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In o nze stad heeft gee n straat me zo geboe id als de H averstraat . Gecn straat had
zo' n eigen en enig karakter. N ergen s heb ik me meer kind van deze stad
gevo eld als in de H averstraat . Zo zo ng Joh an Buu rsink de lo f van wa t hij de
Kalverstraat van Enschede noe mde, doelend op de vroeger veel geroemde
w inkelstraat van Am sterd am. Over de herk omst van de naam bestaat
onzeke rhei d. Jan van Ooyik signa lee rt in zij n o nm isbare straatname nboekje de
ver me ldi ng in Dr. Benth eru's Gesc hie den is van Enschede, dat o mstree ks ' 300
vcrschilIende stede linge n , waaro nder ee n zeke re H aver, j aarlijk s w erd en
aangeslagen pachthoend ers op te br en gen . Hi stori eschrij ver Snuif vo nd de
H averstraat pas voor het ee rst genoem d in 1762 . D eze straat met vert akking, tot
de naam w ij zigin g in H averstraatp assage van 1967 Bur gemeesterstraat gehe ten,
beh oort o nge twij feld tot de zes o udste straten van de stadskern .
Langestraat lag in de
T ussen de H averstraat en
middel eeu wen , zu ide lijk
Straatnaam
van de G ro te Kerk , het
ade llij ke hu is van de
H er en van Ensche de. De
burggracht had ee n ve rals spiegel
binding met de
van historie
de H averstraat
stadsgrave n en we rd in
ove rbrugd . Een deel van
de oude stadsgracht
diende tot in het midden van de vo rige ee uw, toen het w aterleidingbedrijf er
nog niet was, als blu swaterreservoir.
Buursin k brac ht de naam H averstraat in ve rband met het afzetten door de
boeren van haver, o m deze te laten ve rgrutte n. N aast b edrijfj es en pakhuizen
waren daar nam elijk gru tterijen geves tigd. D e stad, om ringd do or ee n
uitgestrekt platt elan d , had lang ee n agrarisch karakter. Pas in het begin van deze
ee uw ve rdwene n er de laatste bo er enhuizen met ee n mesth oop voor de deur,
zoals dez e oo k we rde n aange troffen in de H averstraat. D eze straat liep
oo rspro nke lijk over de Oude M arkt - waa r naast tex tiel en huishoudelijke
artike len, vee en landbouwprodukten w erd en ve rhandeld - lan gs Co ncordia
door tot aan de Bolw erk straat. Aan de zij de van de kerk sto nden bo me n. Toen
Ensche de na de brand van 1862 tot ee n fabrieksstad uitgro eid e, w erd de
H averstraat stee ds me er ee n geze llige wi nkelstraat .
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