Y pkemeulen wellicht oudste
molen uit geschiedenis van
Enschede
De oudste molen welke in de
geschiedenis v an Enschede in n 88
reeds genoemd wordt, is de
Ybekincmülle. (1341
Ibikincmollen, 1499 Ybekemole,
1533 ter Ipekemoel, 1601
Ibbekemolle, 1617 Ipekemoele,
1723 Ypkemole, 1730 Ipkemole en
vanaf 1755 Ypkemeule).
De Ybekincmülle zou gelegen
hebben aan de weg van Enschede
naar Haaksbergen. Waar nu de St.
Janskerk staat.
He t zou eerst een watermolen en

later een wi ndmolen zijn geweest.
H ierover is echter vrijwel niets
bekend. De watermolen zou gelegen
moeten hebben aan de Togtsloot of
later Kazernebeek. Het vroegere erve
Ypkemeulc, w aarnaar later de
Yp kemeulenstraat werd genoemd,
heri nnert aan deze mo len, die tot aan
de eeuwwisseling rond 18 0 0 zo u
heb ben gestaan op de rand van de
markc U sselo , bij de Broäker en het
Lammerink op de plaats waar later de
St . janskcrk werd gebouwd . D e
molen behoorde tot het erve
Ypkcmeule,

Aa" de Haaksbergerstraat bij de Zuiderstraat, waar later de St . jallSkerk is gebouwd, heeft het
erve Ypk~lII eule" met de oudste molen rond het vroegere Enschedegelege" .

Processies
Dat de molen heeft bestaan blij kt
eveneens uit het midden van de I6e
eeuw, toen er processies werden
ge houden , in he t bijzonder op de
Goede Vrijdag. Deze begonnen bij de
Grote Ke rk, toen nog ka tholieke
kerk , op de O ude M arkt.
Van uit de deur aan de noordzijde van
de ke rk ging de processie over het
kerkhof, door de Marktstraa t en de
Veldpoort naar de Stromarkt, waar
de eerste zegen werd uitgesproken .
Van daa r uit over de oude pos tweg
(Hengelosestraat) naa r de
M olen steeg. o m de Noo rdmolen (ze
zege n) en ve rder door de M olensteeg
en over de Bothof naar de 4 M olenbomen (Je zegen).
Daarna lang s de plaats waar later de
Oliemolen stond (Gronauses traa tKneedw eg) door de Leemsteeg,
H ollew eg. Br ink w eg, langs het
Groot Varvi k, over de Diekmansteeg
naar de Y bkemeule en weer terug over
de H aaksber ger straat. lan gs de
Zuidcrbleek waa r later de Zuidm olen
stond , over de Stromarkt naar de
kerk .
Een ware mo lentoch t, zoa ls achteraf
blijkt.
Ties WieglIlall

