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Twentse
Damast
topkwaliteit in textiel
De textielnijverheid in Twente bestaat al eeuwenlang en is tot op de dag van vandaag een
bloeiende industrie. Dé vertegenwoordiger
van deze traditie is Twentse Damast, een
bedrijf dat haar oorsprong vindt in 1813.

In bijna ieder boerenhuishouden was vroeger wel een weefgetouw te vinden waarmee
vlas – een natuurproduct – met de hand tot
linnen werd gesponnen. In eerste instantie
om het gezin te voorzien van lakens en textiel, maar geleidelijk aan ontstond er een
handeltje waarmee arme boeren wat extra
geld konden verdienen. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, richtte de
familie Bendien in 1813 een kleine weef-

wist je dat…

Tekst: Ravianne van Vliet Foto’s:

… Twentse Damast exclusief voor de
klanten van Dirk van den Broek een
thee-en keukendoekenlijn heeft ontworpen in de mooiste dessins en kleuren?
Deze is momenteel voor een zacht prijsje
te koop bij alle Dirk-supermarkten in
Nederland.

fabriek op in het Twentse Ootmarsum. In 1835 werd
er een weefschool aan verbonden en bij de bouw van
een nieuwe fabriek in 1860 werd de eerste stoommachine aangeschaft. In 1892 kreeg het familiebedrijf S.
Bendien & Zonen een nieuwe naam: N.V. Twentsche
Damast-, Linnen- en Katoenfabriek, vandaag de
dag bekend als Twentse Damast.

twentse mentaliteit
Inmiddels is het bedrijf gevestigd in Losser, niet ver
van Enschede. Twentse Damast heeft een wereldwijde afzetmarkt en een topreputatie als het gaat om
luxe textielcollecties voor zowel de keuken, slaapkamer als badkamer. Ook levert de onderneming linnen
voor de hotel-en ziekenhuisindustrie. Het succes zit
‘m volgens directeur Ewald Poorthuis in die typisch
Twentse mentaliteit waarbij nuchterheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid bovenaan staan. En de allerbeste kwaliteit leveren, dat spreekt voor zich. Kijk voor
meer informatie op Twentsedamast.nl. n

… het bedrijf ook authentiek boekbinderslinnen maakt waarmee de omslag
van een boek wordt verfraaid? Voor de
luxe uitgave van de laatste Harry Potterroman én de wereldwijde editie van
het kookboek Comfort Food van Jamie
Oliver leverde Twentse Damast meer
dan 1 miljoen meter linnen.
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