Leo N ijkamp
O p de O ude M arkt met de Grote Kerk is de oo rsprong van En sch ed e te vinde n.
Bij de restauratie van het eerbiedwaardige god shuis in 1928 zijn on der de vloe r
de fun dam ent en bloot gelegd van het ee rste chris telij ke kerkj e uit de tijd van
Karel de Grote . Voordien zal er een heidense offerplaats zijn geweest. H et was
het centrale punt van de vijf marken, de Enscheder- of Esmarke, Usselo,
Twckkelo, D rie ne en Lonneker, het latere Rich teram bt Ensch ed e. Daar werden
ma teriële zaken besproken en geregeld.
Elke rn arke omva tte ee n aan tal vers pre id gelege n boeren erven ro nd ee n es of
stuk bou w land . Ee n van de boeren had me er te ve rte llen dan de ande ren. Hij
trad als markerichte r op. De hoofdhof van de Esmarke aan de zu idkant van de
kerk werd de zetel van de adellijke H eren van Enschede . H et hu is is wel eens
afgebeeld als een trotse burcht me t zware hoekt orens, maar het is niet meer
geweest dan ee n versterkte
boeren hoeve, omringd
door een palissade en
Straatnaam
grac ht. D e muren van
we llicht door stee n
hout en leem zij n later
ve rvangen . In midd els had
zich daaromh een ee n

als spiegel
van historie

nederzetting gevormd,
waaruit een stadje
grachte n omgeven. H et
groeide, door wa llen en
versterkte huis was in 1450 al verdwenen . D e kerk, tot de reforma tie rooms, is
lang de en ige kerkgelegen heid geweest, in het aange duide gebied. H eel wa t
gene raties zijn do or de karakteristiek e boog onder de toren de gew ijde ruimte
binne n gegaa n, zij vie rde n er de hoogtijdagen , en vo nde n er bij tegen spoed
bemoediging.
Enschede is herhaaldelijk door grote branden ge teisterd, de laatste keer in 186 2.
H istorische gebo uwen en andere herinneringen aan het verleden zijn er weinig .
De stad is herb ou wd vo lgens het oude gro n dpatroon me t in het hart de Grote
Kerk op de O ude M arkt. De weekma rk ten zij n ve rplaatst naar de Boul evard. In
het centru m h eeft zich ee n levendig uitgaansleven ontwikkeld en zijn vooral in
de zomermaanden de vele caféte rrasjes zeer in trek.
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