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Stad ‘ontzettend verfraait  
um ’n oalden stadstorent’

Echt in het midden van de stad, op de plek waar Enschede ooit begon, staat de 

Grote Kerk, rondom – um ’n oalen stadstorent – huizen, winkels, restaurants, het 

Van Heekshuis, Concordia, de Sint Jacobus Kerk. Op 7 mei 1862 verwoestte de 

stadsbrand dit hart van de stad. Om kwart over drie ’s middags denderden de zware 

bronzen klokken van de Grote Kerk naar beneden. Delen van het Stadsarchief en 

het bevolkingsregister, opgeborgen in de veilig gewaande toren van de Grote Kerk en 

in de kerk van de doopsgezinden, zwijgende getuigen van het verleden van de stad, 

waren verbrand.1 Dominee Johannes Marinus Vorstman van de Grote Kerk was op 

1 september 1861 bevestigd als opvolger van de door de orthodoxen te vrijzinnig 

bevonden predikant Wessel Scheffer, die naar Leiden was vertrokken, waar het 

kerkelijk klimaat beter aanvoelde.2 Hij woonde met zijn echtgenote Wilhelmina van 

Oordt en hun nauwelijks een half jaar oude zoontje Johannes Christianus, nog maar 
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De Grote Kerk is na de stadsbrand van 7  mei 1862 gespaard 
gebleven van verdere rampen, ook in de Tweede Wereldoorlog. 
Jan Herman van Heek maakte deze tekening van ‘de Romaan-
sche toren van de Hervormde Sint Jacobus Kerk Enschede’, op  
7 september 1943. 

acht maanden in de pastorie aan de Stroomarkt, net 
buiten de Veldpoort.3 ‘De electrische tram rijdt nu 
over de plek, waar mijn huis eens stond’, schreef de 
dominee een halve eeuw na de stadsbrand. 

Als tachtigjarige herinnerde de emeritus dominee 
zich dat hij op die rampdag, ’s morgens om elf uur, in 
de kerk een vergadering had gehad. Na afloop dronk 
hij samen met zijn collega’s een kop koffie in de pas
torie vlakbij de kerk, op de Markt, het huis van collega 
ds. H.H. Evers. Rond een uur of drie, toen de kerkto
ren al was ingestort, ontvluchtte Vorstman de pasto
rie, de kerk was niet meer te redden, had hij inmiddels 
geconstateerd, het vuur rukte niets ontziend verder 
op. Met vrouw en kind trok hij de stad uit, op zoek 
naar een veilige plek, misschien bij de burgemeester 
van Lonneker aan de Hengeloschestraat? Maar de 
familie Van Storm van ’s Gravesande stond al op de 
stoep, klaar om te vertrekken. De familie Vorstman 
trok verder en vond een schuilplaats bij Jan Jordaan, 
de directeur van ’n Groot’n Stoom. Al snel voelde nie
mand zich hier nog veilig, want de nabije Apostelen
hof aan de latere Deurningerstraat, twaalf woningen 
aan een gang, brandde ook al. Vorstman:

Dan maar verder den weg naar Hengelo op. Het 
Schuttersveld van de familie Van Heek ontving ons 

met groote welwillendheid, al waren er ook reeds 
vele eigene familieleden geherbergd. Hier was het 
dat ik den wethouder Gerhard Jannink ontmoette, 
die ik vergeefs trachtte te troosten met de hoop, dat 
Enschede wel weer als een Fenix uit zijn asch zou 
herrijzen.

Voor de nacht was er op het Schuttersveld te weinig 
ruimte. Daarom nam de familie Vorstman dankbaar 
het aanbod aan van Jan Jordaan de nacht in zijn huis 
door te brengen, want daar was het gevaar inmiddels 
geweken. Om twaalf uur hoorde de dominee de pen
dule in de kamer twaalf uur slaan, terwijl ze waakten 
bij hun kind dat in een geleende wieg lag te slapen. 
De zevende dag van mei 1862 was voorbij.4

‘Onnut ding zonder enig sieraad’
De volgende dag was de binnenstad één grote puin
hoop. Stukken muur van de Grote Kerk stonden nog 
overeind, de toren lag in puin, er restte slechts een 
ge blakerde ruïne. Het dak was verdwenen, van het 
kerk interieur was niets meer over. Een gedenkwaar
dig moment was de daverende val van de grote kerk
klok uit de brandende toren. Een stadgenoot zag het 
gebeuren:

Het vallen van de groote klok uit den toren deed 
een vreemd gezicht en gehoor ontstaan. Bij den val 
vlogen allerlei brandende voorwerpen en zware 
wolken de lucht in en daalde daarna een regen 
van asch en vonken naar beneden, waardoor een 
ogenblik van duisternis ontstond, terwijl de val 
van de klok op den vloer van den toren een niet te 
beschrijven geluid veroorzaakte.5

Mede gestuurd door dominee Vorstman kwamen er 
al direct ideeën een nieuwe kerk te bouwen. Maar 
niet weer in de binnenstad, vonden sommigen, 
waarom is niet bekend. Mogelijk moesten lidmaten 
te ver lopen of wilden ze uit de buurt blijven van de 
katholieken. Maar de discussie was snel afgelopen, 
want de verzekeraar wilde alleen uitbetalen als de 
kerk op de oude fundamenten en muurresten werd 
herbouwd. De diensten werden voorlopig gehouden 
op twee boerenerven, het Zeggelt en het Varvik, in 
de openlucht, en in de ijzergieterij Tubantia, waar la
ter de tweelingbroers B.W. en H. ter Kuile hun spin
nerij Tubantia begonnen. Al snel werd een noodkerk 
gebouwd, aan de Gronausestraat. 

Gij kunt U niet voorstellen welk een drukte het 
des Zondags in onze straat geeft, nu er drie keeren 
iederen Zondag in de noodkerk gepreekt wordt. De 
plaatsen zijn er zoo duur verhuurd, dat zij alleen 
uit de opbrengst daarvan in een jaar de noodkerk 

Foto vorige pagina:
De Grote Kerk op 
de Markt is sinds 
eeuwen het hart van 
de stad, ‘um ’n oalden 
stadstorent’, in het 
Twentse stadsplat 
van Enschede, daar 
gebeurt het! Links 
van de kerk is het 
gebouw Concordia 
te zien, gesticht door 
kapelaan Alphons 
Ariëns, als een soort 
van ‘roomse bijenkorf’. 
Rechts achter de kerk 
is een deel van het Van 
Heekshuis te zien, het 
historische pand waar 
textielgeschiedenis 
werd geschreven.
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In 1976 maakte Klaas 
Bernink een schilderij 
van de Grote Kerk in 
wintertooi.

betalen kunnen en nog kunnen allen geen plaats 
krijgen, zoodat er sommigen een uur te vroeg 
heengaan.6

Intussen was Bernardus Looman, stadsarchitect 
van Deventer, geraadpleegd over de herbouw van de 
kerk. Hij keerde met zijn plan terug naar de stijl van 
vóór 1842, de enigszins bouwvallige kerk die toen 
werd gerestaureerd tot een afzichtelijke ‘preekbun
ker’, volgepropt met banken, als in een amfitheater 
op gesteld. Het plan van Looman voor een kerk met 
twee beuken in neogotische trant wees het kerk
bestuur echter af, waarschijnlijk omdat er geen geld 
was. Toen er uit het hele land financiële steun kwam, 
kon de herbouw beginnen. De schoonheid van de 
oude kerk keerde niet terug, het interieur werd zelfs 
zeer sober, kil en armoedig genoemd. De banken  
waren in de richting zuidoost geplaatst, met de kan
sel aan de oostmuur. De vensters in deze muur wer
den na de opening in 1865 dichtgemaakt, omdat 
kerkgangers ’s morgens te veel last hadden van de 
ochtendzon.7 

Officiële stadskerk
Er was in de loop der eeuwen veel gebeurd in en 
rondom de Sint Jacobus Kerk, zoals de Grote Kerk 
vroeger heette, toen het nog een katholieke kerk 
was. Aan het einde van de vijftiende eeuw had de bis
schop van Utrecht David van Bourgondië de kerken 
van Oldenzaal, Ootmarsum, Delden en Borne en 
ook de kerk in Enschede laten verbouwen en vergro
ten. Deze oudste stadjes van Twente waren gegroeid, 
de kerken waren te klein geworden om iedere kerk
ganger een zitplaats te kunnen aanbieden. In 1480 
werd de laatRomaanse kerk in Enschede, in het be
gin van de dertiende eeuw al uitgebreid, vergroot 
met een zuidbeuk in gotische stijl. Zware kolommen 
vervingen de oude zuidmuur. De toren werd met een 
vak verhoogd, daar vonden de klokken hun plek. Om 
de gewelven te kunnen dragen, kreeg de kerk aan alle 
kanten zandstenen steunberen.8

In 1597, in de Tachtigjarige Oorlog, toen prins 
Maurits Enschede had bevrijd van de Spaanse be
zetters, werd de katholieke Sint Jacobus Kerk een 
protestantse kerk.9

Tijdens een bezoek aan Enschede in 1809 liet koning 
Lodewijk Napoleon weten dat de grootste kerken in 
diverse Twentse gemeenten aan de ter plaatse groot
ste kerkelijke gemeente waren toebedeeld. In Losser, 
Oldenzaal, Denekamp, Ootmarsum, Tubber gen en 
Haaksbergen kregen de katholieken hun kerk terug. 
In Enschede vormden de katholieken een minder
heid, zij raakten hun Sint Jacobus Kerk kwijt, die 
een protestantse kerk werd.10 In 1816 verleende ko
ning Willem I de Grote Kerk de status van officiële 
staatskerk, die in bezit kwam van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente, met uitzondering van de to
ren, die van de gemeente Enschede was.11 

Noodkerk stort in
De katholieken in Enschede hadden tot de Reforma
tie hun erediensten gehouden in de Sint Jacobus 

Een grijze toren voor de koningin
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Kerk, maar in 1598 werd hun bedehuis toegewezen 
aan de protestanten. Toen in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw katholieken weer werden ge
tolereerd, kregen ze in 1665 verlof om in een ver
loren hoekje van de stad, op het Van Loenshof, vrij 
dicht bij de ligplaats van de stadsmodderschuit in 
de gracht, een kerkje met pastorie te bouwen.13 Ei
genlijk was het kerkje weinig meer dan een gewoon 
boerenhuis. De kerkschuur mocht vooral niet te veel 
op een kerk lijken en daarom waren er geen galerijen 
en geen banken, voor iedere gelovige was er een vrije 
staanplaats. Wie wilde zitten, moest zelf een bankje 
of stoel aanschaffen. Toen het bouwvallig geworden 
kerkhuis in 1718 moest worden vernieuwd, maak
ten enige protestanten direct stampij en wezen het 
stadsbestuur er op dat de roomsen geen kerkhuis 
met strodak en schoorsteen wilden bouwen, maar 
een echte kerk, en dat was in strijd met de ordonnan
tiën. Het gemeentebestuur wuifde de bezwaren weg 
en gaf vergunning voor de bouw. Toen koning Lode
wijk Napoleon in maart 1809 Enschede bezocht, 
vroegen de katholieken in alle nederigheid om ‘ont
sluiting van de milddadige hand van Zijne Majesteit’, 
een subsidie, om hun toen te kleine kerkje te vergro
ten, maar de koninklijke beurs bleef dicht. 

In 1838 luidde het kerkbestuur de noodklok, in 
een rekest aan koning Willem I, de toestand was on
houdbaar, de kerk was veel te klein. Ook B&W van 
Enschede meldden de nood van de katholieken in 
een brief van 30 augustus aan Gedeputeerde Sta
ten van de provincie. Ze schreven dat de stad sterk 
groeide door de ‘zonderlingen bloey dezer stadfabry
ken’ en stelden dat .....

... de ’R.K. kerk in der tijd zeer zwak is gebouwd, 
in de gemeenste buurt der stad is gelegen en voor 
gene vergroting vatbaar is wegens de engte waarin 
zij geplaatst is. 

Aartspriester L. Engbers – Nederland was formeel 
nog een missiegebied onder leiding van een pau
selijke nuntius– onderstreepte de noodzaak van 
nieuwbouw. De kerk was nu eenmaal niet geschikt 
voor 1.500 volwassenen, waarbij de kinderen en de 
vele bezoekers van de stad op zon en feestdagen nog 
niet eens waren meegerekend. Geregeld vielen men
sen flauw, die door overvolle gangen naar de frisse 
lucht moesten worden gebracht, uitermate storend 
voor de gelovigen.14

In datzelfde jaar gloorde er een oplossing. Loge
menthouder Jodocus Gerhardus le Roi bood zijn 
herberg Het Münsterse Posthuis te koop aan, dat 
aan de Markt lag waar vroeger de postwagen naar 
Münster vertrok, en zijn buurman Othmar ten Cate 
wilde zijn huis met een achtergelegen schuurtje wel 
verkopen. Voor twintigduizend gulden verwierf het 
kerkbestuur een stuk grond voor een nieuwe, grote 
kerk. Maar Gerrit Jan van Heek, de fabriqueur die 
aan de Markt woonde, in het huis met Den Tempel, 
maakte namens de kerkvoogden van de Grote Kerk 

bezwaar tegen de katholieke voornemens en drong 
er bij de koning op aan ‘dat de bouw van de R.K. Kerk 
op een meer verwijderd punt van de Hervormde kerk 
geschiede’.15 Het klokgelui waarmee de katholieken 
hun diensten lieten beginnen, was hinderlijk voor de 
Hervormden die ter kerke gingen. 

Van Heek en zijn geloofsgenoten kregen steun uit 
onverwachte hoek: aartspriester Engbers vond ook 
dat de plaats voor de nieuwe kerk te dicht bij de pro
testantse kerk lag en dat ‘wederkerige bejegening 
wel eens aanstoot zou kunnen verwekken’.16 Maar 
op de eerste dag van 1839 tekende Willem I het be
sluit dat de katholieke kerk kon worden gebouwd, de 
protestantse protesten werden terzijde geschoven. 
Ruim twee jaar later pas kwam de bouwsubsidie van 
de koning binnen, een bedrag van veertienduizend 
gulden, met daarbij de bepaling, dat de katholieken 
hun klokken alleen mochten luiden op zon en feest
dagen tussen half tien ’s morgens en twee uur ’s mid
dags.17 Het subsidiebesluit schreef ook voor, dat de 
nieuwbouwplannen moesten worden goedgekeurd 
door de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. Chris
tiaan Kramm, een architect uit Utrecht met een 
voorkeur voor de gotiek, had een ontwerp gemaakt, 
dat echter niet werd aanvaard. Om niet te veel tijd 
te verliezen, besloot het kerkbestuur zich te voe
gen naar de ideeën van de hoofdingenieur, die een 
nieuw ontwerp maakte. Op 1 september 1842 kon 
de nieuwe katholieke kerk worden geconsacreerd.18 

‘Eene armelijke houten loods’
Op 7 mei 1862 brandde de Sint Jacobus Kerk vrijwel 
tot de grond toe af. De katholieken waren ontheemd, 
een tweede kerk was er immers niet. Omdat ze toch 
de H. Mis wilden vieren, trokken ze de muren die 
op instorten stonden, om. Op de opgeruimde vloer 
werd een houten loodsje neergezet met een noodal
taar. Het gebouwtje was zo krakkemikkig, dat een 
kerkganger bij regen een paraplu boven het hoofd 
van de geestelijke moest houden. Een ooggetuige 
schreef:

Eene armelijke houten loods omsloot een 
noodaltaar, waaraan de mis werd bediend [...] 
en de geloovigen knielden op de harde stenen te 
midden der puinen, tot eenig gewelf het uitspansel 
boven zich.

De situatie was onhoudbaar en al snel werd een wat 
betere noodkerk gebouwd, waarbij de oude muren 
nog uitstekend dienst konden doen. Aan de achter
kant werden de muren met een houten schutting 
dichtgespijkerd en het geheel kreeg een dak van rode 
pannen. Hoe gebrekkig het optrekje ook was, er kon
den nu weer godsdienstoefeningen worden gehou
den. Later verrees er in de tuin van het latere zieken
huis een betere noodkerk met pastorie.19

Al vrij snel na de brand ondernamen de Ensche
dese katholieken actie, ze wilden een nieuwe kerk. 
Het roomse landschap was in de jaren vijftig grondig 
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Na de stadsbrand 
van 7 mei 1862, toen 
de Sint Jacobus Kerk 
evenals de Grote 
Kerk vrijwel tot de 
grond toe werd 
verwoest, moesten 
de Enschedese 
katholieken wachten 
tot 1864 toen hun 
nieuwe kerk kon 
worden ingewijd.

In de jaren twintig 
begon de Sint Jacobus 
Kerk tekenen van 
verval te vertonen. Het 
duurde tot 1933 eer 
de nieuwe kerk kon 
worden geconsacreerd. 
Deze foto, omstreeks 
1935 gemaakt vanuit 
de toren van het 
stadhuis, toont de 
opmerkelijke vormen 
van de katholieke kerk. 
Rechts de Grote Kerk.

op de kop gezet. Op 6 maart 1853 had paus Pius IX 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in ons 
land afgekondigd. Utrecht werd een aartsbisdom dat 
zich uitstrekte over de provincies Utrecht, Gronin
gen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
Bisdommen werden gevestigd in Haarlem, Breda, 
’sHertogenbosch en Roermond. Veel protestanten 
kwamen direct in het geweer, ze verzetten zich he
vig tegen de plannen van de paus. Duizenden onder
tekenden een petitie, acties die bekend zijn gewor
den als de Aprilbeweging. Op 15 april 1853 bood de 
Amsterdamse dominee B. ter Haar de regering een 
door vijftigduizend protestanten en conservatieven 
ondertekend verzoekschrift aan: de plannen moes
ten van tafel. Formeel was er voor de invoering van 
een bisschoppelijk bestuur geen goedkeuring van de 
koning nodig. Maar Willem III, die positief stond te
genover de beweging, distantieerde zich hiervan, re
den voor kabinetsleider Johan Rudolph Thorbecke 
en de andere ministers om af te treden.20 Op 17 mei 
1852 kreeg ons land een nieuwe regering, onder lei
ding van mr. F.A. baron van Hall, die de Grondwet 
handhaafde en de gemoederen tot bedaren bracht.21 
Maar de eerste aartsbisschop mgr. Joannes Zwijsen 
bleef voorlopig in ’s Hertogenbosch.

Een ‘vereerende last’
Deze ontwikkelingen in de katholieke kerk hadden 
een snel toenemende vraag naar kerken en andere 
kerkelijke gebouwen tot gevolg. Eén van de architec
ten die daarvan profijt trokken, was Herman Jan 
van den Brink, een in Rotterdam geboren wijnko
per, die zijn hobby architectuur tot zijn beroep had 
gemaakt. Voor aartsbisschop mgr. Zwijsen mocht hij 
het grootseminarium Rijsenburg in Driebergen ont
werpen, waarna hij steeds meer opdrachten kreeg 
voor het ontwerpen van kerken en scholen voor ka
tholieken. De Enschedese katholieken konden dank 
zij een rijkssubsidie van tienduizend gulden hun 

nieuwe kerk laten bouwen.22 Van den Brink kreeg 
in 1863 ‘de vereerende last opgedragen plannen te 
ontwerpen’ voor een nieuwe kerk met een pastorie. 
Zonder enige wijziging werd het ontwerp van de ar
chitect goedgekeurd en het volgende jaar kon de kerk 
worden geconsacreerd. Van den Brink was bijzonder 
ingenomen met de instemming van het kerkbestuur: 

Moge ook menig bouwwerk, ten spijt van den 
bouwmeester, door de onkunde of de luimen van 
bouwheeren of kommissiën bedorven worden, hier 
was dit in geenen deele het geval, en genoot de 
ontwerper het hoog gewaardeerde voorregt, zijne 
plannen ongewijzigd en zonder inmenging van wie 
dan ook, te zien uitvoeren.23 

‘Het is eene fraaie in gotische stijl opgetrokken 
kruiskerk’, die Ko van Deinse zijn gasten op een 
wandeling in 1889 liet zien. ‘Het inwendige, de fraai 
beschilderde glazen en een goed orgel maken een 
bezoek in dit gebouw wel de moeite waard.’24 Van 
Deinse had het goed gezien. Het was een bijzondere 
kerk, een basiliek met drie beuken, opgetrokken in 
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de zogenoemde stucadoorsgotiek, een vroege neogo
tische stijl. 

Forse, moderne stadskerk
Omstreeks 1920 was de kerk bouwvallig geworden. 
Een ingrijpende renovatie bleek niet haalbaar. Pas 
in 1931 mocht het kerkbestuur van aartsbisschop 
mgr. J.H.G. Jansen voorbereidingen treffen voor een 
nieuwe kerk, het moest een forse moderne stadskerk 
worden, naast de gerestaureerde Grote Kerk die drie 
jaar eerder weer in gebruik was genomen. De kerk 
moest in schoonheid, uitstraling en importantie 
ook kunnen wedijveren met het in aanbouw zijnde 
nieuwe stadhuis, een ontwerp van Gijsbert Fried
hoff.25 In die jaren maakte de vooral in het katho
lieke zuiden van ons land bekende Hendrik Willem 
Valk furore, vooral door zijn monumentale koepel
kerk van Sint Jan in Waalwijk en de Sint Josephkerk 
in Achterveld, die hij bouwde in een schilderachtige, 
middeleeuwse stijl. Valk oriënteerde zich namelijk 

vanaf het einde van de jaren twintig op de landelijke, 
middeleeuwse bouwkunst van ons land.26 

Waarom Valk in Enschede werd bijgestaan door 
de acht jaar jongere lokale architect Johannes H. 
Sluijmer, is nooit helemaal duidelijk geworden. Ze 
kenden elkaar, want beiden hadden als tekenaar ge
werkt bij kerkarchitect Wolter te Riele in Deventer. 
Dat Valk niet roomskatholiek was en daarom met 
een katholieke kerkenbouwer moest samenwerken, 
zoals een gids in de kerk bezoekers vertelt, lijkt on
juist, want Valk was geboren in een keurig, katho
liek gezin in Elst (Gelderland). Johan Sluijmer had 
in Boekelo in 19291930 de Sint Marcellinus Kerk 
gebouwd, mogelijk was dat een aanbeveling hem te 
vragen met Valk samen te werken. Het zou kunnen 
dat Valk in toom moest worden gehouden, omdat hij 
begin jaren dertig steeds nadrukkelijker ideologie en 
architectuur met elkaar verbond, opschoof naar ui
terst conservatief, uitmondend in zijn uiteindelijke 
keuze voor Zwart Front, de fascistische organisatie 
die in 1934 werd opgericht.27

De Sint Jacobus Kerk in Enschede, op 29 juni 1933 
ingewijd door mgr. Jansen, kreeg een dubbele koe
pel. De kerk valt vooral op door de asymmetrische 
gevel en de beide, in hoogte verschillende torens, en 
de galerij met zeven rondbogen, met daarachter de 
houten deuren die toegang geven tot de kerkzaal.28 
Het gebouw is gedecoreerd door een groep jonge 
kunstenaars, voorstanders van een meer expres
sieve kerkelijke kunst, onder wie Mari Andriessen, 
die na de Tweede Wereldoorlog het oorlogsmonu
ment in het Volkspark zou ontwerpen.29 

‘Vermaningen’ tegenover steeg
Even leek het er op dat de stadsbrand de kerk van de 
doopsgezinden aan de Achterstraat, de latere Stads

De Sint Jacobus Kerk aan 

de Oude Markt is in 1933 

ingewijd. 
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Enschede: ‘ruim en betimmerd’

De Groote Sociëteit werd door de stadsbrand van 7 mei 1862 grotendeels verwoest.
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gravenstraat, spaarde. Daarom werd daar ook een 
deel van het stadsarchief en het bevolkingsregister 
opgeslagen. Maar rond zeven uur in de avond sloe
gen de vlammen ook hier toe, de kerk leek de laatste 
prooi. Want, schreef dominee Feiko van der Ploeg in 
zijn Pro Memoria: ‘Op den 7en Mei 1862 des avonds 
om 8 uur bestond er geen Enschede meer.’ De gods
dienstoefeningen werden voorlopig gehouden in de 
school van de heer Weggelhorst aan de Alsteedsche
weg. In de eerste dienst, op 15 juni, preekte dominee 
Van der Ploeg naar aanleiding van Ezechiël 33 vers 
21: ‘De stad is geslagen.’ 

De school lag echter te ver van het centrum en 
‘de weg die er heen voert, is geen kolfbaan’, aldus 
de geschiedschrijver van de doopsgezinden. Daarom 
stond broeder H. Stenvers voortaan elke zondag een 
deel van zijn huis af, voorlopig voor een jaar, voor 
driehonderd gulden. De diensten werden gehouden 
in twee grote kamers en suite, waar ruimte was voor 
‘gemakkelijk honderd menschen’ en er stond een ka
chel.30 Maar nieuwbouw was noodzakelijk, hoe dan 
ook. Op 15 maart 1863 boog de kerkenraad zich over 
plannen van diverse architecten, die nog geen week 
later, op 21 maart, in een algemene vergadering wer
den besproken.31 Besloten werd op eigen terrein een 
nieuwe kerk te bouwen. Er leefden ideeën over een 
koepelkerk, waarvoor de Zwolse architect Willem 
Koch een bijzonder plan had ingediend. Maar de ge
meenteleden vonden het te duur. Koch maakte een 
eenvoudiger ontwerp. 

Op 1 mei 1864 werd de herbouwde kerk ingewijd 
tijdens een dienst die werd geleid door Feiko van 
der Ploeg.32 Het gebouw verrees op de historische 
plek, aan de Stadsgravenstraat 59, waar de doops
gezinden van het stadje in het midden van de zeven
tiende eeuw, tegenover de Papensteeg die nu Menis
tensteeg heet, al een kamer voor hun ‘vermaningen’ 
hadden ingericht. Vanaf 1631 mochten ze hun ere

dienst ‘in alle Stilligheid en Moderatie’ uitoefenen, 
dat was vóór 1631 verboden en kwamen ze samen in 
een schuur in Twekkelo. In 1698 bouwden ze aan de 
Achterstraat hun eerste kerk, die in 1769 wordt ver
vangen door het geheel nieuwe ‘vermaanhuis’, dat in 
1862 afbrandde.33

‘Ontzettend verfraait’
De gemeentesecretaris van Enschede schreef de dag 
na de brand met grote letters in zijn notulenboek: ‘Op 
den 7 Mei 1862 is Enschede geheel verbrand’. Hij ge
bruikte daarvoor een hele pagina, meer stond er niet 
op. Het gemeentehuis in de knik in de Langestraat 
was ook in vlammen opgegaan. De volgende dag 
kwam de gemeenteraad in spoedzitting bijeen, ten 
huize van het raadslid Blijdenstein. De voornaamste 
vraag was: ‘Hoe kunnen we onze stadgenoten hel
pen’? Als de eerste noden waren gelenigd, kon er over 
een nieuw stadhuis worden gepraat. Er werden daar
voor al plannen gemaakt. Omdat ook het kantonge
recht in de nieuwbouw een plek moest krijgen, ver
leende het rijk een subsidie van tienduizend gulden.34 
Op 7 mei 1864, precies twee jaar na de stadsbrand, 
werd het nieuwe stadhuis in gebruik genomen.

In een paar jaar had Enschede een geheel nieuwe 
binnenstad gekregen, herkenbaar nog steeds door de 
oude, vertrouwde loop van de straten. De fabrikan
ten hadden hun nieuwe huizen betrokken en inge
richt, de gelovigen konden weer ter kerke gaan, het 
stadsbestuur had een nieuw onderkomen. Landme
ter Wilhelm Loos, die als douanier en landmeter in 
Twente heeft gewerkt, was verbaasd toen hij enkele 
jaren na de brand de stad terugzag, de stad was ‘ont
zettend verfraait weder te voorschijn gekomen’: 

De Twentsche millioenen hebben zich verbazend 
laten zien. De huizen der fabriekanten zijn alle 
villa’s, de sociëteit is bepaald de prachtigste 
van geheel Nederland, de Roomsche kerk is 
buitengewoon prachtig en kolossaal, alles 
toont aan dat het fabriekswezen ontzettende 
schatten heeft afgeworpen. Het voornaamste 
middel van bestaan is te Enschedé dan ook het 
fabriekswezen.35 

Het rampjaar 1862 betekende voor Enschede een 
nieuw begin, de start ‘eener nieuwe levensontwik
keling’, zoals burgemeester en wethouders schreven. 
Het textieldorp ‘um ’n oalden stadstorent’, die weer 
schittert als vanouds, zal daarna veranderen in een 
textielstad, niet alleen door het hernieuwd elan dat 
is gegroeid na de stadsbrand, vooral ook door de in
zet van een nieuwe generatie fabrikanten. 

Een doorkijkje naar 
de kerk van de 
doopsgezinden, 
vanaf de toenmalige 
Haverstraat, het 
deel dat later de 
Oude Markt werd, 
omstreeks 1910. Links 
het magazijn De Zon, 
rechts een villa van de 
familie Van Heek.


