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Jan Bernard Blijdenstein,  
patriot, maire van Enschede

Het was die dag feest in het stadje, donderdag 18 november, Sint Maartensmarkt, 

het was ‘koude kermis’.1 Er werd gedanst in de herberg om de hoek in de Haverstraat. 

Voorbijkomende Kozakken, op de terugweg na een oriënterend bezoekje, wilden 

wel even meegenieten van de feestvreugde. Ze maakten hun paardjes vast aan de 

afsluitkettingen voor het huis van maire Blijdenstein aan de overkant en dansten 

vrolijk mee, tot groot plezier van de meisjes. ‘Jammer dat een der boerinnetjes zich 

daarbij zo opwond, dat zij het hartstochtelijke dansen met den dood moest bekopen’, 

legde Benthem vast in zijn verslag over de gebeurtenissen in 1813 in Twente. Feest 

was het, ook in de dagen daarna, toen de Kozakken de stad waren binnengekomen, 

via de Eschpoort, langs het huis van maire Jan Bernard Blijdenstein. Maar nergens 

wapperde al het rood-wit-blauw van de nationale vlag, met een oranjewimpel. Dat 

duurde tot de vroege middag van 5 december 1813, toen Berend Hendrik baron 

Bentinck tot Buckhorst, de kamerheer van de Prins van Oranje Nassau, die benoemd 

was tot Provicioneelen Gouverneur, in alle kerken en bedehuizen in Twente
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Maire Jan Bernard 
Blijdenstein woonde in 
een riante villa nabij de 
Eschpoort, gekenmerkt 
door de karakteristieke 
gevel van Bentheimer 
zandsteen. Het stond 
dwars op de Lange
straat. In de Tweede 
Wereldoorlog is het 
Blijdensteinhuis, 
toen in gebruik als 
bibliotheek, door 
bommen geheel 
verwoest. Het werd 
niet herbouwd. 

na afloop van de dienst liet afkondigen, dat van alle 
kerktorens en gemeentehuizen de nationale drie-
kleur voortaan weer mocht wapperen. ‘Twente had 
zich weer in een vaderlandsch kleed gestoken’, aldus 
verslaggever Benthem.2 

Maire Jan Bernard Blijdenstein had van het 
trieste voorval in het café tegenover zijn stadsvilla 
bij de Eschpoort gehoord en had ook de vreugde ge-
noten van de herwonnen vrijheid, nu de Kozakken 
de Fransen hadden verjaagd. Blijdenstein woonde op 
enkele passen afstand van de oude Eschpoort, die 
was afgebroken en vervangen door een ‘mooi nieuw 
bouwwerk, zoodat dit stadsgedeelte toen zeker een 
goede indruk maakte’. Zijn huis versterkte de allure 
van de omgeving, het had een karakteristieke gevel 
van Bentheimer zandsteen, die bij de herbouw – na-
dat de stadsbrand van 7 mei 1862 ook het Blijden-
steinhuis niet ongeschonden had gelaten – behou-
den bleef.4 In de jaren tien ontwierp de architect Sam 
de Clercq een nieuwe vleugel aan het huis. Toen de 
gemeente de verkeerssituatie ter plaatse veranderde, 
moest de villa een kwartslag worden gedraaid. Maar 
de klassieke zandstenen gevelwand bleef behouden, 

afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd, want 
De Clercq vond dat het verleden niet vervalst mocht 
worden. De nieuw te bouwen delen werden wel in ei-
gentijdse materialen uitgevoerd. De Clercq had een 
heldere restauratietheorie: 

Ik heb dit [...] meenen te moeten doen zonder 
eenige trucage of suggestie van het verleden, 
onder speciale afwijking van het oude voorzover 
betreft het materiaal (mach. gevormde baksteen, 
stalen roeden, houten lijstwerken) en ook niet zo 
slaafs dat ik mij niet b.v. in den achtergrond meer 
vrijheden veroorloofde, dan bij zuivere stijlkopie 
mogelijk zou zijn.
 

Uitsluitend de middenpartij was dus oud, de rest in 
ander materiaal nieuw, ‘ziedaar de stelregel die ik 
meende te moeten volgen’.5  

Ware potentaten
Jan Bernard was nauwelijks twintig, toen hij zich 
vestigde als fabriqueur en reider. Op zijn 22ste was 
hij – in 1778 – getrouwd met Geertruida Schimmel-
penninck uit Almelo, zij was negen jaar ouder. Het 
huwelijk was echter van korte duur, Geertruida over-
leed op 5 juni 1783. Al snel ontdekte JBB dat hij in 
zijn dagelijkse doen werd gehinderd door omslach-
tige reglementen, voorschriften en belastingen, die 
hem veel werk bezorgden, maar weinig opleverden. 
Hij wilde zich inzetten in de strijd tegen de steeds 
groter wordende macht van het stadhouderlijke ge-
zag – Willem V was in die jaren stadhouder – en ook 
was hij wars van de wijze, waarop de drosten om-
sprongen met oude stadsprivileges en voorschriften.  
Enschede was in die jaren een richterambt, onderdeel 
van het landschap, zeg maar: het gewest Twenthe, 
dat onder de heerschappij was gebracht van de drost.6 

Als ware potentaten eisten de drosten al sinds de-
cennia allerlei diensten van hun onderdanen, vrije 
boeren, horige boeren, ondernemers, arbeiders. Deze 
uit de middeleeuwen stammende drostendiensten 
verplichtten de boeren twee keer in een jaar hand- 
en spandiensten te verrichten voor de drosten. Die 
verplichting was weliswaar in 1631 afgeschaft, maar 
in Twente was dat niet gebeurd. Zo gelastte de drost 
Charles Bentinck zo’n vijfhonderd boeren op de mor-
gen van 15 december 1752 samen te komen ‘op de 
hooge boekholt in het gericht van Enschede’, met 
spaden, houwelen en kruiwagens, om een ‘visscherij’ 
te graven. Bijna een jaar later, in de zomer van 1753, 
liet deze drost aan ’t Bleekhuis van Wijnand Nijhoff, 
dus op de Wieningsbleek achter het Pol in het Lonne-
kerveld, een kamer timmeren, zijn jachthuis, waar 
hij met vrienden na de jacht kon samenkomen, om te 
eten en een stevig glas te drinken. Deze drostendien-
sten, die vaak moesten worden uitgevoerd in tijden 
wanneer de boeren het druk hadden met hun eigen 
nering, werden in 1782 afgeschaft. Dat was vooral 
te danken aan de inspanningen van de Overijsselse 
edelman Joan Derk van der Capellen tot den Pol die 
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In de ogen van veel 
inwoners van Enschede 
was Willem V 
verantwoordelijk 
voor de crisis waarin 
Nederland was 
terechtgekomen. 
De helft van de 
stad genoten hadden 
partij gekozen voor 
de patriotten, die aan 
het absolutisme van 
Willem V een einde 
wilden maken.

Johan Derk van der 
Capellen tot den Pol, 
vurig patriot, spande 
zich jarenlang in om de 
aloude rechten van de 
drosten af te schaffen. 

zich vele jaren in de Vergadering van Ridderschap 
en Steden, en in woord en geschrift, inzette om deze 
drostendiensten af te schaffen.7 

Willem V, dictator
Er waren in die jaren nog geen politieke partijen, 
wel stromingen: een groep die zich schikte in haar 
lot en een andere die zich verzette, groepen die nog 
nooit invloed hadden gehad op het bestuur van stad 
en land, zoals doopsgezinden en katholieken die 
geen openbare banen mochten vervullen, uitgesto-
ten door de heersende protestanten die zich alle 
macht toeëigenden. Jan Bernhard Blijdenstein had 
als doopsgezinde met zijn geloofsgenoten en vele an-
deren dus nauwelijks een stem in het lands- en stads-
bestuur. Stadhouder Willem V was in hun ogen een 
dictator, sommige regenten zagen ze als zijn stro-
mannen. Van der Capellen verwoordde zijn afkeer 
scherp, toen door toedoen van Willem V ons land in 
oorlog kwam met Engeland:

Gij kunt, Gij vermoogt alles in onze Republiek. [...] 
Gij alleen zijt Staten-Generaal, Raad van State, 
admiraliteiten en provinciale staten. Gij zijt alles 
tezamen en wij eisen daarom ook alles alleen van 
Uw hand. [...] Ja Vorst Willem, het is alles Uw 
schuld. Ik herhaal: [...] het is alles Uw schuld.8

Willem V was verantwoordelijk voor de crisis waarin 
het land was terechtgekomen, vonden kritische bur-
gers, de patriotten, een groep die in Overijssel steeds 
meer aanhang kreeg. In Enschede zou zelfs de helft 
van de inwoners de kant hebben gekozen van de pa-
triotten, gemotiveerde Nederlandse burgers, aan het 
einde van de achttiende eeuw, die democratisering 
stimuleerden en aan het absolutisme van de zwakke, 
falende stadhouder Willem V een einde wilden ma-
ken. Ze wensten dat niet de stadhouder, maar de 
burgers hun burgemeesters en bestuurders kozen 
en dat de vroedschappen een afspiegeling vormden 

van de bevolking. Dan zouden ook katholieken en 
doopsgezinden voor openbare functies in aanmer-
king komen.9 In die tijd vormde de Nederduitse, cal-
vinistisch georiënteerde gereformeerde kerk een be-
voorrechte groep in de samenleving, verheven boven 
de katholieken die wel een-derde deel van de bevol-
king vormden, verheven ook boven leden van andere 
protestantse genootschappen, zoals doopsgezinden, 
remonstranten en lutheranen.10 

De doopsgezinde Blijdenstein koesterde een 
warme sympathie voor de patriottistische bewe-
ging. Met name bewonderde hij, als zovelen in 
Twente, Van der Capellen, vurig strijder tegen deze 
archaïsche restanten van een voorbije tijd, die toen 
de drostendiensten waren afgeschaft, van Twentse 
boeren een gedenkpenning in goud kreeg, met aan 
de keerzijde het vererend opschrift: ‘De nijvre Land-
man juicht. Zijn vrijheid is hersteld. Capellen zege-
praalt. Op baatzucht en geweld. 1 Nov. Ao 1782.’ 

Blijdenstein stak de loftrompet over Van der 
Capel len in zijn brief van 5 november 1782:

Gij, mijn Heer, die zoo luisterlijk, dog ook 
tevens met zooveel verdriets voor u eigen zelfs, 
onze vrijheid, de regten der menschlijkheid 
verdedigd hebt, zult ten allen tijde bij ons, bij onze 
nakomelingen in gezegende nagedagtenisse zijn 
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en ’t zij wij onze wenschen verder vervuld zien, 
’t zij onze kleine, twentsche steden in hare oude 
en billijke voorregten herstelt worden dan niet, 
nimmer nogtans zullen wij de loffelijke pogingen 
vergeten, welke door U zijn aangewent om onze 
Boeren van dit ondraaglijk juk der dienstbaarheid 
te ontheffen.11

Het verwonderde niemand dat Van der Capellen 
de onbetwiste leider werd van de democratische 
patriot ten in het oosten van het land. En Jan Ber-
nard Blijdenstein was één van zijn vele aanhangers.

Grote Kerk als paardenstal
Op 25 februari 1795, een steenkoude dag in een on-
gekend strenge winter, kwamen de Fransen naar  
Enschede. Onder leiding van Dominique Vandamme 
vielen ze de stad binnen. Vandamme, brigade-gene-
raal van de 2de divisie van de l’Armée du Nord, was 
berucht door zijn gewelddadigheden en plunderin-
gen van dorpen en steden die hij tijdens zijn veld-
tochten veroverde. Napoleon was trots op de vecht-
jas en beweerde dat als hij ooit de duivel in de hel 
zou aanvallen, Vandamme het bevel over de Franse 
troepen zou voeren.12 Een maand eerder hadden de 
Fransen onder zijn leiding Arnhem ingenomen.

In Enschede was het die dag druk. Het stadje 
zelf, met zo’n 1.800 inwoners, was in de herfst van 
1794 overstroomd door vluchtelingen, overwonnen 
Franse uitgewekenen, en troepen van de geallieer-
den. Jan Bernard Blijdenstein schreef op 21 januari 
1795 aan zijn zoon Benjamin Willem, die in Almelo 
op kostschool zat:

’t Is hier alle dagen verbazend druk en de stad is 
opgepropt van volk, onze verwerijen, de geref., 
Roomsche en Doopsgez. kerk liggen vol zieken 
en gekwetsten van het Hannoversch hospitaal, 
die niet langer te Bentheim, Schüttorf en 
daaromstreeks geborgen kunnen worden; voorts 

zijn hier Hessische en Hannoversche officieren en 
gemeenen van differente regimenten die gaan en 
komen, zoodat er geen oog op te houden is.13

Toen een commandant van de emigranten in okto-
ber 1794 1600 man, ‘allen edellieden’, in Enschede 
wilde onderbrengen, weigerden de burgemeesters, 
omdat onder de troepen de rode loop (dysenterie) 
heerste.

Vandamme was op 25 februari 1795 met zijn 
manschappen nauwelijks de Eschpoort voorbij of hij 
besloot de Grote Kerk, sinds de Reformatie in han-
den van de protestanten in de stad, als paardenstal 
te gebruiken. Er was immers nergens ruimte te vin-
den voor de vele paarden. Kerkbanken en de preek-
stoel werden gebruikt als brandhout, om de bittere 
winterkou in de kerk te verdrijven. Deze bezetting 
duurde een jaar. De Hervormden konden de kerk niet 
gebruiken, niet voor rouwen en trouwen, niet voor 
doop, niet voor hun gewone diensten, zelfs niet voor 
de Paasviering. Pas op 14 september 1795 ontruim-
den de Fransen hun kerk en konden de kerkmeesters 
‘den schade of verderf van predikstoel, banken, stoe-
len en glazen’ opnemen. De Fransen hadden aan het 
begin van de Kalanderstraat een soort van kazerne 
gebouwd, waar ze hun paarden en zichzelf voortaan 
onderdak brachten.14 

De Bataafse Republiek, uitgeroepen in 1795, ver-
toonde in 1798 tekenen van interne politieke in-
stabiliteit, toen revolutionaire bevelhebbers zich 
stoorden aan het trage tempo waarin democratische 
hervormingen werden doorgevoerd. Op 12 juni 1798 
werd de regering ten val gebracht ‘door een staats-
greep en geweld’ en moest plaats maken voor een 
meer gematigder groep bestuurders. Op 31 juli werd 
een Vertegenwoordigend Lichaam gekozen, waarin 
ook Jan Bernard Blijdenstein zitting kreeg, als één 
van de 94 nieuw gekozen leden. Na de eerste bijeen-
komst verdeelde dit orgaan zich in een Eerste Ka-
mer met 64 leden en een Tweede Kamer met dertig 
leden.15

Over de activiteiten van Jan Bernard Blijdenstein 
in de landsregering is in het familie-archief weinig 
bewaard gebleven. Er zijn slechts enkele nummers 
bekend van ‘het Dagverhaal der Verhandeling van 
het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen 
Volks’. Daaruit bleek dat Blijdenstein als volksverte-
genwoordiger – een representant – zich in de eerste 
plaats heeft ingespannen voor zaken waarover hij uit 
eigen ervaring iets kon zeggen, namelijk handel en 
nijverheid, en af en toe had hij zitting in commissies 
die zich hiermee bezig hielden.16

‘Konijn van Olland’
Op 18 juni 1806 – de zomer moest nog beginnen, 
het voorjaar had stad en land goed gedaan – kreeg 
Nederland van de één op de andere dag een koning. 
Napoleon, die als keizer over heel Europa wilde heer-
sen, riep het Bataafs Gemenebest – de republiek die 

‘... al onze wevers zijn derhalve landbouwers’
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het grootste deel van Nederland omvatte en was ge-
vormd naar voorbeeld en met militaire steun van de 
Fransen – uit tot een koninkrijk. Hij wenste een sterk 
gezag in de voor zijn plannen strategisch gelegen Ne-
derlanden. Zijn jongere broer Lodewijk Napoleon 
werd de eerste koning van Holland. Drie dagen la-
ter zou de koning een bezoek aan Enschede brengen. 
Het Nederlands was voor hem een onbekende en wat 
moeilijke taal. Toen hij iemand duidelijk wilde maken 
dat hij nu koning van ons land was, sprak hij de on-
vergankelijke woorden: ‘Iek ben Konijn van Olland.’ 

Voor Enschede was 1806 toch al een bijzonder 
jaar, niet alleen omdat ons land een koning had ge-
kregen, niet omdat het Continentale Stelsel de ka-
toennijverheid bevorderde, maar ook omdat de in de 
loop der voorbije jaren bouwvallig geworden Esch-
poort, die toegang gaf tot de stad aan de kant waar de 
essen lagen, werd vernieuwd. Het leek symbolisch, 
het herstel van de oude toegangspoort tot de stad, 
als was er een nieuw elan gegroeid, in het lokale be-
stuur en ook bij de burgerij. De twee poortkolommen 
waren gedekt door een met vier ronde stenen vastge-
houden piramide. Op één van deze stenen stonden 
de namen van drie burgemeesters van de stad, de 
namen van de drie andere – Enschede telde toen zes 
burgemeesters – zullen zonder twijfel op de andere 
kolom hebben gestaan.17 

Enschede en Lonneker
In zijn riante stadsvilla ontving Jan Bernard Blijden-
stein op 7 maart 1809 koning Lodewijk Napoleon, 
die een reis door Twente maakte en uiteraard ook 
een bezoek bracht aan ‘de aardige stad Enschede’, die 
’s avonds ‘met de meeste pracht verlicht was’.18 De 
koning, die de nacht in het Blijdensteinhuis door-
bracht, toonde veel belangstelling voor de Twentse 
textielnijverheid en liet zich uitvoerig voorlichten 
door zijn gastheer. De heer J. Maseland, die sinds 
vele jaren als baas voor de firma Blijdenstein werkte, 
kreeg van de koning een gratificatie van driehonderd 
gulden. 

Ruim een jaar later begonnen de ‘treurigste [drie] 
jaren uit Enschede’s verleden’, 1810-1813, de jaren 
dat ons land bij Frankrijk was ingelijfd.19 Het was 
velen een doorn in het oog, dat ‘onze Stad met het 
Landgericht Enschede’ op 27 november 1811 in 
tweeën werd gedeeld en de gemeenten Enschede 
en Lonneker ontstonden. Enschede was niet gro-
ter dan de stad, de Eschmarke, zo’n zestig hectare 
slechts, en Lonneker werd een uitgebreide gemeente 
met de marken Lonneker, Twekkelo, Usselo en Groot 
Driene.20 Voor Jan Bernard Blijdenstein had deze 
ontwikkeling ingrijpende consequenties. Al die ja-
ren had hij tot de Fransgezinden behoord en nu in 
het hele land het openbaar bestuur op Franse leest 
werd geschoeid, werd hij tot maire van de stad be-
noemd. Hij was de enige stadgenoot die in Enschede 
dit ambt had uitgeoefend en sedertdien stond hij bij 
tijdgenoten en nageslacht bekend onder de naam ‘de 

maire’.21 Adjunct-maire werd Hendrik ter Kuile. In 
latere jaren, van 1829 tot 1850, was Ter Kuile bur-
gemeester van Enschede, toen een stadje met 2.600 
zielen en een gemeenteraad van negen leden.22

Kozakken verjagen Fransen
De Fransen waren in 1795 door velen enthousiast 
ontvangen, maar in de drie jaren dat ons land was 
ingelijfd bij Frankrijk, zuchtend onder het zware juk, 
groeide de ontevredenheid over deze indringers en 
overweldigers, ‘en ze zagen allerwege uit naar red-
ding in den nood’.23 Maar gelukkig leek het einde van 
de overheersing in zicht. In juni 1812 viel Napo leon 
Rusland binnen, met zijn ‘Grande Armée’, 420.000 
man sterk, onder wie 15.000 Nederlanders. Moskou 
werd bezet, maar toch moest Napoleon de strijd op-
geven, vanwege de strenge winter en omdat de Rus-
sen de techniek der verschroeide aarde toepasten. 
De terugtocht richtte een ware slachting aan onder 
de soldaten, slechts 36.000 van hen overleefden de 
barre, onmenselijke tocht, onder wie enige Nederlan-
ders. Deze mislukte veldtocht was voor Oostenrijk 
en Pruisen reden Frankrijk de oorlog te verklaren. 

Drie dagen nadat hij 
was benoemd tot 
koning van Nederland, 
bracht Lodewijk 
Napoleon een bezoek 
aan Enschede. Hij 
logeerde bij de maire in 
het Blijdensteinhuis.
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Op 16 oktober 1813 kwam het tot de Volkerenslag 
bij Leipzig, die drie dagen duurde, toen moesten de 
Fransen, overweldigd en verslagen, zich terugtrek-
ken. Napoleon werd verbannen naar het eiland Elba. 
Hij ontsnapte, maar werd uiteindelijk verslagen in de 
Slag bij Waterloo, op 18 juni 1814, en vier dagen later 
stuurden de Fransen hun voormalige keizer naar het 
eiland Sint Helena.24

Enschede had zich al voorbereid op de bevrijding 
van het Franse juk. Besloten werd een ‘Magazijn van 
fourage’ aan te leggen. Ieder moest helpen een voor-
raad haver, stro en hooi te vormen, die tussen 9 en 
12 november 1813 werd opgeslagen in een huis dat 
eigendom was van maire Blijdenstein, even buiten 
de stadspoort. Intussen hadden de eerste Kozakken 
zich aangediend in Oldenzaal, Hengelo en Delden, 
voorboden van de nieuwe vrijheid. De dagen daarna 
werden de Fransen uit geheel oostelijk Overijssel 
verdreven, maar ‘in geen der stedekes van Twente 
waren zij zo lang gebleven als te Enschede’. 

Maar ook daar verjoegen de Kozakken de Fran-
sen, op 18 november 1813. ’In de middag, omstreeks 
half drie, draafde een kleine troep van nog geen vijf-

tien man op hun paardjes de Eschpoort binnen, 
onder aanvoering van Herman Kubinsky, langs de 
Langestraat en het Stadhuis naar het marktplein, en 
vandaar terug naar het huis van maire Jan Bernard 
Blijdenstein, ‘door wiens handigheid zij na een paar 
uur toevens de stad weder verlieten’.25 Blijdenstein 
had met de aanvoerder van de Kozakken overlegd en 
kon hem bewegen met zijn troep elders kwartier te 
zoeken. De bevolking was opgetogen, toen ze hoor-
den dat de Kozakken in aantocht waren. In de stra-
ten hoorde je overal het van de Duitse buren overge-
nomen rijmpje:

Eins, zwei, drei, vier,
Die Russen sind bald hier.
Eins, zwei drei,
Es ist mit den Franzosen vorbei.26

De onverwachte verschijning van de gevreesde vij-
anden, de Kozakken, bracht de Franse ambtenaren 
in hevige paniek, die alles achterlatend over één van 
de brugjes over de gracht de stad ontvluchtten en 
een tijdelijke schuilplaats zochten in de omliggende 
tuinen. Toen de duisternis was ingevallen, wilden 

In 1828 was er in Enschede een derde kerkhof aan
gelegd, op een stuk heidegrond aan de weg naar 
Hengelo, het zogenoemde Kozakkenkerkhof, waar 
arme drommels werden begraven, landlopers, zwer
vers en bedelaars, die geen vaste woon of verblijf
plaats hadden. Het kerkhof ontleende zijn naam aan 
een overleden en als eerste daar begraven stadge

noot die De Kozak werd genoemd, omdat hij onder 
Napoleon in Rusland had gevochten en kennelijk 
wat Russisch had leren spreken, omdat hij tolk was 
geweest tussen Kozakken en Nederlanders.28 De 
begraafplaats werd in 1899 gesloten. In 1911 werden 
er een plantsoen en een speeltuin aangelegd, onder 
de naam Kozakkenpark.29 Daar staat de gedenkzuil 

die herinnert aan de buitenlandse krijgsgevangenen 
van de Eerste Wereldoorlog. Tussen 20 november 
1918 en 20 januari 1919 werden in Enschede en 
directe omgeving 32.690 Fransen, 26.960 Engelsen, 
6.930 Belgen, 6.650 Italianen, 1.660 Serviërs, 1.140 
Portugezen, 50 Russen, 15 Japanners en 1 Roemeen 
opgevangen, verzorgd en doorgestuurd. 
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ze ongezien langs zijwegen de nog veilige vesting 
Deventer bereiken. Eén van de gevluchten verborg 
zich in een boerenschuur. Toen de boer hem ont-
dekte, ‘doorstak hij hem met eene hooivork ondanks 
de voorbede van zijne eenige 17-jarige dochter; hij 
meende dien moord tegenover haar te kunnen ver-

goelijken door de bewering: “wat net lèvd, bit neet”, 
wat niet leeft, bijt niet.’

‘Weer in vaderlandsch kleed’
In de decemberweken van 1813 trokken 15.000 
Kozak ken uit de richting Bremen door de stad, plun-

De vogelvluchttekening van Enschede door Klaas Nanning

 1. Stadsmaten 
 2.  Groote weg naar Haaksbergen 
 3.  Groote weg naar Hengeloo 
 4.  Zuiderhagen 
 5.  Stadsgraven
 6. Veldpoort 
 7. Erven Jan van Lochem 
 8.  Fabriek Gerrit Jan ter Kuile 
 9.  Fabriek Gerrit Jan van Heek 
10. Hendrik ten Cate 
11.  Logement Het Münstersche 

Posthuis
12. Groote Markt 
13.  Ned. Hervormde Pastorie 
14. Ned. Hervormde Kerk 
15. Kerkhof 
16. School (gebouwd 1828) 

17. Notaris Gerrit Pennink 
18. C.C.Kayser
19.  Erven Willem Karel Philip Greve 
20.  Fabrikant Helmich van Heek 
21. Groote Sociëteit 
22. Weduwe Roessingh
23.  Ververij, klanderij en droogerij 

van Barend Blijdenstein 
24. Langestraat 
25. Raadhuis (anno 1585) 
26.  Van Loenshof  
27. Fabriek Karel Roessingh 
28.  Ververij, klanderij en droogerij 

van wethouder Hendrikus ter 
Kuile 

29.  Walstraat (vroegere naam: Lab
bediek) 

30. Rooms Katholieke Kerk 
31.  Achter ‘t Hofje 
32.  Wethouder Hcndrikus ter Kuile 
33.  Woonhuis (anno 1806) en 

fàbriekshuizen van Benjamin 
Blijdenstein 

34.  Eschpoort (anno 1806), gelijk 
gebouwd met 33.

35.  Weg van Poortmans Hekke 
36.  Modderbrink (‘Haven’ van 

stadsmodderschuit) 
37.  Straatweg naar Gronau (De 

Klomp)
38. Alstätterweg 
39. Oldenzaalsestraat 
40. Noorderhagen
41. Haverstraat 

42.  Spinnerij van J. ter Weele 
43. Synagoge 
44. Doopsgezinde Kerk 
45.  Fabrikant Hellmich van Heek 
46.  Ververij, klanderij en droogerij 

van Gerrit Jan van Heek 
47. Achterstraat 
48. Hofstraat 
49. Knijphoeksteeg 
50. Kerkgang 
51. Kerkstraat 
52. Stroomarkt
53. Richtersgang 
54. Papensteeg 
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derend en rovend, voedsel van de burgers opeisend. 
Het bleek later dat Enschede danig had geleden on-
der de Fransen, een spoedig herstel was uitgeslo-
ten, maar met de textielnijverheid ging het geluk-
kig goed en ‘geraakte ook weldra tot een geweldigen 
ongekenden bloei’. Enschede was in 1814 de derde 
stad in Overijssel op het gebied van handel en nijver-
heid, na Zwolle en Deventer, de vierde in inwonertal. 
Desalniettemin had de stad in de provinciale poli-
tiek geen enkele stem, de macht berustte bij de Rid-
derschap, de drie grote steden en de eigengeërfden. 
Burgemeester Jan Bernard Blijdenstein richtte daar-
over dan ook een rekwest aan de Gouverneur van de 
provincie Overijssel, Baron Bentinck tot Buckhorst, 
waarin hij hem vroeg om een vertegenwoordiging 
van Enschede in het provinciaal bestuur, op goede 
gronden, want Enschede is ‘eene stad de vierde in be-
volking en welligt de derde in rang van deze provin-

cie in opzigt van bedrijf en handel’. Tot grote teleur-
stelling van Blijdenstein haalde zijn request niets uit 
en kreeg Enschede voorlopig geen invloed op het pro-
vinciaal beleid. 

Blijdenstein bleef de komende jaren burgemeester 
van Enschede. Een grote eer was het voor hem, toen 
hij als één van zeshonderd notabele Nederlanders 
in Den Haag mocht meestemmen over het voorstel 
voor de nieuwe Grondwet, die in 1815 werd afgekon-
digd. Toen in de jaren daarna het werk hem te veel 
en te vermoeiend werd, gaf hij in 1818 zijn ‘eerepost’ 
op en werd hij opgevolgd door Jan van Lochem Jzn. 
Op 10 december 1826 overleed Jan Bernard Blijden-
stein geheel onverwacht aan een beroerte. Het wa-
ren zijn opvolgers in de firma Blijdenstein & Co., die 
nog geen drie jaar later, in 1829, de eerste stoomma-
chine in Twente in werking stelden, op hun blekerij 
in Lonneker.

Tekst op een 
strooibiljet uit 1813.
Kort na de bevrijding 
kreeg vrijwel iedere 
stadgenoot dit 
strooibiljet onder ogen. 
De Fransen vluchten, 
Holland is vrij, de 
oude tijden keren 
weer terug, zo blij was 
iedereen.


