.'

Molens in gemeenten Enschede en Lonneker (4)

Enschedeërs lieten eeuw en lang
in de Noordmolen
hun graan malen
De oude stadsmolen,
De Noordmolen, heeft gestaan op
de Brinkgaarden aan de
Molensteeg ongeveer tegenover
de Niermansgang. Wanneer de
molen precies gebouwd is, is niet
bekend. In ieder getal tussen 1299
en 1418. Voor het plaatsen van de
molen werd toestemming
verleend door de bisschop van het
Sticht. Later werd het recht om
vergunning te geven tot het
bouwen van een molen
overgenomen door Ridderschap
en steden.
De N oord m ol en had nog geen
be wegende kap, zo dat de w ieken
naar het noo rdw esten gekeerd wa ren
o m zo van zoveel mogelij k wind
verze ke rd te zijn . De bewegende kap
w erd pas tegen het einde van de
zestie nde eeuw , ve rmoedel ijk in
Vlaanderen , uitgevonden . De burgers
van Ensche de wa ren ve rp licht hun
koren in de stads molen te laten
m alen . De m olen w as eigendo m van
de stad en w erd to t 178 ronderhands
en lat er publiek ve rpac h t. De
opbre ngs t van de m olen m aakt e een
belan grijk deel uit van de inko msten
van de stad.

Verbrand
Tij dens de oo rlog tu ssen de Gel de rse
tr oep en van H er tog Karel van Ge lrc
en bissch oppelijk e troep en we lke
ge lege rd w aren te O lde nzaa l, we rde n
regelmatig do or bissch oppelijke
benden stroo ptoc hte n onde rno men,
w aardoor de o mgeving van de stad
Ensche de m eer dan eens geplun derd
werd .
In 1523 m oest ook de
N oordm o len het on tgel de n en ging
in vlam men o p. De m ole n w erd
echte r na 15 3 I herb ou w d .
Joh an Anton Di cd erik Var wijk.
m olen aar , geboren te Al melo 1 I
no vem ber 18 2 J , pac hter van de beid e
stadsmo lens. de N oordm olen en de
na 154 2 gebou w de Z u idmo len.
verzoch t het gemeen tebest uur in
m aart 1857 o m ontheffing van de
pachtovere enk o m st m et ingang van
j uni 1857 . De raad besloo t hierop de
m olen s publiek te ver kopen of te
ver pac hten, het geen echter mi sluk te.

Een oud kaartje [Ja /l het omwalde stadje
Enschede met toen nog buiten de bebouwde
k01l1de NoordmolCII( 7) en de Zuidniolent S}.

Afgebroken
O nderhan ds werden toen de mo lens
per i j uli 1857 voo r de tijd van
2 r/ zj aar , dus tot J janua ri 1860
ver pac ht voor f 2 00 ,~ per j aar aan de
m ole naars H cu sink veld en R eudink .

De Molenstraat, gez iet1 vanaî'de Hengelosestraat met rechts de discotileek Oh ia, de plek waar de
Noordmolen heeft c~estaal1. Op de achtcrçrond de toren [J an de St . Jo z~fke rk .

In juli J 858 werden beid e molens
echter vo o r afb raak verkoc h t aan
Joh an Bernard Elfering uit Gildehaus
voo r I J.500,- . M et Elfering werd
ove ree ng eko me n , dat de m ol ens vóór
I no vember 1858 moesten zij n
afge bro ken .
M et de N oordm ol en is dat inderd aad
gebeurd . Hij vroeg ec hter
toe stemmin g o m de Zuidmolen weer
in bruikbare staat te brengen . Het
terrein w aar op de Zuidmolen weer in
bruikbar e staat te brengen. Het
terrein wa arop de ZuidmoIcn stond
werd in 1859 eveneens door hem
ge koc ht.

Dl' vo o rga ande art ikelen in de numm ers 2
(Z uid rn o lcn). Ij (R cudin k mo lcn}, 14
(R ictm nlcu) en 21 (N oor dendo rpm o len).
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