880 in Twente

werden gebouwd, werden gespecialiseerde architecten uit het Engelse Lancashire

ingeschakeld. Deze specialisten werkten niet alleen goedkoper maar hadden ook ervaring

met het bouwen van deze enorme brandvrije kolossen, die in Lancashire sinds 1870 werden

gebouwd. De eerste Engelse firma, die in de regio werkzaam was de fa. Potts, Pickup and

Dixon uit Oldham, die in 1877 voor de Fa. G. van Delden in Gronau een spinnerij bouwde.

Deze brandde in 1881 af en werd in 1891 door G. Beltman herbouwd. De fabriek is nu in

gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. In Oldenzaal werd in 1884 voor herbouw van de door

brand verwoeste spinnerij van Gelderman &Zn. de Fa. Stott & Sons gevraagd om een

brandvrije spinnerij te ontwerpen. Volgens aantekeningen van H.P. Gelderman was de Fa.

Stott al eerder betrokken geweest bij de fabriek van de NKS in Hengelo.  Omdat de79

heropbouw zo snel mogelijk moest plaatsvinden werd aan Stott gevraagd bij zijn bezoek aan

Oldenzaal plannen mee te nemen. Door de gelijkenis met een bestaande Engelse fabriek de

Arkwright Mill in Rochdale is het mogelijk dat hetzelfde ontwerp voor Oldenzaal is gebruikt.

Het platte dak was voor Twente een novum, maar men vertrouwde erop dat het zou voldoen.80

Gelderman schreef: ‘we have not altered our idea about the construction of the roof. Trusting

that you have a great experience in this matter we accepted your plan’.  In Twente was dit de81

eerste brandvrije fabriek van het Lancashire type, waarmee het hoge langgerekte fabriekstype

met het traditionele zadeldak tot het verleden ging behoren .82

Sidney Stott

In Oldham waren in het laatste kwart van de negentiende eeuw drie zeer nauw gelieerde

firma’s Stott gespecialiseerd in de fabrieksbouw.  Abraham Stott sr. en zijn zoon Jesse

Ainthworth Stott vormden de Fa. Stott & Sons, de broer van Abraham sr. Joseph Stott en zijn

zoon George de Fa. Stott & Son, en de derde zoon van Abraham, Philip Sidney (1858-1937)
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had het architectenbureau Sidney Stott. Sidney Stott bleek het meest succesvol als

fabrieksarchitect, hij bouwde meer fabrieksgebouwen dan wie ook ter wereld en stond bekend

om zijn goedgeproportioneerde en elegante spinnerijen.  83

Nadat hij zijn carrière was begonnen in het bedrijf van zijn vader Abraham Stott sr. begon hij

in 1884 zijn eigen architectenbureau. Naast textielfabrieken in Lancashire ontwierp hij ook

elders in Engeland fabrieken en na 1890 op het vaste land van Europa, waar vraag was naar

brandvrije spinnerijen van Engels ontwerp  Voor zijn buitenlandse fabrieksontwerpen84

verkocht S.Stott zijn tekeningen maar liet de uitvoering over aan plaatselijke aannemers. Dit

maakte het hem mogelijk om veel ontwerpen te realiseren, maar hield ook een risico in. In

Bocholt stortte in 1895 een spinnerijgebouw in nadat de aannemer op eigen gezag de door

Stott berekende afmetingen van de fundamenten verkleind had. Dit tragische incident, waarbij

22 mensen omkwamen schaadde zijn reputatie echter niet en in 1897 kreeg hij zijn eerste

opdrachten in Twente van de Fa. G.J. van Heek & Zn. voor de vergroting van de spinnerij

Noorderhagen en voor een geheel nieuw textielcomplex’ Rigtersbleek’, met een spinnerij,

weefsheds en een kantoorgebouw. Voor deze opdracht werd de vaste Twentse architect

Beltman gepasseerd.

Het meest kenmerkend van de fabriek Rigtersbleek was de typische vorm van de watertoren ,

(Hôtel de Ville type) die bekroond werd door een afgeknot tentdak met rondvensters in de

dakschilden en een ijzeren balustrade op de nok. De toren was gedecoreerd met klassieke

lijsten en dubbele pilasters.  Het motief van de dubbele pilasters, die ook bij de rechthoekige85

watertoren van spinnerij Noorderhagen gebruikt werden heeft Stott in Lancashire bij een

aantal fabrieken herhaald.86

Rigtersbleek was het op één na grootste fabriekscomplex in Twente. De nieuwe fabriek van 

G. Jannink & Zn. waarvoor S. Stott  in 1900 het ontwerp maakte was het grootste spinnerij en

weverij complex in Twente. Ook hier was de sprinkler toren van het ‘Hotel de ViIlle’  type het

meest in het oog springend.

Naast Noorderhagen, Richtersbleek en Jannink ontwierp S. Stott fabrieken in Twente voor de

NKS in Hengelo (1903)  en een uitbreiding voor de fabriek van H.P. Gelderman in Oldenzaal

(1908, 1909).  
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Samenvatting en conclusie

De textielfabriek als nieuw gebouwtype

De industrialisatie in Twente begon rond 1830, toen de eerste stoomfabrieken hun intrede

deden in de regio. Deze waren weinig succesvol en gingen na verloop van tijd failliet. Toen

de fabrikeurs na 1860 kapitaalkrachtig genoeg waren om met eigen geld een stoomfabriek te

bekostigen kwam de industrialisatie in een stroomversnelling. Er ontstond een nieuw

gebouwtype in Twente, de textielfabriek, die in Nederland maar enkele precedenten had. Als

voorbeeld dienden de Engelse fabrieken, die al een lange ontwikkeling hadden

doorgemaakt. De eerste generatie textielfabrieken (1860-1884) waren net als de meeste

Engelse prototypen sober en functioneel. Het ging om een nieuwe commerciële

onderneming, die zijn succes nog moest bewijzen. Bovendien was de brandgevoeligheid van

de textielfabrieken legendarisch. Het was dus van het grootste belang om de fabrieken

doelmatig en goedkoop te bouwen.

Deze bouwwijze had een economische achtergrond en kwam niet voort uit een bewuste

keuze voor een sobere architectuur. Daarom kunnen deze fabrieksgebouwen uit de eerste

periode van de industrialisatie niet beschouwd worden als voorlopers van de functionele

gebouwen uit de twintigste eeuw. In de negentiende eeuw waren kale gebouwen een teken

van armoede en onbelangrijkheid, een status die gold voor werkplaatsen en goedkope

woningbouw.  Pas onder invloed van het twintigste eeuwse Modernisme werd functionele1

bouw beschouwd als een esthetische kwaliteit. 

Het ontstaan van nieuwe gebouwtypen voor de textielindustrie, de hoogbouw-spinnerijen en

de weefsheds, had in Twente geen revolutionaire architectuur ten gevolge. Aanvankelijk

hadden de gebouwen een traditionele houten constructie, een bakstenen gevel en een

zadeldak. Wel werden om functionele redenen en vanwege de wens om de gebouwen

brandveilig te maken nieuwe bouwmaterialen zoals gietijzer, staal en gewapend beton

geïntroduceerd. Voor het interieur van de fabriek had dit belangrijke gevolgen. Zo maakten

de gietijzeren staanders een grotere overspanning mogelijk en nam de skeletbouw de

dragende functie van de muur over. Hierdoor kon het raamoppervlakte groter worden. Verder

bleef de moderne constructie aan de buitenkant lang onzichtbaar door de traditionele

bakstenen gevel, die tot in de twintigste eeuw het gebouw omhulde. Na 1914 werd de

monolithische betonconstructie gangbaar en werd het betonskelet aan de buitenkant wel in

het zicht gelaten.   
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In de laatste decennia van de negentiende eeuw kregen de bakstenen gevels van de meeste

nieuwe fabrieken een weloverwogen architectonische decoratie, die de klassieke symmetrie

van de gebouwen onderstreepte. Deze bewuste aandacht voor de architectonische

detaillering van de fabriek hing samen met een aantal factoren, die de context vormen

waarbinnen de textielarchitectuur toen plaatsvond. 

De financiële en maatschappelijke positie van de ondernemers

Rondom 1880 hadden de ondernemers genoeg kapitaal vergaard om nieuwe fabrieken te

bouwen en waren de vooruitzichten op een stijgende omzet gunstig. Daarnaast hadden zij in

de sociale hiërarchie de hoogst mogelijke positie bereikt. In feite beheersten de fabrikanten

het hele gebeuren in de regio. In de steden domineerden zij het bedrijfsleven en hadden ze

de belangrijkste bestuursfuncties in handen. Op het platteland waren zij als

grootgrondbezitter eveneens oppermachtig. De grote nieuwe fabriekscomplexen bevestigden

niet alleen hun economische positie, maar bekrachtigden ook hun status en macht. 

De sociale structuur en de mentaliteit van de fabrikanten lieten echter geen overdreven

vertoon van pracht en praal toe. In de eerste plaats stonden de ondernemers bekend om hun

zuinigheid, waarvan vele anekdotes de ronde doen. Daarnaast vormden de fabrikanten een

gesloten elitegroep, waarvan de families onderling door huwelijken en georganiseerde

vriendschapsbanden zeer sterk met elkaar waren verbonden. Dit verklaart de betrekkelijke

eenvormigheid van de architectonische detaillering in vergelijking met andere

textielgebieden, zoals het Münsterland en Brabant. In die streken bestond een dergelijke

onderlinge afhankelijkheid onder fabrikanten niet en had men meer de behoefte om elkaar

de loef af te steken. De textielarchitectuur was daar uitbundiger en gevarieerder.2

De fabrikanten waren nauw met hun bedrijf verbonden. Het ondernemerschap betekende

voor hen niet alleen een bron van inkomsten maar moest het behoud van de sociale positie

van de familie en het familiaire erfgoed garanderen. Daarom was het van groot belang om

het bedrijf binnen de familie te houden en vreemde inmenging te weren. Tot ver in de

twintigste eeuw hadden de bedrijven de juridische vorm van een vennootschap onder firma.

Dit hield in dat alle investeringen en verliezen door familiekapitaal werden gedekt.3

De betrokkenheid van de fabrikanten met hun bedrijf betrof ook de gebouwen. Uit de

briefwisseling die J.H.van Heek en H.P. Gelderman met hun Engelse architect voerden blijkt



 RAO, nr. 168.1, inventarisnr. 105-109; uitgaande brieven H.P. Gelderman &Zn.4

            RAO, nr. 166, inventarisnr. 2261; copieboek Rigtersbleek Fa. Van Heek & Co.

87

dat tot in detail met de architecten werd overlegd.  Zowel Van Heek als Gelderman kwamen4

in hun brieven zelf met voorstellen en J.H. van Heek stuurde zelfs tekeningen naar zijn

architect S. Stott.

De architectuur van de negentiende eeuw  en de textielfabriek

De architectonische detaillering van de fabrieken werd ontleend aan de neo-stijlen die in de

Nederlandse burgerlijke bouwkunst destijds gangbaar waren. Van deze historiserende stijlen

was neo-gotiek eigenlijk uitsluitend voor kerken gebruikt, waardoor deze stijl voor

fabrieksbouw niet in aanmerking kwam. Neo-klassieke elementen, zoals pilasters en lisenen

die vooral de verticale geleding van de traveeën benadrukten, waren wel geschikt voor de

decoratie van de fabrieken. Neo-renaissance elementen, zoals speklagen en kraag- en

sluitstenen werden eveneens gebruikt om de bakstenen gevel te verlevendigen.

Stijlzuiverheid werd bij een fabriek niet noodzakelijk gevonden, zodat de verschillende

stijlelementen op eclectische wijze werden toegepast. Het eclectische gebruik van

architectonische motieven maakte het mogelijk om een gebouw aan te passen aan de

omgeving. Dit gebeurde bij de spinnerij van Van Heek Noorderhagen (1897). Deze nieuwe

spinnerij werd tegen het bestaande pakhuis uit 1892 aangebouwd. Om een eenheid te

bereiken werden de decoratieve elementen van het pakhuis, zoals de sluitstenen boven de

vensters herhaald bij de vensters van de spinnerij. De Engelse architect S. Stott kwam

hierdoor tot een heel ander resultaat dan bij zijn gelijktijdig voor dezelfde firma ontworpen

spinnerij Rigtersbleek.

Aanvankelijk hoorden de fabrieksgebouwen in Nederland niet tot de architectuur. Ze hadden

als werkplaats een lage status, zoals eenvoudige woningen. Aan het eind van de

negentiende eeuw kwam er meer waardering voor utilitaire gebouwen. Architecten van naam

die zich voorheen alleen met monumentale bouwkunst bezighielden, bemoeiden zich nu ook

met het ontwerpen van fabrieken. 

De fabrieksontwerpers en bouwers

De eersteTwentse fabrieksontwerpers en - bouwers hadden een ambachtelijke achtergrond.

Het waren timmermannen, die zich in de avonduren bekwaamden in de bouwkunde.

G. Beltman werd de belangrijkste architect op het gebied van de fabrieksbouw in Twente. Hij

bekwaamde zich in het toepassen van motieven uit elke gewenste stijl, naar gelang de wens

van de opdrachtgever Het exorbitante neo-renaissance gebouw van de Fa. Laurenz in
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Ochtrup (1893) betekende voor Beltman geen omslag in zijn stijlopvatting.  De rijke 5

decoratie was de wens van de Duitse opdrachtgever, die het kantoorgebouw wilde laten 

contrasteren met het eenvoudige fabrieksgebouw.  6

G. Beltman werkte als vaste architect voor een aantal fabrikanten, waaronder de De Fa. Van

Heek. Bij de bouw van de grotere complexen aan het eind van de negentiende eeuw, werd

hij gepasseerd ten gunstige van de Engelse architect Sydney Stott. Deze gespecialiseerde

architect was goedkoper en had meer ervaring in het ontwerp van brandvrije Lancashire

spinnerijen. Na 1910 werd de betonskeletbouw steeds vaker in de Twentse fabrieksbouw

toegepast. 

A. Beltman, die in de voetsporen van zijn vader trad, volgde een architectenopleiding in

Berlijn en werd specialist in het berekenen van betonconstructies. De Engelse architecten

waren hierin niet bedreven en verloren hun opdrachten op het Europese vasteland. Het

bureau Beltman was verantwoordelijk voor het merendeel van de fabrieksarchitectuur in

Twente. De andere architecten in Twente hielden zich meer bezig met kleinere opdrachten,

zoals het verbouwen en aanpassen van de bestaande gebouwen.

De invloed van Engeland op de Twentse textielfabrieken

Omdat de Engelse textielindustrie een voorsprong had op de Europese industriële

ontwikkelingen, werden de Engelse fabrieken een voorbeeld voor de textielfabrieken over de

gehele wereld. Ook in Twente werden de fabrieken gebouwd naar Engels model. De

fabrikanten reisden na 1850 door Engeland om daar kennis op te doen van het textielbedrijf.

Vanaf 1884 kwamen er ook gespecialiseerde Engelse fabrieksarchitecten naar Twente om

nieuwe brandvrije fabrieken te ontwerpen. De bekendste fabrieksarchitect was Sidney Stott,

die door G.J. van Heek werd gevraagd om voor één van de grootste textielcomplexen in

Enschede, Rigtersbleek, een ontwerp te maken. De markante Engelse sprinklertorens

werden een belangrijk kenmerk van de textielfabrieken. Ook het dubbele pilastermotief, dat

afkomstig was van Sidney Stott is veel geciteerd. Deze elementen werden door de Twentse

architecten overgenomen. Toen na 1914 gewapend betonconstructies gangbaar werden

voor de fabrieksbouw was de rol van de Engelse architecten uitgespeeld. Engeland bleef na

de Tweede Wereldoorlog op bouwtechnisch en architectonisch gebied achter.
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Resumé 

De vraag naar het hoe en waarom van de architectonische decoratie van de textielfabrieken

is in deze scriptie vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. De combinatie van de

verschillende invalshoeken geeft een andere kijk op de architectonische detaillering. Zo

waren het niet alleen bouwkundige en architectonische invloeden die het uiterlijk van de

textielfabriek bepaalden, maar speelde de sociaal-economische context, waaronder de

positie van de opdrachtgever, evenzeer een belangrijke rol in de tot stand koming van de

textielarchitectuur. 

De architectonische detaillering van de textielfabrieken kwam voort uit een ontwikkeling, die

zowel de fabrikantengroep, de architecten als het fabrieksgebouw doormaakten.

De textielfabrikanten waren in rijkdom, macht en aanzien gestegen. Hun financiële en

maatschappelijke positie manifesteerde zich in de bouw van nieuwe fabrieken met een

ontwerp waar een bewuste en samenhangende architectonische detaillering bij hoorde. 

De architecten waren in kennis en kunde gegroeid. De timmerman G. Beltman was een

fabrieksarchitect geworden die de architectonische stijlen van zijn tijd beheerste. Zijn zoon A.

Beltman had een gedegen opleiding als architect gehad. Aan het eind van de negentiende

eeuw werden de fabrieken ontworpen door goed opgeleide gespecialiseerde

fabrieksarchitecten. Voor hen was het toepassen van architectonische detaillering bij de

fabrieksontwerpen vanzelfsprekend.

Het fabrieksgebouw werd aan het eind van de negentiende eeuw niet meer als onbelangrijke

werkplaats beschouwd maar was als architectonisch bouwtype geaccepteerd. Bij deze status

hoorde een passende architectonische decoratie. 

Uit de context blijkt dat de opdrachtgever een belangrijke invloed had op de architectuur van

de fabriek. Bij de bouw van een nieuwe fabriek bemoeide de ondernemer zich met ieder

onderdeel. Voor de plattegrond gingen zij te rade bij de Engelse leveranciers van machines.

Deze maakten voor het gewenste machinepark een passende plattegrond. De architect werd

benaderd voor de opstand en de architectonische detaillering van het fabrieksgebouw. De

architectonische detaillering kwam voort uit de destijds in Nederland gebruikte historiserende

stijlen, die op eclectische wijze werden toegepast. De architecten ontwierpen in eerste

instantie de architectonische detaillering maar hadden geen carte-blanche. Ze waren

gebonden aan de wensen en de smaak van de opdrachtgever, die op zijn beurt beperkt werd

door de sociale codes binnen de fabrikantengroep. 

Naast de Nederlandse architectuuropvattingen had de Engelse fabriekarchitectuur invloed op

de detaillering van de fabrieken. Vooral de Engelse architect Sydney Stott drukte zijn
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stempel op de fabrieksarchitectuur in Twente. Hij introduceerde een aantal opvallende

elementen die kenmerkend werden voor het laat negentiende-eeuwse fabrieksgebouw. 

Ten gevolge van de wereldwijde Engelse invloed maakten de Twentse textielfabrieken deel

uit van een internationale textielarchitectuur, waartoe de blokvormige spinnerijen met hun

sprinklertorens behoorden. Daarnaast hadden de fabrieken in Twente ook iets typisch

‘Twents’. Dit regionale onderscheid kwam voort uit de sobere en consequente decoratie die

de fabrieken in Twente kenmerkte. Meer dan elders leken de fabrieken allemaal op elkaar.

Vooral in Enschede, waar de spinnerijen geconcentreerd waren, vormde de

textielarchitectuur een samenhangend stadsbeeld. 

Na de teloorgang van de textielindustrie raakten de fabrieken in verval en werden de

textielcomplexen in zijn geheel afgebroken. Ook bijzondere en fraaie bouwdelen zijn niet

gepaard. Bij de sloop van de fabrieken werd geen protest gehoord. De bevolking, die zich

vooral het ploeteren in de fabriek herinnerde, zag er de schoonheid niet van in. Voor de

gemeente was sloop ten behoeve van woningbouw  financieel aantrekkelijker dan

conservering. Hiermee verdween op een enkele fabriek na de gehele textielarchitectuur in

Twente. Het beeld is alleen nog door architectuurhistorisch onderzoek te reconstrueren.
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Fig.91, Spinnerij Gelderman , Oldenzaal, 1884. Fig.92, fabrieksstraat Spinnerij Gelderman.

Bijlage

Beschrijving van enkele belangrijke fabrieken.

Spinnerij Gelderman en Zonen, Oldenzaal (1884-1981)

opdrachtgever: Fa. H.P. Gelderman & Zn.

architect: fa. Stott & Sons, Oldham

De Spinnerij Gelderman werd gebouwd ter vervanging van de spinnerij uit 1862, die in

december 1883 afbrandde. Alvorens een besluit te nemen over de bouw van een nieuwe

spinnerij oriënteerde de eigenaar H.P. Gelderman zich in de eerste drie maanden van 1884

in Twente, Duitsland en Engeland. Van zijn bevindingen hield hij een aantekeningenboek

bij.  In Engeland kwam hij in contact met de Fa. Stott & Sons uit Oldham. Gelderman koos1

deze Engelse firma voor het ontwerp van zijn moderne ‘vuurvaste’ spinnerij. De spinnerij in

Oldenzaal toonde gelijkenis met de Arkwright Mill in Rochdale. Mogelijk gebruikte de Fa.

Stott & Sons deze fabriek als voorbeeld voor de spinnerij van Gelderman.  2

Hoewel de Fa. Stott volgens Gelderman voor de T.K.S. in Hengelo al eerder werkzaam was,

wordt aangenomen dat de Oldenzaalse fabriek de eerste spinnerij van het Lancashire type in

Twente was. De detaillering van de fabrieksgevel was sober en de ‘Hôtel de Ville’ watertoren

had eveneens een bescheiden decoratie. (fig. 91 en 92)
3
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Fig.93,het ketelhuis en de  machinekamer
van de Bamshoeve, blauwdruk uit 1905.

Fig.94, ‘het gouden straatje’, de Bamshoeve.

Bamshoeve complex, Enschede (1895-2000), alleen het balenpakhuis is gespaard

Opdrachtgever:Fa. Blijdenstein & Co. NV Katoenspinnerij Bamshoeve.

Architect: Fa. Beltman

De Bamshoeve was gesitueerd aan de spoorweg van Enschede naar Oldenzaal. Het

complex bestond uit gebouwen uit verschillende bouwperioden. Het ketelhuis en de

machinekamer met grote rondboogvensters en siermetselwerk waren uit het begin van de

twintigste eeuw.(fig.93)  De ommuurde weverij en de spinnerij werden in 1912 gebouwd. In de4

twintigste eeuw werd dit complex vergroot en uitgebreid tot een oppervlakte van 8 hectare.

Hiermee behoorde De Bamshoeve tot één van de grootste spinnerijbedrijven in Europa.5

Het ketelhuis en de machinekamer vormden samen met andere gebouwen uit die periode

het ’gouden straatje’. (fig. 94) Het was de bedoeling om dit straatje op te nemen in het6

stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Roombeek’, waarin het Bamshoeve complex een plaats

zou krijgen. De vuurwerkramp van 3 mei 2000 vernietigde alle gebouwen van de Bamshoeve

inclusief het straatje. Alleen het balengebouw met de sprinklertoren uit 1907 is

behouden.(fig.95) Dit gebouw heeft een belangrijke plaats gekregen in de opbouw van de

nieuwe wijk en krijgt een bestemming als informatiecentrum en kantoor van het

projectbureau. 

De spinnerij was in 1922 door A.G. Beltman vernieuwd en vergroot. Het spinnerijgebouw uit

1922 had een zichtbaar betonskelet en een zeer sobere decoratie.(fig.96)
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Fig.96, Spinnerij Bamshoeve, 1922.Fig.95, toren van het balengebouw, 1907.



 RAO, inventarisnr. 166, nr.4427

94

Fig.97, pakhuis Van Heek Noorderhagen, G.
Beltman 1892.

Fig. 98, spinnerij met sprinklertoren Van Heek
Noorderhagen, S. Stott 1897.

Spinnerij Van Heek Noorderhagen, Enschede 1897, Rijksmonument

Opdrachtgever: Fa. van Heek & CO.

Architect: Ph. S. Stott

Aannemer: P. Broekhoven

De eerste textielfabriek aan de Noorderhagen was een weverij uit 1859 van de Gebroeders

van Heek. Dit gebouw is in 1985 afgebroken. Het bedrijf werd in 1864 uitgebreid met een

spinnerij. In 1897 werd er een nieuwe spinnerij gebouwd. De opdracht voor het ontwerp ging

naar de Engelse architect Sidney Stott. De spinnerij lag achter het in 1892 door G.Beltman

ontworpen pakhuis en moest ‘aan de bestaande spinnerij en weverij gebouwd worden’.  Het7

pakhuis had een opvallende detaillering met klassieke motieven, zoals een gebroken fronton

en een dakkapel met een frontonbekroning. Daarnaast waren er neorenaissance elementen

zoals gekleurde baksteen, speklagenen en sluitstenen gebruikt.(fig.97) De architectonische

detaillering, van het nieuwe gebouw werd aangepast aan wat er al stond. 

De sprinklertoren heeft een rijke baksteen decoratie met veel metselwerk in reliëf. De

gemetselde pilasters zijn op de hoeken verdubbeld; een motief dat door S. Stott vaker werd

toegepast.(fig.98) De spinnerij kreeg in 1885 een bestemming als appartementencomplex.
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Fig.99, verzendhuis met toren 1930. Fig.100, sprinklertoren Rigtersbleek,
1898.

Rigtersbleek complex, Enschede (1898-1990). Alleen het verzendhuis met de

hoektoren uit de jaren 30 is nog in takt.(fig.99)

Opdrachtgever: G..J. van Heek & Zonen

Architect :Ph. S. Stott / Platt Brothers & Co. Oldham Ltd., Manchester

Aannemer: Gebr. Lasonder

Het Rigtersbleek complex werd buiten de stad gebouwd en lag ‘als een modern

kloostercomplex in het landschap’. (fig.103) De spinnerij werd door de Engelse architect S.8

Stott ontworpen naar voorbeeld van de destijds in Engeland gangbare Lancashire fabrieken.

De spinnerijgevel  en de muur rondom de weefsheds hadden geveldecoraties van

gemetselde baksteen, zoals tandlijsten en lisenen. De hoeklisenen staken iets boven de

daklijst uit. De watertoren van het ‘Hôtel de Ville’ type werd bekroond door een afgeknot

tentdak met een ijzeren balustrade. De bovenste verdieping van de toren had een

rondvenster met aan weerszijden dubbele pilasters.(fig.100) Het dubbele pilastermotief werd

door S. Stott zowel in de Hôtel de Ville watertoren als in de vierkante traptoren toegepast.

De machinekamer was fraai vormgegeven met grote rondboogvensters met gekleurd glas en

een zandstenen lijst rondom de ingangspartij.(fig.101) Ook het kantoor met het dakkoepeltje

had een bijzondere detaillering.(fig.102) De opdrachtgever G.J. van Heek had uitgesproken

ideeën over de vormgeving van zijn fabriek. Hij stuurde schetsjes met ontwerptekeningen

van onder andere het kantoor naar de architect.  Met uitzondering van het verzendhuis uit9

1930 is het hele complex in 1990 gesloopt.
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Fig. 102, kantoor Rigtersbleek, 1898.
Fig. 101, Machinekamer
Rigtersbleek, 1898.

Fig.103, S.Stott, Rigtersbleek complex, Enschede 1898-1990.

     

            

            

     



 GAE, bouwvergunningen (Jannink) Haaksbergerstraat 14710

 voor architectonische details ook de omschrijvingen uit het register van de rijksmonumenten, bijlage        11

             p.10

97

Jannink complex,1900, spinnerij en weverij. Rijksmonument

Opdrachtgever: Geh.Jannink & Zonen

Architect: Ph. S. Stott

Aannemer: H. Reygers

In 1900 besloot de Fa. Jannink een nieuwe spinnerij en weverij te bouwen op een terrein aan

de Haaksbergerstraat, waarlangs de spoorlijn naar Ahaus gepland was. De Engelse architect

S. Stott werd gevraagd om een ontwerp te maken voor het geheel. De moderne spinnerij

werd ontworpen naar Engels voorbeeld, zoals een Lancashire spinnerij. De weefsheds

werden in 1905 omgeven door een muur. In 1908 werd er een derde verdieping op de toren

gezet ten behoeve van het waterreservoir van de sprinklerinstallatie. De torenbekroning werd

afgebroken en na verhoging van de toren op dezelfde wijze en met hetzelfde materiaal weer

opgetrokken. Gebroken en beschadigde delen werden opgetrokken ‘van dezelfde soort en

zwaarte als het bestaande’.  10

In 1911 werd de spinnerij links van de toren met een bouwlaag in dezelfde stijl verhoogd.

Hierdoor heeft de linkervleugel van de spinnerij drie en de rechtervleugel twee

bouwlagen.(fig.104)

De twee bovenste bouwlagen van de spinnerij en de toren hebben de meeste

architectonische details. De gevelwand heeft door de grote vensters een regelmatige

indeling. Deze indeling wordt geaccentueerd door bakstenen lisenen, die om de drie

venstertraveeën op de muurdammen zijn aangebracht. De hoekpunten van de spinnerij

hebben een krulvormige natuurstenen bekroning, die ook terugkomt op de toren en op de

muur van de weverij. De pilasters op de muurdammen hebben een eenvoudiger bekroning.  

In de twee bovenste  bouwlagen van de toren zijn ijzeren vensters met een natuurstenen

omlijsting met sluitsteen aangebracht. De toren wordt bekroond door een afgeknot schilddak

met een gietijzeren balustrade. (fig.105) 11

De spinnerij, de fabriekspijp en een deel van de weverijmuur van Jannink zijn als monument

bewaard. De spinnerij heeft een nieuwe bestemming gekregen als textielmuseum en

wooneenheden complex.
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Fig.104, spinnerij Jannink, S. Stott 1900. Fig.105, bovenste verdiepingen van de toren
van Jannink.
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 Stenvert 1996, p.40: mogelijk naar Engels ontwerp uitgevoerde gebouw van N.V. Spinnerij Oosterveld12

 Dagblad  Tubantia, 3 februari 200613
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Fig.106, toren van spinnerij
Oosterveld.

Fig.107, spinnerij Oosterveld, Enschede 1911. 

Spinnerij Oosterveld, Enschede 1911

Opdrachtgever: Van Heek Schuttersveld

Architect: Fa. Beltman

Aannemer G. Hatten jr.

De spinnerij Oosterveld werd als één van de weinige aparte spinnerijen in 1911 gebouwd

aan de spoorweg van Boekelo naar Enschede. Het was één van de laatste traditioneel

geconstrueerde Lancashirespinnerijen in Twente. De constructie bestond uit gietijzeren

kolommen en stalen in beton gegoten balken. De latere spinnerijen hadden vrijwel allemaal

een gewapend beton skelet. A.G. Beltman was gespecialiseerd in het maken van de

ingewikkelde betonberekeningen. Het is daarom enigszins vreemd, dat deze fabriek nog een

traditionele constructie heeft. Het ontwerp van de fabriek wordt dan ook niet altijd aan

Beltman toegeschreven.12

Oosterveld heeft net als de spinnerij van Jannink uit 1900 drie bouwlagen en een traptoren.

Deze toren heeft een afgeknot tentdak met een gietijzeren hekwerk. Het is een eenvoudige

‘Hôtel de Ville’ bekroning, met behalve de decoratieve dakkapellen weinig opsmuk.(fig.106)

De gevels van het gebouw zijn uit donkere baksteen,Twents hardgrauw, opgetrokken. Dit

geeft het gebouw een wat sombere norse uitstraling.(fig.107)

Spinnerij Oosterveld wordt momenteel gebruikt als opslagplaats voor Hartman Groep BV.

Het gebouw is echter in slechte staat. Om het voor de toekomst te behouden is er besloten

om het pand als bedrijfsverzamelgebouw in gebruik te nemen. Daartoe zal het pand door de

gemeente Enschede aangekocht en getransformeerd worden. Voor de verbouwing is een

plan gemaakt door het Rotterdamse architectenbureau 24H architecture. (fig.108)
13

,  
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Fig. 108, Spinnerij Oosterveld, plan voor aanpassing van de fabriek als bedrijvencentrum, Architectuur bureau

24H architecture Rotterdam, Tubantia 3 februari 2006.
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Fig.110, Spinnerij Roombeek met poort, 1920-1996
Fig.109, opslaggebouw Menko Roombeek 1912.

Spinnerij Roombeek, Enschede (1912- 1996), alleen het opslaggebouw met de

sprinklertoren zijn bewaard.(fig.109 en 111)

Opdrachtgever: N. J. Menko

Architect: A. Beltman

Het Roombeek complex bestond uit een hoogbouw spinnerij en weefsheds van éen

bouwlaag. De spinnerij was oorspronkelijk gebouwd in 1912, maar werd herhaaldelijk

vergroot en veranderd. Het was een blokvormig gebouw met een zichtbaar betonskelet en

een sobere decoratie. De gevel was ingevuld met baksteen en glas. (fig.110) De weefsheds uit

1906, waren omgeven door een muur met baksteen decoratie.(fig.113) Tussen de spinnerij en

de muur van de weefsheds was de fabriekspoort. Deze had een klokvormige bekroning

waarin een uurwerk paste. 

Na de teloorgang van de textielindustrie raakte het gehele complex in verval. In 1996 werd

het geheel, op het pakhuis met de sprinklertoren na, afgebroken. Ook de poort werd

gesloopt, alleen het bovenste deel is bewaard gebleven.(fig.112) Het pakhuis is ook tijdens de

vuurwerkramp in 2000 gespaard gebleven en krijgt in het nieuwe plan voor de wijk een

bestemming als appartementencomplex. 
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Fig. 111, sprinklertoren opslaggebouw Menko-
Roombeek 1912.

Fig.112, bovenstuk van gesloopte poort spinnerij
Roombeek.

Fig. 113, bedrijfsgebouw bij weverij Roombeek, 1906
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Fig.114, watertoren aan de voorkant van
spinnerij Twente, Almelo 1914. 

Fig.115, watertoren aan de achterkant
van spinnerij Twente, Almelo1914.

Stoomspinnerij Twente, Almelo 1914, Rijksmonument

Opdrachtgever: Katoenmaatschappij, voorheen de gebr. Scholten & Co.

Architect: A.G. Beltman

Het fabrieksgebouw van de stoomspinnerij Twente is nog grotendeels in dezelfde staat,

waarin Beltman de spinnerij in 1914-1916 ontwierp. Het gebouw werd alleen in 1920 vergroot,

maar dat had geen ingrijpende gevolgen voor de verschijningsvorm.

De betonnen kolommen en liggers vormen een vakwerkconstructie met een invulling van glas

en rode baksteen. De architectonische detaillering, zoals consoles en tandlijsten onder de

dakrand zijn eveneens van beton. De consoles worden op de hoekpunten verdubbeld. 

De spinnerij heeft twee watertorens aan de voor- en aan de achterkant van het gebouw. De

watertoren aan de voorkant heeft een overkragend reservoir met dubbele hoekpilasters.

Rechts van deze toren steekt een deel van de derde en vierde verdieping over.(fig.114) Dit

soort overstekende delen was met gewapend beton goed te construeren. De watertoren aan

de achterkant heeft kantelen en tandlijsten als decoratie. Ook hier zijn de pilasters op de

hoeken verdubbeld. (fig.115)

De spinnerij is in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en er is een dependance van een ROC

in gevestigd.(fig.116)



104

Fig.116, A.Beltman, Spinnerij Twente, nu

bedrijfsverzamelgebouw, Almelo 1914.
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Fig.117, kolenbunker met ketelhuis, Van Heek
Losser 1926.

Fig.118, fabriek Van Heek Losser 1926.

Fig. 119, ingangspartij met granieten
omlijsting van een nieuwe deur, fabriek Van
Heek Losser.

Fig.120, gevel van de
kolenbunker en het
ketelhuis.Ingang van het
ketelhuis met granieten
omlijsting. Van Heek Losser
1926.

Textielfabriek  Van Heek, Losser 1928, Rijksmonument

Opdrachtgever; L. van Heek & Zn.

Architect A. Beltman

De spinnerij Van Heek was de laatste compleet nieuw gebouwde textielfabriek in Twente. De

fabriek werd gebouwd voor de productie van garens voor verbandgaas en is nog steeds in

bedrijf. De kolenbunker en het ketelhuis zijn in onbruik geraakt en vervielen.(fig.117) Zowel het

productiegebouw als het ketelhuis met kolenbunker zijn rijksmonument.

De betonnen constructie heeft een bakstenen gevel, die is voorzien van tandlijsten, speklagen

en spaarvelden.(fig.118) De hoeken van de fabriek en het ketelhuis hebben granieten

krulvormige ornamenten. De ingangspartijen van het ketelhuis en de fabriek hebben een

granieten omlijsting met een krulvormig fronton.(fig. 119 en 120) De kolenbunker heeft een

betonnen constructie, die is ingevuld met baksteen. Vanaf de tweede verdieping kraagt de

gevel, ondersteund door betonnen consoles naar voren. Om de kolenbunker en het ketelhuis

te kunnen behouden zijn er in 2002 gemaakt voor hergebruik als brandweerkazerne.(fig.121)

De uitvoering van deze plannen laat door het gebrek aan financiële middelen op zich

wachten. De gebouwen worden ondertussen steeds bouwvalliger.
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Fig. 121, plan voor verbouwing van het ketelhuis en de kolenbunker van

de textielfabriel Van Heek Losser tot brandweerkazerne, 2002.
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