H et oorspronkelijk land elijke karakter van Ensche de is no g in de straat namen te
herk ennen. D e Stadsmat enstraat langs het Volkspark roept gedachten op aan het
w eidegebi ed (m oat = we ide) langs de zuidzijde van de Parkw eg. D aar werden
de scham ele koeien van de schilderachtige vakwe rkhuize n in de stad gehoe d.
Twente stond, ook wereldlijk, onder de macht van de Kerk , to en bisschop
D avid van Bourgondië in 1465 besloot het enkele dui zend en inwon ers tellende
Enschede, in verband met aanhoude nde twi sten in het land, verder te
versterke n. Hij gaf opdracht een tw eede gracht te graven en de do ornhaag op
de wal do or een stevi ge houten schutting te vervang en. Als tegenprestatie
scho nk hij een stuk heid e om er w eiland van te m aken . Elk hui s of hofstede
kreeg een deel in bezit. M eni g stadsbewoner hield er een m elkk oe en varken op
na. In het begin van de 1 ge eeuw begon de textiel industrie te groeien.
In zijn boekje Enschede
vall voorheen en thans
schildert H . ter Weelc
Straatnaam
Hzn de Stadsmaten . waar
hij in zijn jeugd bloem en plukte en dan we l
eens een boze eigenaar
als spiegel
achter zich aan kreeg. H et
van historie
de stadsgrac ht bev loe id.
gras werd me t wa ter uit
Als het nagras was gemaaid en inge haald,
werden er koeien gehoed.
Dat heeft tot de
stadsbrand van 1862 geduurd. Als de koeienjongen op zijn osseh oorn blies en
riep: Ko los! , dan ope nde n de stalho uders de deuren en kw amen de beesten traag
naar buiten om de Veldpoort te worden uitgedreven . Bij de teru gkeer werd
opnieuw getoe terd, D an riep de jonge n: Kool/lp de koo all , dl/re los! Elke koe
zoc ht dan zij n stal w eer op . In 190 6 werd het wei dege bied, 60.8 25 nu gro ot,
do or de geme ente voor f 110.250,- gekoc ht voor de aanleg van een villawijk. Ir.
J.J.L. Beudrie maakte daarvoor ee n plan . Door de afbraak van het hui s van
H elmi ch van H eek H zn kon in de bebou wing aan de Haaksbergerstraat een
opening w orde n gemaakt voor de Brammelcrstraat. In de wijk w erd oo k het
zieken huis gebo uw d, later om gedoopt in Stadsmat en . Hoewel de mees te villa's
niet meer als w oonhuis in gebruik zij n, is aan het beeld van de w ij k niet veel
vera nderd.
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Blik op de stadsweiden vanaf het in de oorlog verdwenen Volksparktorentje uit dejaren rond de
eeuwwisseling. Links met bomenrij de Parkweg en het oude spoorstation. lil de verte de stad met enkele
kerktorens en[abrieessdioontenen ,

