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Germaanse verzamelplaats 
oorsprong van Enschede?

Enschede kreeg in 1325 stadsrechten van de Utrechtse bisschop Jan van Diest 

en mocht een stadszegel gaan voeren, om officiële stukken te waarmerken. Het 

eerste zegel stelde de patroon van de kerk en van de parochie voor, Sint Jacobus de 

Meerdere, die in de linkerhand een staf vasthield en op de uitgespreide rechterhand 

de kerk droeg.1 Er stond een randschrift op: S(igillum) opidi Enschede. Dit zegel, 

gevoerd tot 1647, was tegelijkertijd het stadswapen dat op oude gedenkpenningen 

voorkomt. In de zeventiende eeuw kreeg Enschede een nieuw zegel, vermoedelijk 

na de eerste Münsterse Oorlog (1665-1666). Op dat zegel stond een slaghek, drie 

dwarsbalken samengehouden door twee kruisbalken, in het midden door twee 

touwen kruiselings verbonden. Met dit zegel en ook met de toen ingevoerde 
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Een boer blaast de 
midwinterhoorn, 
boven de put, bij een 
boerderij in Usselo. 

Omstreeks Palmzondag 
lopen Twentse jongens 
en meisjes trots rond 
met hun rijkelijk met 
snoep en fruit versierde 
palmpasen. De foto is 
gemaakt omstreeks 
1950. 

schrijfwijze Eindschede wilde het stadsbestuur be
nadrukken, dat Enschede de ‘eindscheiding’ was tus
sen Overijssel en het bisdom Münster. Vanaf 1819 
mocht Enschede het wapen met het rode hek voeren, 
zo besliste de Hoge Raad van Adel. Het wapen, in 
1840 ingevoerd, toont hetzelfde schild, gedekt met 
een gouden prinsenkroon, vastgehouden door twee 
klimmende leeuwen, die de toeschouwer moedig in 
de ogen kijken. Bij de samenvoeging van de gemeen
ten Enschede en Lonneker in 1934 werd dit wapen 
met twee kleine wijzigingen – zonder Andrieskruis 
en de afronding van het schild aan de onderkant – 
het stadswapen van de nieuwe gemeente Enschede.2

Eén ware God
Het ontstaan van het stedeke Enschede is omgeven 
met veel vraagtekens. In elk geval moeten we terug 
naar de achtste eeuw van onze jaartelling, naar Karel 
de Grote, de belangrijkste vorst in de middel eeuwen. 
In 768 was hij koning was geworden van het Ger
maanse rijk der Franken en vocht daarna 33 jaar 
tegen de heidense Saksen.3 Niets en niemand ont
ziend eiste hij, dat alle Saksen net als de Franken het 
christelijke geloof in één ware God zouden aanne
men. Wie weigerde te worden gedoopt, vlees at in de 
vastentijd, een gestorvene of een heks verbrandde, 
doodde hij. Het waren vooral de Saksen, die al die 
oorlogsjaren weerstand boden en bleven vechten. 
Maar bij de Vrede van Selz, gesloten in 804, moes
ten ook zij hun zelfstandigheid inleveren, ze werden 
ingelijfd bij het immense rijk van Karel de Grote. Ook 
moesten de oude heidense feesten verdwijnen. 

Maar de praktijk was sterker dan de leer, want 
vandaag de dag nog vieren en beleven Nederlanders, 
en zeker Twentenaren, feesten, die hun oorsprong 
vonden in het Germaanse veelgodendom, hun ge
woonten en tradities. Het waren vooral vruchtbaar
heidsfeesten, verbonden met de natuur en de jaarge
tijden. Zoals het lentefeest, het paasfeest dat Joden 
nog altijd vieren in het voorjaar en waar soms offer
gaven van de oogst aan de Heere werden gebracht. 
Aan de Germanen danken we het eieren eten met 
Pasen. Dansen rondom de meiboom komt in Twente 
niet meer voor, maar leeft wel voort in kinderfees
ten, als jongens en meisjes die trots en fier met een 
rijkelijk met snoepjes versierde palmpasen in op
tocht door de straten lopen. Waar de meiboom is 
gekerstend, branden elk jaar weer de paasvuren, de 
‘boakens’, bij het ondergaan van de zon. Het Joel
feest werd gevierd als de langste dag voorbij was en 
de zon weer langer scheen. Daaraan  herinneren ons 
elk jaar weer, in de Adventstijd, de midwinterhoorn
blazers, met hun enkele langgerekte, wat sombere 
tonen, vaak geblazen boven een put, op eenzame 
stille plaatsen. Zo schrikken ze boze geesten af, be
letten hen mee te gaan naar de komende betere tij
den, die weldra aanbreken nu de zon steeds feller en 
vaker gaat schijnen, de zon die de aarde verwarmt, 
de gewassen doet groeien. 

Hunebed onder kerk?
Omdat Karel de Grote de heidense godsdienst radi
caal wilde opruimen, eiste hij dat de christelijke ker
ken werden gebouwd op de oude heilige plaatsen van 
de Saksen. Het is niet uitgesloten dat Marcellinus, 
die naar alle waarschijnlijkheid het katholieke geloof 
naar Enschede bracht, aan het einde van de acht
ste eeuw middenin het stadje Enschede een kerkje 
heeft gebouwd.4 Was dat het eerste kerkje? Hadden 
de Germanen hier niet het eerste primitieve, hou
ten kerkje gebouwd? Deze vragen stonden centraal 
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Sint Jacobus de 
Meerdere was de 
patroon van de 
kerk en de parochie 
in Enschede. Zijn 
beeltenis sierde de 
eerste stadszegel, dat 
tot 1647 werd gevoerd. 
Het schilderij uit 1661 
is van Rembrandt, 
toont Sint Jacobus, 
de patroonheilige 
van de pelgrims, met 
een vertrokken en 
verweerd gezicht. 
Het werd begin 2007 
gekocht door een 
anonieme koper, voor 
ongeveer 21 miljoen 
euro.

in vaak heftige discussies onder vooraanstaande  
Enschedese ingezetenen, toen in 1928 de Grote Kerk 
op de Markt moest worden gerestaureerd.5 

Begin 1925 was heel Enschede in rep en roer ge
raakt. Want hun trots, de eeuwenoude stadstoren 
van de Grote Kerk, stond op instorten, zo ging de 
mare door de stad. In de loop der voorbije eeuwen 
was de toren met één verdieping verhoogd en ook 
verzwaard door een hogere opbouw. De zijmuren, 
ontworpen op vier lagen, nooit breder of steviger 
gemaakt, dreigden nu te bezwijken onder de toene
mende druk. Deskundigen drongen aan op snel in
grijpen, anders zou met name de noordelijke wand 
kunnen instorten, daar was de situatie ‘zeer angst
wekkend’, omdat deze horizontaal en verticaal ‘uit
puilde’.6 Ook de zuidelijke wand vertoonde deze 
verschijnselen, verontrustende scheuren en bulten. 
Onmiddellijk maakten het Rijksbureau voor Monu
mentenzorg en de gemeente Enschede, immers eige
naar van de toren, een restauratieplan.7 Dat plan kon 
worden gerealiseerd, dank zij veel giften van voor
aanstaande stadgenoten. Negen maanden duurde de 
renovatie, op 23 december 1928 ging de kerk weer 
open, met een nieuwe torenspits en een geheel ver
nieuwd interieur.8

De restauratieplannen hadden een uitgelezen 
kans geboden ter plekke archeologisch onderzoek 
te verrichten. Daarvoor werd een commissie inge
steld, die een zoektocht leidde naar vondsten die 
interessante informatie zouden kunnen opleveren 
over de geschiedenis van de kerk en van de stad. Er 
bestond nog steeds twijfel over de ouderdom van de 
kerk, misschien dat opgravingen uitsluitsel zouden 
kunnen brengen. De textielfabrikant, firmant van 
Rigtersbleek, Jan (Herman) van Heek, die zo’n veer
tig jaar in het Van Heekshuis achter de kerk had ge
woond en een erkend kenner was van middeleeuwse 
kerken en kastelen, leidde het groepje.9 Bij het opbre
ken en ontgraven van de vloer in de kerk werd een 

groot aantal zwerfkeien aangetroffen, die ongeor
dend, dicht bijeen, in de bodem lagen. Een toeschou
wer, een gestudeerde oudheidkundige uit Duitsland 
die toevallig in de stad was, professor aan de univer
siteit in Münster, durfde de stelling aan dat die vloer 
‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid’ een hunebed was. Maar kennelijk had hij toch 
wat twijfels, want hij adviseerde ook andere deskun
digen naar hun oordeel te vragen. 

Twee erkende kenners van de prehistorie, ervaren 
onderzoekers ook, Jan Hendrik Holwerda, directeur 
van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, en 
zijn collegawetenschapper Albert van Giffen, ver
richtten onafhankelijk van elkaar een nauwkeurig 
en gedegen onderzoek.10 Hun conclusie: de stenen 
waren niet van een hunebed, maar overblijfselen 
van een zeer oude, primitieve kerk. De grote veld
keien zouden fundamentstenen van een oude hou
ten kerk kunnen zijn.11 Het was vooral Jan van Heek, 
die – gesteund door de conclusies van de twee weten
schappers – volhield dat deze plek, voordat het chris
tendom hier was verkondigd, een Germaanse verza
melplaats was geweest en dat ze dus te doen hadden 
met wat was geweest ‘de oorsprong van Enschede’. In 
elk geval was het volgens Van Heek zeker dat er een 
houten kerkje had gestaan, voordat de eerste stenen 
kerk was gebouwd.12 

Overigens was niet ieder lid van de commissie het 
met Van Heek eens, enigen bleven volhouden dat de 
stenen uit de prehistorie stamden.13 J.J. (Ko) van 
Deinse, amateurhistoricus in zijn vrije tijd, in het 
dagelijks leven procuratiehouder bij G.J. Jannink 
& Zonen, meende dat op de plek van de Grote Kerk 
omstreeks het jaar 1000 een primitieve kerk had ge
staan, met zware, van oerbrokken en veldkeien ge
bouwde fundamenten en met muren, die een dikte 
hadden van 1,70 tot 1,80 meter.14 Vermoedelijk was 
het een weerbaar bouwwerk of ‘bergfried’, een een
voudige verdedigingstoren uit de middeleeuwen, 
waarin stadgenoten bij nood een schuilplek von
den.15 Tot op heden is nog nooit met zekerheid vast
gesteld, wanneer Enschede is ontstaan, in de prehis
torie toen hunebedden werden opgericht, of rond 
700 in de Germaanse tijd, of omstreeks 1000, of 
wellicht nog later? 

Um ’n oalden stadstorent
Welke rol speelde de kerstening van onze streken 
in de ontstaansgeschiedenis van de stad? Aan het 
einde van de zevende eeuw, in 690, kwam de Engelse 
monnik Willibrord in ons land aan, bij de monding 
van de Rijn, daar waar nu Katwijk ligt. Met andere 
geestelijken wilde hij het Christendom uitdragen in 
het land van de Friezen, van oorsprong ook Germa
nen, die in het gebied tussen Westerschelde en Dok
kum woonden en nog steeds Wodan, Donar en an
dere heidense helden vereerden.16 In 696 vestigde 
Willibrord zich in Utrecht en bouwde er een kerk, op 
de plaats waar nu de Dom staat. Abt Gregorius van 
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Op 11 januari 1894 
maakte Jan Herman 
van Heek deze 
tekening, vanuit de 
woonkamer van het 
Van Heekshuis. Het 
is een doorkijkje naar 
de Markt, rechts een 
steunbeer van de Grote 
Kerk.

het Sint Salvator  klooster in Utrecht wilde een ste
vige voet aan de grond krijgen in het Frankische bis
dom Utrecht en het Saksische land ten oosten daar
van, met de IJsselvallei als bruggenhoofd. Daarom 
stuurde hij in 768 twee Engelse monniken, Lebuï
nus en Marcellinus, op pad om de heidense Saksen 
tot het christelijke geloof te bekeren. Lebuïnus had, 
zo zei hij ....

... van den Heer tot driemaal toe het ernstige 
bevel ontvangen [...] om in het grensgebied van de 
Franken en de Saksen aan de rivier de IJssel, het 
volk van dienst te zijn in de verkondiging van het 
Woord van God.17 

Ze bouwden in Deventer een houten kerkje met een 
woning – de latere Lebuïnuskerk  en ook één in 
Wilp aan de oostkant van de IJssel, die behoren tot 
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De Grote Kerk staat 
sinds eeuwen in 
hartje stad. Links 
naast de toren het 
gebouw Concordia, 
dat kapelaan Alphons 
Ariëns omstreeks 1900 
liet bouwen en rechts 
achter de kerk staat 
het Van Heekshuis. 

de vroegste christelijke bouwwerken in het oosten 
van het land.18 

Abt Gregorius, die na de moord op missionaris 
Bonifacius in 754 bij Dokkum het bestuur van het 
vacante diocees Utrecht had overgenomen, zonder 
overigens zelf de bisschopswijding te hebben ont
vangen, ging op uitnodiging naar Utrecht, waar hij 
eerst als leerling en daarna als leraar aan de kapittel
school was verbonden. Gedurende een korte periode 
verkondigde hij het christelijke geloof in Friesland, 
waarna hij naar Twente vertrok. Daar waren sinds 
743, tijdens een concilie onder leiding van Bonifa
cius, al diverse heidense gebruiken, stammend van 
de oude Germanen, afgeschaft. Zo was het ontsteken 
van grote vuren bij feesten ter gelegenheid van mid
zomer en midwinter en bij andere feesten ver boden. 
Dansen en zingen in kerken en op kerkhoven, rituele 
drankfeesten en ‘ommegangen’ waarbij een heiligen
beeld over de akkers werd rondgedragen om een rijke 
oogst af te smeken, waren uit den boze.19

Aan de christianisering van Enschede en omge
ving heeft geschiedschrijver Arent Benthem weinig 
aandacht besteed, vermoedelijk omdat over de resul
taten van de prediking van zendelingen als Marcel
linus, Lebuïnus en Plechelmus ‘niets met zekerheid 
valt te zeggen’.20 Al vermoedde hij wel dat Enschede 
zijn ontstaan voor een deel te danken heeft aan de 
werkzaamheid van die predikers: 

Er kwam hier eene Christenkerk, een eenvoudige 
tempel, op de plek waar thans de Grote Kerk 

staat. Deze tempel [...] gaf waarschijnlijk de eerste 
aanleiding tot het ontstaan van onze stad. 

Het lijkt dus wel zeker dat Enschede rondom de eer
ste kerk is gebouwd, ‘um ’n oalen stadstorent’.21 Maar 
deze veronderstelling sluit de mogelijkheid niet uit 
dat hier eerder een houten kerkje heeft gestaan, op 
de plek van een oude Germaanse verzamelplaats.

Eenvoudig en ongekunsteld
Veel steden en dorpen in ons land kunnen bogen op 
eerste vermeldingen in een eeuwenoud document, 
soms al in de vroege middeleeuwen. Zo komt de 
naam Oldenzaal, als Audenzeel, voor het eerst voor 
in een oorkonde uit het begin van de negende eeuw  
– 806 of 809 – van de bisschop van Münster. De 

Stadje van ruim 1.500 mensen, 
zo’n 3.500 in de boerschappen
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Zo zou de Burcht van 
Enschede er wellicht 
hebben uitgezien. 
De tekening komt 
voor in het boek over 
de geschiedenis van 
Enschede van Arent 
Benthem.

oudste vermelding van Delden gaat terug tot 1036. 
Bekend is dat in Ootmarsum omstreeks 770 al één 
van de eerste kerkjes in Twente werd gebouwd. De 
naam Enschede is voor het eerst aangetroffen in een 
schenkingsakte uit 1119, waarin bisschop Godebal
dus het patronaat over de kerk te Anescede schonk 
aan het Kapittel van St. Pieter in Utrecht. Waar de 
naam vandaan komt? Het zou kunnen zijn, op grond 
van naamgeving van steden en dorpen elders, dat 
Enschede – met toonloze e’s in de tweede en derde 
lettergreep – betekende ‘aan ’n esch gelegen’, maar 
die veronderstelling wees Arent Benthem af. De be
tekenis van de naam zou wel alles te maken kunnen 
hebben met de antipathie die er in de grensstreek 
heerste tegen de bisschop van Münster:

Onbekend met den oorsprong van den naam onzer 
Stad gaf men alhier in de tweede helft der 17e eeuw  
aan zijne antipathie tegen den Bisschop van 
Münster lucht door de bewering dat Enschede was 
de ‘Eindscheiding’ tussen Overijsel en het Bisdom 
Münster [...] en schreef men voortaan ‘Eindscheide’ 
of ‘Endscheide’, hetgeen in ‘Enschede’ overging. 

Benthem vond dit weliswaar een ‘onjuiste afleiding 
van den naam onzer Stad’, maar deze werd ‘tenge
volge van haar eenvoud en schijnbare ongekunsteld
heid’, weldra algemeen.22  

Stadsrechten van verkwister
Jan van Diest, bisschop van Utrecht van 13221340, 
was een geestelijke die niet de geschiedenis is inge
gaan als een succesvol kerkbestuurder, integendeel, 
zijn bewind vormde een dieptepunt in de historie 
van het bisdom. Hij was niet alleen een verkwister, 
ook zijn ongekende en irritante vriendjespolitiek 
stuitte velen tegen de borst, familie en vrienden ont
vingen tal van onverdiende gunsten.23 Van Dienst 
en alle andere bisschoppen van Utrecht vonden het 
gewoon bij hun dienstmannen belangrijke bedragen 
te lenen. Als tegenprestatie gaven ze dan hun kaste
len, schout en rentambten in onderpand.24 Zo kocht 
Jan van Diest in 1331 het ‘onbeperkt en onbetwist 

bezit’ van Enschede. Hendrik I, graaf van Solms Ot
tenstein, had uit een erfenis grote bezittingen ‘in der 
stad Enschede binnen den uitersten oever van den 
Stadsgraeven’ verworven, die hem goed geld oplever
den. Maar kennelijk was het bod van de bisschop zo 
profijtelijk, dat de graaf niet aarzelde zijn bezittin
gen te verkopen, ‘voor den Gherichte tot Enschede’. 
Dat betekende voor de burgers en poorters, die tot 
dan hofhorigen waren geweest van de graaf van 
Solms Ottenstein, dat ze vrije mensen waren, vrij in 
hun bezit en vrij in hun huwelijk.25 

Waarom kochten de bisschoppen in die tijd bezit
tingen in Twentse steden? Het was niet direct heb
zucht, het was niet voor eigen gewin, integendeel, 
de bisdommen kwamen steeds verder in de rode cij
fers. Het was pure machtswellust, want de geestelij
ken moesten Twente, een belangrijk gebied immers, 
verdedigen tegen de grondhonger van de bisschop
pen van Münster en de hertogen van Gelre. Twente 
was een gebied dat meetelde, een heerlijkheid die ook 
op de Twentse landdagen nooit verstek liet gaan. Al 
in 1248 was de begeerte van het bisdom aan het 
licht gekomen, toen bisschop Johan van Nassau de 
Hof te Enschede kocht, een eerste poging om in het 
plaatsje vaste voet aan de grond te krijgen.26 In de ja
ren daarna versterkten de bisschoppen hun invloed 
in Twente door steden stadsrechten te verlenen, Rijs
sen, Oldenzaal en Goor waren Enschede al voorge
gaan. Die steden kregen wallen en grachten, die de 
vijand beletten de steden zonder slag of stoot in te 
nemen. 

In hoogsteigen persoon kwam bisschop Jan van 
Diest op 15 december 1325 naar het Huys the Ghore, 
het latere Huis Heeckeren in Goor, om Enschede de 
stadsbrief aan te bieden. Eerst stipte hij de bedoelin
gen van het bisdom aan:

Als dat wi bi Rade onsen prelaten ende onser 
gueder lude van onsen lande, om onse Stichte ende 
onse land te sterkene ende om roeste en de vrede 
der gheene die woonechtech wesen zelen in onser 
poerten van Enscede, ende der gaste, die daer 
binnen wandelen zullen.

Jan van Diest wilde de macht van het bisdom ver
sterken en de inwoners en bezoekers van het stadje 
rust en vrede schenken. In de stadsbrief werd vooral 
het strafrecht geregeld, dat voortaan de schepenen 
van Enschede zouden uitoefenen, samen met de 
door de bisschop aan te stellen richter. Voorname
lijk betrof dat strafrecht het zogenoemde ‘pijnlijk 
gericht’, onder meer moord, doodslag, geweld, tove
narij, roof, brand, verraad, oproer, kerkschennis en 
verkrachting, in het algemeen die misdaden die ‘eer 
en goed, huid en haar, lijf en leven aangaan’.27 

Grachten voor veiligheid
Hoe zag Enschede er in de late middeleeuwen uit? 
Arent Benthem toont ons het stadje rond 1325. De 
toren van de Sint Jacobus Kerk, die hoog boven het 
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geboomte uitstak, en ‘zijne adellijke huizen’ moe
ten op de bezoeker ‘een prettige indruk’ hebben ge
maakt. De stad was omringd door een gracht, die 
de naam Stadsgraven droeg en waarover twee brug
gen lagen, de Eschbrug en de Veldbrug, die stipt 
elke avond werden opgehaald of weggenomen, om 
’s nachts ongewenste vreemdelingen te weren. In 
de schaduw van de kerk lag de hof, waaruit de stad 
enkele eeuwen terug was ontstaan. Wie verder keek 
dan de kerk en de adellijke huizen, zag de bittere ar
moede, de krotten, met maar één verdieping, opge
trokken uit hout of hout met leem, gedekt met stro 
en riet. Het gevaar dat er brand uitbrak, was groot. 
Daarom moesten de bewoners, op het moment dat 
de stadsklok sloeg, het vuur blussen en thuis blijven, 
uit veiligheidsoverwegingen. Niemand mocht meer 
het huis verlaten, ‘mits dan bij de grootste noodzake
lijkheid’, wat overigens niet geraden was, want vaak 
zwierven dieven en landlopers door het stadje. De 
straten waren niet geplaveid, vaak onbegaanbaar, 
zeker bij veel regen en bij dooi weer in de winter. De 
wegen waren meer geschikt voor de varkens die vrij 
mochten rondlopen, dan voor de mensen.28

Enschede groeide rondom de Doomshof, de 
hoofdhof uit de achtste eeuw, later verbasterd tot de 
Dom van Münster.29 Toen woonden in de Esmarke 
boeren, in kleine gemeenschappen. De boeren
erven, omgeven door grote weiden, oerbos en ak

kers, lagen in een gesloten kring van essen. Eén van 
die erven van de Esmarke werd de hoofdhof waar 
de Heer woonde, de domus ministri, zuidelijk van 
de kerk, tussen de Langestraat en de Haverstraat.30 
In latere jaren werd de boerderij een versterkt, door 
een gracht omgeven woonoord van de Heeren van  
Enschede en kreeg de naam Oude Borch.31 In 1449 
liet bisschop Rudolf van Diepholt de oude burcht af
breken en bouwde er een nieuw bolwerk, vermoe
delijk ook een versterkt onderkomen, mogelijk een 
burcht. Nog vóór 1455 werd ‘de olde Borchstede bij 
orloff bisscop Rolfs betymmert’. Want op 24 maart 
1455 overleed de bisschop in Vollenhove. In dat
zelfde jaar werd Enschede – en niet voor de eerste 
keer – in de as gelegd.32 

Dat gebeurde ruim een halve eeuw later weer. De 
expansiedrift van de Gelderse hertogen naar het 
noorden, en ook het verzet tegen de bisschoppen 
van Utrecht, hadden in 1492 de Gelderse oorlogen 

Enkele eeuwen lang stond aan de vroegere Veenstraat het oudste huis van Enschede, in 1976 
geschilderd door de Glanerbrugse schilder Klaas Bernink, over wie de lezer meer informatie 
vindt in hoofdstuk 6. De woning was er één van vier, vermoedelijk gebouwd in de tweede 
helft van de achttiende eeuw, gespaard gebleven bij de stadsbrand van 7 mei 1862. In het 
pand, uitgevoerd in zogenoemd vakwerk, met funderingen van Bentheimer zandsteen, waren 
aanvankelijk een azijnmaker en een bierbrouwer gevestigd. In 1867 werd het perceel verbouwd 
tot vier woningen. Twee woningen raakten in verval en werden gesloopt, in één van de twee 
andere had G.H. ter Horst enkele jaren een antiekhandel, die hij heel toepasselijk ’t Oaldste 
Hoes had genoemd. In 1994 werden de twee huisjes afgebroken. De inspanningen van velen 
om de twee woningen te restaureren en te behouden hadden geen resultaat gehad.42
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e? ingeleid.33 In 1517 viel hertog Karel van Gelre met 
een grote troepenmacht moordend en brandstich
tend Twente binnen. Vooral het stadje Oldenzaal 
moest het ontgelden, maar ook Goor, op 9 januari, en  
Enschede, op 14 maart 1517, brandden geheel af.34 
Na de totale verwoesting van Enschede begon nau
welijks een jaar later de wederopbouw van het stadje. 
Voor de Jacobus Kerk, de huidige Grote Kerk, moes
ten twee nieuwe klokken worden gegoten, de één 
heette Maria, de ander Jacobus. Dat gebeurde op de 
Klokkenkamp, naast het Boerenkerkhof.35

Omstreeks 1530 vestigde zich de familie Van 
Scheven op de Burcht, die de rechten van de burcht 
met de goederen en rechten van de vroegere Heeren 
van Enschede overnam. Henric van Enschede was 
de laatste van het geslacht geweest die op de Burcht 
had gewoond. Roelof van Scheven zag dat de oude 
burcht in een slechte staat verkeerde en ook omdat 
het bolwerk op de Markt was afgebroken, op last van 
Karel V, die Enschede in handen had gekregen.36 

Stadsbrand van 1750
In de sterkste bocht van de Stadsgraven, ongeveer 
op de plaats van het huidige Van Loenshof, bouwde 
Roelof een aanzienlijk huis, met een toren en een 
poortgebouw, de Nije Borgh, ook wel Borch En
scheyde genoemd, na de kerk het belangrijkste ge
bouw in de stad, groter dan het stadhuis of het gast
huis. Hier woonden van ongeveer 1596 tot 1709 
Caspar van Loen en zijn nazaten, vandaar het Van 
Loenshof. In 1708 werd het kasteeltje beschreven als 

‘de Havezate, zoals zy gelegen is binnen deze stad 
Endscheide met daarop staande huys, bouwhuys, 
grondt en hoff’.37 Bij de rampzalige stadsbrand van 
1750 is het gebouw, waarin woonhuizen waren on
dergebracht, verloren gegaan. Van de vermoedelijk 
uit steen gebouwde burcht is niets overgebleven, be
treurde ook Cato Elderink, de Enschedese schrijfster 
en dichteres, die zich verdiepte in de historie van de 
binnenstad en van de burcht, en over die brand in 
haar boek Twenter Laand en Leu en Lèven vertelt: 

Geen afbeelding of beschrijving bleef bewaard, die 
een voorstelling kan geven van wat het geweest is, 
geen steen of inscriptie zelfs is aan te wijzen.38 

De brand in het voorjaar van 1750 was die voorjaars
ochtend om tien uur begonnen in de bakkerij van 
Herman ten Thije, dichtbij de Eschpoort, op de plek 
waar in latere jaren de drukkerij en krantenuitge
verij van M.J. van der Loeff zou worden gevestigd. 
Een fel blazende oostenwind joeg het verwoestende 
vuur door de smalle straten. Het vuur verspreidde 
zich vooral via de strodokken tussen de dakpannen 
en langs de houten gevelbetimmeringen. Enkele hui
zen werden gered, doordat een koene stedeling tegen 
de daklatten op klom en snel alle strodokken er uit 
trok. De trieste balans was dat binnen drie uur 72 ge
bouwen in vlammen waren opgegaan. De katholieke 
kerk en de pastorie waren vernield, de Grote Kerk en 
het Stadhuis hadden aanzienlijke schade opgelopen: 

.... in 3 uuren tijds meer dan 70 huysen zyn in de 
assche gelegd [...] het stadhuys was aan eene zyde 
meede in brandt en door Secr. Pennink d’oude 
Liggers en papieren weggenomen en bewaart, 
maar is egter gellukkig geblust en voor vele schade 
bewaart, ook in het denkbeeld dat de pannen in 
kalk en niet in dokken lagen.39

De gevolgen van de brand waren vreselijk, een kwart 
van alle woningen werd in de as gelegd. Voor de her
bouw was veel geld nodig, maar gelukkig konden 
minvermogenden snel worden geholpen, mede door 
de opbrengst van collectes die alom in het land wer
den gehouden voor de slachtoffers van de ramp in 
Enschede. Bij de wederopbouw werden de straten 
in het stadje verbeterd en verbreed, sloten werden 
gedempt en alle huizen, nu opgetrokken van steen, 
werden in een rooilijn geplaatst. De burcht op het 
Van Loenshof werd niet herbouwd. ‘Dat de stad bij 
den opbouw een meer modern aanzien verkreeg, 
spreekt vanzelf ’, schreef Arent Benthem.40

Uit het dagboek


