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Het was een spannend, bij Enschede passend ontwerp, vonden de bestuurders 

van de stad, een plan met allure dat refereerde aan de geschiedenis van de stad. 

Het droeg dan ook als motto In d’oude stad. Architect Gijsbert Friedhoff lichtte 

in 1927 zijn ideeën voor het nieuwe stadhuis toe. Burgemeester Edo Bergsma, 

de wethouders en enige notabele ambtenaren luisterden aandachtig, sommigen 

blij verrast, een enkeling keek wat zuinig. Friedhoff had de oude vorm van de 

30

‘In onze werkstad geen plaats  
voor gebouw vol weelde’
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stad als uitgangspunt gekozen, in het spoor van de 
stadsbestuurders die na de stadsbrand van 7 mei 
1862 geen nieuwerwetse fratsen wilden, geen Ame-
rikaanse stad vol huizenblokken aan kaarsrechte 
straten, nee, de vorm van een ei moest terugkomen. 
Met zijn stadhuis – te bouwen op de plek waar in 
1325 toen Enschede stad werd, de Richter woonde, 
in het Schultenhues – wilde Friedhoff vooral aan-
sluiten bij de sfeer en het oude karakter van vroe-
ger, zo bleek uit zijn toelichting: ‘Het stadsbeeld van 
Enschede vraagt een zware massa, slanke accenten 
zijn er in de vorm van schoorstenen genoeg.’ De stad 
telde in 1927 in de directe nabijheid van het stadhuis 
enkele tientallen fabriekspijpen.1 

Omstreeks 1300 werd Enschede niet langer be-
schouwd als een ‘parochia’, maar als een oppidum, 
een klein stadje, overigens ver van Utrecht waar de 
heersende bisschoppen zetelden. Het was een ar-
moedige nederzetting, op een schrale bodem in een 
bosrijk gebied, toegankelijk slechts via kronkelende 
landweggetjes.2 Enschede was omgeven door een 
gracht, waarover twee bruggen lagen, de Eschbrug 
en de Veldbrug, die – om de veiligheid van de bur-
gers te waarborgen – elke avond werden opgehaald 
of weggenomen.3 Wie Enschede toen binnenwan-
delde, ontwaarde direct de kerk met de toren, die 
een paar eeuwen oud was, zoals velen beweerden.4 
Van verre al was de eenbeukige kerk zichtbaar, een 
dominant bouwwerk met de zware zandstenen to-
ren, waarmee de kerkelijke autoriteiten zich wilden 
manifesteren, hun macht wilden tonen. De kerk was 
eerst gewijd aan Sint Martinus, de beschermheilige 
van het bisdom Utrecht, die omstreeks 1600 werd 
opgevolgd door Sint Jacobus de Meerdere, zodat ook 
de naam van de Enschedese kerk veranderde.5 

Op luttele meters van de kerk zou de Borch van 
de Heeren van Enschede hebben gestaan, een ver-
sterkte boerderij of hof, omgeven met een gracht die 
was verbonden met Den Stadsgraven ‘en had door 
eene ophaalbrug gemeenschap met den burchttuin, 
welke zich tot aan het tegenwoordige Stadhuis uit-
strekte’, zoals geschiedschrijver Arent Benthem in 
1895 schreef. Dat stadhuis stond op vrijwel dezelfde 
plaats als het tegenwoordige huis der gemeente. In 
1325, het jaar waarin Enschede stadsrechten kreeg, 

zag de nieuwsgierige wandelaar op de hoek van de 
Langestraat en Achter ’t Hofje het Schultenhues, de 
woning van de Richter, opgetrokken ook uit zand-
steen, voor die tijd een novum, ‘ter meerdere veilig-
heid van den Schout’.6 

Wie in hoofdstuk 3 de kaart bekijkt die de be-
roemde cartograaf Jacobus van Deventer omstreeks 
1560 maakte van Enschede, ontdekt de waag en het 
‘stads winehus’, stenen gebouwen vermoedelijk. Het 
‘wijnhuis’, vanaf 1341 de zetel van het stadsbestuur 
en de stedelijke rechtspraak, stond tot 1585 op de 
plaats waar de latere stadhuizen werden gebouwd.7 
In de directe nabijheid van dit ‘stadhuis’ vinden we op 
de tekening van Van Deventer de Nije Borch, een ver-
sterkt huis, vrijwel zeker voorzien van torentjes, dat 
na 1535 zou zijn gebouwd en later ook was bewoond 
door de familie Van Loen, naar wie het Van Loenshof 
is genoemd. Het stadhuis werd in 1585 afgebroken, 
het was te klein geworden te klein om de bestuurders 
en hun medewerkers een redelijke werkplek te kun-
nen bieden. Het vernieuwde raadhuis werd een eindje 
verplaatst naar de hoek van de Langestraat. 

‘Halve stad was drincken’
In 1648 was dit huis van de stad bouwvallig gewor-
den en moest er een nieuw gebouw komen. Omdat 
Johan Schouwink, een algemeen geacht ingezetene, 
net een steenbakkerij was begonnen – het tichelwerk 
van Schouwink (later steenbakkerij Schreurs) – kon 
het nieuwe stadhuis uit steen worden opgetrokken, 
wat zowel ‘de stevigheid en duurzaamheid als het 
uiterlijk’ van het gebouw ten goede kwam. Het ge-
meentebestuur bestond in die tijd uit zes burgemees-
ters en zes gemeenlieden, die we later raadsleden zijn 
gaan noemen. Ze werden elk jaar in februari gekozen 
of herkozen, tijdens de ‘raetskeur’. Die verkiezings-
dagen waren feestdagen voor de gehele bevolking.8 
In het stadhuis werd het officiële feest gevierd, op 
veel andere plaatsen in de stad, in kroegen en zaal-
tjes, werd ferm gedronken, luidruchtig geproost en 
gezongen. In een getuigenverhoor van een stadge-
noot die te diep in het glas had gekeken en wat over-
last had veroorzaakt, stond dat ....

.... d’borgerije van d’ halve stad was drincken 
bij Jurrian Stroynck en d’ ander helft bij Berend 
Thyesinck nae older gewoonte.9 

Hoe sterk en stevig het gebouw was, bleek een eeuw 
later, bij de stadsbrand van 20 mei 1750, toen het 
vrij ernstige schade opliep, maar niet geheel verlo-
ren ging.10 Op die meidag, ’s morgens om tien uur, 
brak een ‘seer swaere Brand’ uit in het bakkershuis 
van Herman ten Tye, die binnen drie uur meer dan 
zeventig huizen in de as legde en ‘het stadhuys was 
aan eene zijde meede in brand’ gevlogen. Gelukkig 
dat secretaris Pennink oude leggers en documen-
ten had meegenomen en elders bewaard.11 Dat de 
schade omvangrijk was, bleek, want de stad moest 
onder meer het stedelijk bezit Erve Stroink in Broek-

Klein, slecht, stinkend plaatsje
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heurne verkopen, om de restauratie van het stadhuis 
te kunnen betalen.

Treurigste jaren
De Franse bezetters, in 1795 naar ons land geko-
men, brachten aanzienlijke veranderingen aan in 
het openbaar bestuur. De voor Enschede meest in-
grijpende was het opheffen van de Heerlijkheid  
Enschede. Volgens een publicatie van 15 februari 
1798 mochten stedelijke besturen geen nieuwe wet-
ten, plakkaten, reglementen en andere maatregelen 
invoeren.13 Enschede maakte geen haast, nog vijf 
jaar bleef alles bij het oude. In 1803 werd bepaald 
dat Enschede voortaan zou worden bestuurd door 
zes burgemeesters. Dat werden Engelbert ter Kuile, 
Jan Lasonder, Hendrik Jan van Heek, Bernardus  
Immink Med.Dr., Berent van Lochem en Johannes 
Wagelaar.14 Maar het ergste moest nog komen: bij 
Keizerlijk Decreet van 9 juli 1810 lijfde Napoleon ons 
land bij Frankrijk in. 

‘De drie jaren die nu volgen, zijn de treurigste uit 
Enschedees verleden’, verzuchtte geschiedschrij-
ver Arent Benthem. Op 21 oktober 1811 vaardigde 
keizer Napoleon een bevelschrift uit over een defi-
nitieve indeling van het land in departementen en 
arrondissementen, kantons en gemeenten. Het kan-
ton Enschede, het voormalige richterambt, werd ge-
splitst in twee mairieën of gemeenten, Enschede en 
Lonneker.15 Maire van Enschede werd Jan Bernard 
Blijdenstein, die we al tegenkwamen in dit boek.16 
Op 16 november 1811 werd Othmar ten Cate be-

noemd tot maire van de nieuwe gemeente Lonneker. 
Nadat hij geïnstalleerd was, werd de volgende dag 
het bestaan van de gemeente Lonneker afgekondigd 
op plakkaten aan beide kerken in Enschede en aan 
het Kerkhuis, het Bouwhuis in Lonneker. Ten Cate 
zou het overigens maar vier maanden volhouden en 
gaf zijn ‘vermoeienden eerepost’ op om vrederechter 
te worden, een baantje dat hem veel minder tijd en 
inspanning kostte.17 In 1825 verdwenen de maires 
uit beeld en verschenen de burgemeesters weer.

Enschede had door de gemeentelijke herindeling 
een deel van haar gebied moeten afstaan aan Lonne-
ker. Daardoor kwam de stad al snel in de problemen. 
De florerende textielindustrie wilde nieuwe fabrieken 
bouwen, de industrialisatie was in volle gang. Pas op 
1 januari 1884 kreeg Enschede meer ruimte, toen de 
gemeente Lonneker 622 hectare afstond, een voor 
het Enschede van toen – ruim zestig hectare, 120 
voetbalvelden – een onmetelijke hoeveelheid grond. 

De uiteindelijke samenvoeging zou bijna nog een 
halve eeuw op zich laten wachten. Pas in 1934 vorm-
den Lonneker en Enschede de nieuwe gemeente  
Enschede.18

Architectonische schoonheid
Hoe het stadhuis van Enschede er omstreeks 1840 
uitzag, is te zien op de oudste afbeelding van het 
stadhuis, een gekleurde tekening van de Lange-
straat, gemaakt door W.J. Meyer. Deze prent, die in 
veel Enschedese huiskamers heeft gehangen, is ver-
vaardigd in 1840. Het was een voornaam gebouw, 

Op deze tekening, 
omstreeks 1840 
gemaakt door  
W.J. Meyer, is rechts 
een deel van het 
stadhuis uit 1750 te 
zien. Op de achter
grond de Grote Kerk. 
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met sierlijke eindgevels. Er waren twee ingangen, 
één aan de voorzijde, de ander opzij, waar boven de 
deur het in steen gebeitelde wapen van de stad was 
aangebracht.19 

Harm Boon, een Drentse schrijver en journalist 
en zelfverklaarde ‘neef van den Drentschen Asses-
sor’, zwierf in het najaar van 1846 door Overijssel 
en zag ook het stadhuis van Enschede:

Door een portaal gingen we links in de raadkamer, 
boven wier deur ‘t portret hangt van Herman 
van Lochem, Grondlegger dezer stads fabrijken 
en bloei; ook ziet men een beeldtenis van Willem 
I en een groot schilderij, de stad Enschede 
voorstellende [...]. Ter regterzijde is de secretarie, 
een goed vertrek, en daarachter de wachtkamer. 
Op de 2de verdieping houdt het kantongeregt 
zitting, heeft de griffier daarbij een klein vertrekje, 

vindt men de kleedkamer van de schutterij, en 
eene gevangenis – de honderkouw – met houten 
tralies. Een torentje met slaguurwerk, geeft een 
weinig deftigheid aan ‘t gebouw [...].20

 
De Enschedesche Courant vertelde haar lezers op de 
laatste dag van het rampjaar 1862, toen de stad vrij-
wel volledig door brand was verwoest, hoe mooi het 
stadhuis was, kort voor de brand van 7 mei. 

Het stadhuis, eerst onlangs gerestaureerd, springt 
op de straat uit en is in een deftigen stijl, niet 
zonder architectonische schoonheid. De zuidergevel, 
een trapgevel waarin boven den hoofddeur, het 
goed gebeeldhouwde en gekleurde wapen der stad is 
aangebracht, verheft zich stout omhoog en eindigt 
in een eenvoudig klokkentorentje.

Dat stadhuis ‘in een deftigen stijl’ brandde op die 
zomerse dag van 7 mei 1862 bijna tot de grond toe 
af, enkele deels verwoeste muren hielden stand. Het 
vuur bereikte het stadhuis tegen een uur of twee, 
half drie. Het stadsarchief en de registers van de 
Burgerlijke Stand waren weliswaar snel overgebracht 
naar de toren van de Grote Kerk op de Oude Markt 
en de doopsgezinde kerk, waar ze wel veilig zouden 
zijn, dacht iedereen, maar enkele uren later gingen 
ze in vlammen op. In de kerktoren denderde de half 
gesmolten klok naar beneden, bovenop het archief 
en verwoestte ‘het grootste deel van Enschedees ver-
leden’, zoals Ko van Deinse moest constateren. Van 
de klok in het torentje op het stadhuis, afkomstig 
van het in 1818 gesloopte Hof te Boekelo, zijn slechts 
wat sporen in de puinhopen teruggevonden.21

In het nieuwe stadhuis, dat de gemeente snel wilde 

Een stadhuis ‘in een rare stijl’

Het stadhuis van 
1864, op een schilderij 
dat vermoedelijk 
in de jaren dertig 
van de vorige eeuw 
is gemaakt. Op de 
achtergrond de Grote 
Kerk op de Oude 
Markt. 
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realiseren, zou ook het kantongerecht kunnen worden  
ondergebracht. Daarom vroeg de gemeente een extra 
subsidie aan bij de regering. Per brief van 8 januari 
1863 deelde de minister van Justitie mee, dat koning 
Willem III had goedgekeurd, dat de stad een rijksbij-
drage kreeg van tienduizend gulden. Kort daarop, op  
25 februari 1863, werd de bouw van het stadhuis  
aanbesteed, voor een bedrag van ƒ 31.695,--. Precies  
twee jaar na de stadsbrand van 1862, op 7 mei 1864, 
ging het nieuwe stadhuis open. Met recht kon het dage- 
lijks bestuur van de gemeente verklaren: ‘De welvaart 
keert meer en meer terug, de orde is in alles hersteld.’ 

Herbergen naast gemeentehuis
De gemeenteraad van Lonneker vergaderde thuis bij 
burgemeester W.C.P. Pennink, die sinds 1852 aan het  
hoofd van de gemeente stond. Een gemeentehuis 
kende Lonneker niet. Later werden de raadsvergade-
ringen gehouden in de herberg van Hesselink op de 
hoek van de Marktstraat en de Achterstraat, in de 
gemeente Enschede. Pennink overleed in 1859. Zijn  
opvolger Adolph Willem Storm van ’s Gravesande, die  
tot zijn dood in 1893 de gemeente leidde, vond dat  
Lon ne  ker een eigen gemeentehuis moest bouwen, met 
een vergaderzaal, kamers voor bestuurders, ruimte  
voor klerken en het gemeentearchief. Maar waar? 
Dat was de grote vraag. Lang werd er getwist. De 
boeren van Eschmarke en de burgemeester gaven 
de voorkeur aan een terrein aan de Gronausestraat, 
naast de gemeentelijke begraafplaats. Maar uit-
eindelijk kregen de boeren uit Usselo, Twekkelo en 
Driene hun zin, het gemeentehuis moest aan de 
westkant komen. 

De familie Wooldrik van café Het Fortuin, schonk 
de gemeente Lonneker een stuk grond aan de over-
kant van de Hengeloschestraat.25 Daar werd het ge-
meentehuis gebouwd, dat al snel de bijnaam ‘Hoon-
denhoes’ kreeg, omdat inwoners hier hun hond 
moesten aangeven. In het raadsvoorstel was het 
een voordeel genoemd dat er twee herbergen in de 

directe nabijheid van het te bouwen gemeentehuis 
lagen, Het Fortuin en De Hooiberg. Want de ge-
meentebestuurders lustten best een borreltje na de 
vergaderingen van de raad. En in de beide herbergen 
werd veel handel gedreven, in landbouwproducten 
en zaaigoed, dus was een raadhuis in de directe om-
geving aan te bevelen. Een pluspunt was ook, dat de 
gemeente ook zelf in de schenklokalen bijeenkom-
sten kon beleggen. 

Na de Eerste Wereldoorlog maakte de gemeente 
Lonneker plannen voor een nieuw gemeentehuis, het 
ruimtegebrek werd nijpend, ook nadat een de pen- 
  dance was gevestigd in het huis van de familie 
Melster aan de Hengeloscheweg 40. Een buitenkans 
was dat Ludwig van Heek, firmant van Van Heek  
& Co., in 1903 een statige villa had laten bouwen aan 
de Hengeloscheweg, daar waar de directeurs woning 
van ’n Groot’n Stoom had gestaan en verhuisde naar 
Het Stokhorst, de villa van zijn schoonouders.26 De 
gemeente Lonneker kocht dit huis op 5 mei 1919 
voor ƒ 187.500,-- en richtte het in als dependance 
van het gemeentehuis. In 1934, na het samenvoegen 
van Lonneker en Enschede, verhuisden de ambte-

Telefooncentrale van stadhuis naar kantoor

Veel stadgenoten 
poseerden in 1914 bij 
het stadhuis voor de 
fotograaf. 
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Het gemeentehuis 
van Lonneker aan 
de Hengeloscheweg 
omstreeks 1910.

naren van Lonneker naar het nieuwe stadhuis van 
Enschede, dat in 1933 in gebruik was genomen.27 

Een ‘oud krot’
De stad Enschede was in de jaren rondom de eeuw-
wisseling sterk gegroeid. De textielindustrie beleefde 
jaren van voortdurende groei, nieuwe fabrieken verre-
zen, er waren steeds meer arbeiders nodig. Van over  - 
al kwamen ze, uit de Twentse dorpen, zelfs uit het  

naburige Duitse grensgebied. Uit de Kop van Over -
ijssel en de Friese veengebieden trokken tien tallen 
gezinnen naar Enschede, want daar was werk voor 
de voormalige veenarbeiders, voor kleine boer tjes die 
het niet langer redden, voor landarbeiders. Sommi-
gen kwamen vergeefs. Tubantia schreef in 1898:

De trek van vreemdelingen naar deze gemeente 
neemt met de dag toe. Het schijnt dat men in 

Machines met menschenhersenen
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andere provinciën van oordeel is dat het werk hier 
maar voor het vragen is. Velen zien zich echter 
bij hun komst alhier teleurgesteld; het gebeurt 
dagelijks dat de politie werkzoekende arbeiders 
onder dak moet brengen en van reisgeld moet 
voorzien teneinde hen in de gelegenheid te stellen 
naar hunne woonplaatsen terug te keren.28

De florerende textielindustrie zorgde voor een on-
gekende groei van het aantal inwoners, 33 procent 
in de laatste vijf jaar van de negentiende eeuw. In 
1900 telde de gemeente 24.352 inwoners, het aan-
tal mannen en vrouwen was keurig in evenwicht, 
12.248 mannen en 12.104 vrouwen. In 1895 was 
het inwonertal 18.267. 

Om te voorkomen dat deze onverwacht voorspoe-
dige ontwikkelingen problemen zouden gaan ople-
veren, besloten de stadsbestuurders de gemeente-
lijke organisatie aan te passen. Er kwamen in 1900 
vijf afdelingen: 1. algemene zaken, 2. hinderwet, vei-
ligheidswet, arbeidswet en bouwzaken, 3. bevolking, 
burgerlijke stand, militie en pensioenen, 4. belastin-
gen, 5. financiën. Daarnaast kwam er een centrale 
boekhouding, voor de gemeente, de gemeentelijke 
bedrijven en diensten.29 

Het stadhuis van 1864, hoe mooi sommigen het 
ook vonden, was omstreeks 1903 te klein, veel te 
klein voor zo’n snel groeiende gemeente, bestuur-
ders en ambtenaren hadden te weinig ruimte. Er 
kwam wat soelaas, toen het rijk in 1903 besloot voor 
het kantongerecht in Enschede, dat vanaf zijn op-
richting in 1838 in het stadhuis onderdak had, een 
eigen kantoorpand te laten bouwen, op de Konij-
nenberg aan de Molenstraat.30 Maar het ruimtege-
brek in het stadhuis bleef, werd zelfs groter, want er 
kwam steeds meer werk. 

Pas in 1908 besprak het College van B&W plannen 
voor de bouw van een nieuw stadhuis. Gemeente-
secretaris C.F. Klaar had een rapport geschreven 
over nut en noodzaak van een ruimer onderkomen. 
Maar dat rapport bleef diep weggestopt in een bu-
reaulade liggen, er gebeurde niets, ook niet in de Eer-
ste Wereldoorlog. Nadat in 1918 de vrede was gete-
kend, las secretaris Klaar zijn rapport uit 1908 nog 
eens na en besloot de plannen voor een nieuw stad-
huis op de agenda te zetten. Op 18 juni 1919 schreef 
hij aan de gemeenteraad:

Nu het hoogtepunt van den crisistijd, veroorzaakt 
door den wereldoorlog, mag geacht worden achter 
den rug te liggen, meen ik dat de stadhuisbouw 
een van de belangrijkste zaken in deze gemeente 
is, welke een spoedige oplossing vorderen.

Maar veel vaart zat er niet in. Iedereen was door-
drongen van de noodzaak dat er op korte termijn 
moest worden gebouwd, maar de voorbereidingen 
vlotten niet. In 1923, vier jaar later, was het geduld 
van diverse raadsleden op en ze gaven lucht aan hun 
ongenoegen. Ze waren teleurgesteld, dat ‘gezien den 

meer dan slechten toestand de plannen voor een 
nieuw stadhuis nog niet tot uitvoering konden ko-
men’ en ze zouden graag zien ‘dat burgemeester en 
wethouders bij de eerstvolgende begrooting voor-
stellen deden’, aldus het rapport van de commissie 
van rapporteurs over de gemeentebegroting 1923. 
Twee jaar later attendeerden B&W de gemeenteraad 

In het grote bronzen balkonhek van het Stadhuis, boven de hoofdingang, van de beeldhou
wer F.J. van Hall, is de geschiedenis van de stad samengevat, vanaf het volk van de jagende 
Tubanten. Achtereenvolgens zijn scenes verbeeld over de prediking van het christendom, de 
valkenjacht, het verlenen van marktrechten, de oorlog met de Geldersen, de Spaanse bezetting, 
landleven, spinnen en weven, de Kozakken, de stadsbrand van 1862. De jaren dertig komen 
daarna, de economische wereldcrisis, gesymboliseerd door een arbeider die met lege handen 
wanhopig naar beneden staart. En tenslotte de hoop op nieuwe welvaart, verbeeld in figuren 
die lasten dragen, een moker hanteren en in fabrieken met rokende pijpen.41

Op de trapleuning naar de eerste verdieping in het Stadhuis staat 
Bureaucratius. De Belgische schrijver Louis Paul Boon heeft erover 
geschreven, na een bezoek aan het Stadhuis, waar hij geraakt werd 
door de architectuur, ‘zoo ongewoon mooi’. Maar ‘ook aan de kun
stenaars had men eens kunnen denken, want aan de muren hangen 
maar zoozooschilderijen’, vond hij. ‘Ook nergens een beeld, de 
moeite waard. Behalve dan, op een trap, een “sinte bureaukraat”. 
Wat wel van humor, maar niet van kunstzin getuigt.’ Een oudere 
Enschedeër, die in de jaren dertig in het Stadhuis werkte, vertelde 
dat het bronzen kereltje was gemodelleerd naar ‘Niehöfke’, meneer 
Nijhof, die hoofd van de gemeentesecretarie was.42
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Dichtbij het station 
vinden burgers 
en bezoekers het 
Stadskantoor van de 
gemeente Enschede, 
waar alle ambtelijke 
diensten zijn 
gehuisvest. 

zelf op de zo langzamerhand onhoudbaar geworden 
toestand in het stadhuis en stelden voor ƒ 100.000,-- 
te reserveren voor de bouw van een nieuw stadhuis. 
De bestuurders vonden het huidige stadhuis ‘een 
oud krot’, waarvoor Enschede zich moest schamen. 

Geen plaats voor weelde
Op 2 augustus 1927 werd eindelijk het startsein ge-
geven, besloten werd enige architecten uit te nodi-
gen een ontwerp te maken voor een nieuw stadhuis. 
B&W schreven de raad op 2 augustus 1927:

Als algemene richtlijn voor de ontwerpen zouden 
we willen zeggen, dat in onze werkstad geen 
plaats is voor een gebouw dat opvalt door weelde. 
Wel mag het blijk geven van het welvaren waarin 
Enschede zich mag verheugen en ook achten 
wij het niet misplaatst als het in uiterlijk en 
aankleeding verwantschap zou toonen met den 

soliden grondslag van het overgrote deel der zaken 
welke hier worden gedreven.31

Het gemeentebestuur nodigde vijf Nederlandse ar-
chitecten uit voor een competitie, om uit te ma-
ken wie het stadhuis mocht bouwen.32 Een speciale 
commissie beoordeelde de onder schuilnaam inge-
zonden plannen. Het beste bleek het schetsplan In 
d’oude stad van ir. Gijsbert Friedhoff. Duidelijk was 
dat de architect niet alleen inspiratie had gevonden 
in de eenvoud van de Delftse School, maar ook in 
de Scandinavische vormgeving, met name in het 
ontwerp van het stadhuis in Stockholm. Het mo-
tief van de stevige, uitbollende toren ontleende hij 
aan dit gebouw.33 Sommigen vonden ‘die zwelling’ 
te groot, maar dat ‘blijft een kwestie van persoonlij-
ken smaak: wij moeten aan dezen voor ons land wat 
ongewonen vorm eerst een paar jaren wennen’, vond 
een architectuurcriticus, die een verklaring gaf: 

Met twee dingen moest de bouwmeester bij zijn 
toren rekening houden. In de eerste plaats met 
het stadssilhouet, dat overheerscht werd door het 
beeld van de magere fabriekspijp. Het contrast dat 
hiertegen noodig was, leidde tot een massieven, 
zwaren toren. In de tweede plaats moest de 
ranke spits der oude kerk op de Markt worden 
geëerbiedigd en het contrast met die spits moest 
zoo zijn, dat de spits volledig in haar waarde 
bleef, niet door een parallelle verschijning werd 
‘gelijkgeschakeld’ en evenmin door een te sterk 
contrast in omvang of hoogte werd verpletterd.34

Niet iedereen was even enthousiast als de leden van 
de gemeenteraad. Een aantal vooraanstaande stad-
genoten wilde het besluit van de raad terugdraaien, 
het ontwerp van Friedhoff moest van tafel, de kwa-
liteit was onvoldoende, anderen vonden het gewoon 
niet mooi. Maar de protesten hielpen niet, Friedhoff 
kon aan het werk. Burgemeester Edo Bergsma legde 
op 15 september 1930 de eerste steen.35 In de be-
tonnen fundering was ruimte gelaten voor een oor-
konde over de officiële handeling, een stel tekeningen 
van Friedhoff en een verzameling van de toen geldige 
munten, centen, dubbeltjes, kwartjes en guldens, een 
vermelding van het aantal inwoners van Enschede op 
1 september 1930, 52.374. Edo Bergsma vertrok in 
1932, zeventig jaar oud, sinds 1896 was hij de eerste 
burger van de stad geweest. Zijn opvolger was J.J.G.E. 
Rückert, die op 5 augustus 1933 het nieuwe stad-
huis mocht openen, in ‘een tij van groote werkloos-
heid en teruggang op stoffelijk gebied’, zoals een in 
de hal aangebrachte herinneringsplaat de crisisjaren 
schetste.36 De stad telde toen 52.374 inwoners.37 In 
33 jaar was het inwonertal van Enschede verdubbeld.

Het Stadhuis aan de Langestraat heeft tegenwoor-
dig vooral een representatieve functie. Hier verga-
dert de gemeenteraad, hier wordt getrouwd, hier zijn 
de kantoren van de leden van het College van Burge-
meester & Wethouders. 
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