( Stro in ksb leekweg 1
G eert Bekkering

H et is lastig m et die natuurbleken van Ensch ede . Als ze van eige naar wi sselden,
kre gen ze ee n andere naam . Z ie er dan m aar ee ns achte r te kom en of de
ve rme ldingen van de Stroinksblee k, bijvo orbeeld in het M ark eb oek , w erk elijk
over de Stroinksblee k gaan, die langs de huidige Stro inksblee kweg heeft
gelege n . En in dit geva l is het nog lastiger wa nt er wa ren ee n o ude en een
nieu w e Stro inksbleek, beid e in het R oomveldj e bij de M ark egren s.
De boeren bleekten hun zelfgewev en linn en aanvankelij k zelf W e weten niet
pr ecies wa n neer de ee rste fabriqu eurs hi er bleken liet en aanleggen . Uit 173 0 is
de o udste vermeldin g van de Stadsdoekblee k
N oordbleek
Pr in cenbleek , aan
de H en gelosestraat tu ssen M olensteeg en Korte Steeg (= D eurningerstraat). D at
terrein is na 1862 verkoch t aan de firma J. Stroink & Z onen voo r ee n kantoor
en m agazijn, later kw am daar de villa Kleib oer. Over ee n Stroin ksbleek lezen
w e pas wat in het M ark eb oek Eschmark e in 1796: Voortscf!elez en z ijnde een request
[lan de burgersJan Stroink en H. C . Penninle houdende verzoek tot aangtavingc van
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eenigc cf!emene veldgrond bij hunne bleekerij, is door GoedsHeren en Eigengeëifdens als
geen poinct van deliberatie z ijnde 1I00r notificatie aancf!ellOlIl en. D at gaat echte r over de
dichter bij de
'o ude Stroinksbleek ' , die
1832 door D e Ma ere
D eurningerstraat lag en in
overgeno men werd en
o mgetoverd in het
Ni euwlustpark . O p di e
5
plek is later de fabrie k van

Straatnaam
1
1
a spiege
van historie

Grolsch gebouwd. In 18J2
moet er du s allan g lan gs
weg ee n gro te re ' nie uwe
de huidi ge Stro in ksblee kStr o inksbleek ' zij n geweest. In h et m ark eb oek Eschrnark e van J 798 staat
daarover: J. Stroiul: verr ockt een (!f twee sdicpe!.'Sl"Ond bij z ijne Bleeke. Hierteegen
protestecrcn Hk . Minl eniaat, Lucas Zc,l!..f!eld enJannes Minlauaat. R ond 1850 werd er
vooral che m isch geblee kt, het zoge naa m de stoom bleke n . D e bleek w erd vaak
weiland, in de slo ten w erd soms vis ge kweekt. Een deel van de grote bleek werd
ook w el tot boerenbleek . In 1920 sch rij ft T er W eeIe: Daar ik 1111 nabi] den

R oolllweg genaderd ben, wil ik ook die even opstappen en opsouunen wat hier al z oo
veranderd is. Vooreerst is van de Blvdcnstcinsblccl: Ide o ude Stro inksblee k1een
gedeelte door de Enschedeschc Bierbrouwerij in beslacf! .f!en0111en. Op de daarn aast cf!elegen
Stroinlesbiecle niet een klein boerderijtje lJan Sdiurinle z waait dejlnna Rozendaal doo r het
bouwen van jà brieken den scepter. D e laatste overblij fselen van deze Stroinksbleek
zij n in 195 8 ve rdwene n. H et w as ee n woo nh uis aan de Hulsmaatweg , tegenover
h et ein de van de Stroinksbleek w eg. O mstree ks 1900 w as het verbouwd , voor
die tijd dien de het als blek ershuisje. H et adres w as Hulsma atw eg roo , waa r in
1939 landbouwer A. Eos en tuinman H . Bekkers woonden . O ude m en sen konden
zich vo lge ns Buter in 1970 de bleekslot en nog herinneren en uit overl evering
wi st m en, dat de heren Str oink hi er gare n en bombazijn ble ekten . D e En schedese
textielblek en zij n nu vrijwel uit sluitend no g als straatn amen te vinde n .
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