BLEKER5TRAAT
Ontleend aan de blek~rij die hier vroeger lag

Arn old

Ee ns nam en ze ee n belan grijk e plaats
in: de blek en van E nsche de. Vandaag
her inn eren allee n nog straatnam en
aan het blek ersvak. Di e blek en lagen
in de 1Se ee uw vaak aan de randen
van de stad . In 'Stad en Land van
T w ente' noemt Stro ink er ee n aantal,
zoals de W agelaarsbleek bij de
Bolhaar, w aar al in 1736 het linnen
dat van de w eefgeto uwen afkwa m ,
we rd gebleek t. Later kr egen ze vaak
de naam van fabrikant en of van
'reide rs', de o pko pe rs van gcw even
doek. Ensched e hechtte aan die
blek en - straatnam en, die de
oorspro nkelij ke eige naars in ere lek en
te moeten houd en . De stad dankt
daaraan straatname n als de
Crom hoffs blcekwe g bij de
Ge tfertsinge l. D e bleek wa arn aar deze
straat w erd genoemd, w as eerst van
W aanders, daarn a van Blijden stein ,
Coster en -i n 1824- Schophans en
ten slotte van Cro m ho ff. Ander e
straatname n die aan de Enschedese
blek en herinneren : Van
H eeksbleekw eg ach ter het W ageler ,
Blijden steinbleekw eg in Lonneker ,
Stro ink sblcekwcg op het R oombeek ,
13oekel oseble ekw eg en

~

R ocssingh sbleekw eg achter het Van
H eekp ark . Ver dw en en zij n onder
meer de Janninksbleek (van de
Haaksbergerstraat naar de
E m mastraat), ook Langs de Bleek
gcnocmd, de Boekelerveldbleckw eg
in T w ekk elo en de Rigtersbleek (nu
ee n voortzetti ng van de R ichtersw eg).
T w ee ande re strate n, de Blek erstraat
(van de H aaksbergerstraat tot aan de
Janninksw eg) die to t 1899 de naam
'D e Plaay', Plaayw eg' of 'Weg lan gs
de Plaay' dro cg en de Bleekw eg (in
het
Getfert ),
moeten
het
de naam
zo nde r
vroegere
van hun

Straatnaam
als spiegel
van historie

d o en ,
clgenaars
Daarmee
w ordt in
ied er geval het am bacht van de blek er
ben adrukt en dat lijkt me in ied er
geval niet ove rbo dig. D e naam D e
Plaay is ove rige ns teru ggek eerd in het
gebied 'D e G rot e Plooij', waa rin
onder meer de bier brouwerij van
Grolsch is geves tigd .
Stroi nk signalee rt al Ensch ed ese
bleek bewerki ngen in de
textieln ijverh eid tegen de 15e en 16c
ee uw , zoals blijkt uit

Fortuin

boedelbesch rij vingen . In die tijd
kom t mcn garen kookketels tcgen
waa rin het linn en garen afgek ookt zal
zij n. H ierbij we rd 'potasch' gebru ikt,
ee n wi t alkalisch po eder dat op ee n
specia le manier werd ber eid uit
houtas.
In 1730 blijkt er al sprake van ce n
Stadsdoekbleek, ook N oordbleek of
Prinsen bleek. D ie lag aan de
I-I cn gclosestraat , w aar eens pension
Kleiboer sto nd. D ie bleek bestond uit
vee nweiland w aaro m h een en
w aarbi nne n sloten wa re n geg rave n
die voor het nod ige w ater zorgde n.
D e geweve n stof we rd o p het gras
uit gespreid en met kleine lusjes aan
stokjes vastgeprikt. R egelmatig
begieten met water hielp bij het
bleekproces. D aarvoo r w erd met ee n
klom p aan ee n sto k w ater uit de
slote n gehaald . D e bleken lagen
meestal aan de voe t van de
csgro nden. D e textielindustri e had al
snel meer weiland nodi g om te
bleken . D e fabri kante n besloten
daarop eigen bleken aan te leggen. Z e
kozen daarv oor esgro nde n met kleine
beekj es, o m aan het nodige w ater te
ko men.
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