De oudst bekende afbeelding van
Enschede, + 1524
Een kwart eeuw geleden ontdekte men op de Handsch riftenafdeling va n de
Leid se Uni versiteitsbibliotheek een achttiende-eeuws kasboek, waarvan de schutbladen bleken te bestaan uit fragmenten van omstreeks 1525 gedrukte kaarten. Dit
bekoorlijk stukje pri lle 'ka rtografie' toont een deel van oostelijk Nederland van
de Betuwe tot Groningen, waarop geheel Overijssel, Twente en zelfs Enschede
staa n!

De tekenaar gebruikte geen landmeetkundige instrumenten en kon niet
voortbouwen op een bekend kaartbee ld. Waarschijnlijk is deze houtsnede gedrukt in Straatsburg bij Johannis Grüniger in 1524. Het "silhouet" va n de stad En schede is geplaatst in de kring van deelden. ouden zeel. oetmoersen, ni er/oe. dotecom , lochem , diepenh em en gh oer. Nota bene:
haecxb erch ligt buiten deze cirkel.
Is de stad of het huis va n enscet of
enscete, afgeb eeld? Welke historische

waarde gehecht kan worden aa n de
fraaie toega ngspoort, de ophaalbrug,
de torens en transen, valt nog te
bezien. AI is deze (thans de oudst
bekende) kaart van on ze regio vol
leemten, toch zijn er positieve elementen te vind en, als we bedenken wat er
aa n vooraf ging.
Reed s in 1964stelde Mr. B. van 't Hoff
vast! dat het afgebeelde gebied in het
geheel niet m et de werke lijkheid overeenn Sliepsteen
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komt. M aar voor een aa ndachtig kaart lezer is op dit fragment veel moois
te zien.
De a fgevaa rd igde n van het "Oversticht" naa r de nieu wben oemde bisscho p. Hen drik va n Beieren . zo uden
de kaart geb ru ikt hebben o m hem
voo r te lich ten ove r de groo tte. de ligging en bewo ning va n o ns gewes t in
1524. Ee n co m missie uit de Ridderscha p en Stede n reisde m et de tekenin g naar Heidelberg. Hoeveel a fdrukken er doo r Grüniger gemaa kt
zijn is ni et be kend. Dit is ee n uni ek
exe mplaa r. Het is een kostb are. met
zo rg vervaa rd igde houtsn ed e. met kerken. kloosters en stede n. Dat bij voorbeeld Hengelo en Almelo ontbreken is
minder interessant dan wat er wèl
op voo rko mt.
Volgen s Prof. Dr. Ir. C. Koemanvorm t de vroeg zestiende - eeuwse
regionale kart ografie ee n "reveil".

Met de ontdekking in Leid en kan onze
genera tie h istori ci (ook a ma teurs) wel
een aa ntal vero nde rstellinge n wijde n
aa n het "aa nz icht" va n "E nsc hede "
doo r Joh ann es Gr üniger. Zijn fraaie
teken werk snijdt hout! De deta ils zijn
bestudering meer dan waa rd. Geen
twee plaa tsen verto ne n hetzelfde silhou et. Di t intrigeert . Al ontving Johan nes zij n inli chtingen uit de tweede
hand - vermoede lij k va n een "ve rke nner" va na f een sch ip. va rend over de
rivieren O verijsselse Vecht en Ou de
IJssel - hij kon bes t wel ee ns heel goed
geïn formee rd zij n.
Dick Taat
voortgekomen uit het verla nge n naar
zelf-presentatie. Renaissance du s! Een
facet van opkomend positief regionalism e.
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