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Herinnering aan stadsbrand 1862
Leo N ijkamp

Het Brandmonument lJÓÓr het oudste deel van de kerk, dat ook de brand lJ(lI/ 1862 doorstond,
Het monument is 1111 ca . 10 meter in de richtillg van het VVV-kalltoor (rechts) verplaatst.
Ans icht I'erza melillg G .Hartoltl!.

Vier m aal brandde Ensche de af. D e laatste keer op 7 mei 1862. H et was nog ee n
kleine stad van 5000 inw on ers, waarva n 5/6 gedee lte in de as w erd gelegd .
D aartoe beho orden de woninge n van 650 gez inne n, acht fabriek en en alle
ope nbare gebo uwen. Ni em an d kw am om , maar de sociale ellende w as groot.
D e getro ffen fami lies we rde n tij delijk bu iten de stad in tenten ondergebracht.
Ee n kunstw erk vóór de Gro te Kerk op de O ude M arkt herinnert aan de ram p,
die wereldwij d aandac ht trok. De kerk is het oudste gebo uw van de stad. D e
drie onders te geledinge n van de to ren en het R omaanse portaal stam me n uit het
begin van de twa alfde ee uw. Verd er zijn er gee n histori sch e panden o f gevels
meer.
H aastig is de herbouw van het verbrande textielcentrum aange pakt en het oude
strate npatroo n in de vo rm van een ei w erd gehandhaafd . Tw ee maanden later
sto nden al 99 gebo uwen in de steige rs. Voor de ste rk vero uderde weverijen
kw am en mod ern e fabr ieke n m et de nieuwste machines in de plaats. D e
grootind ustrie had het getij mee en br acht E nsche de tot gro te bloei .
In 19 12 is het br andm onument voor de Gro te Kerk o nt huld. In de zestige r j aren
moest het ec hte r w ijke n voor de beh oefte aan park eergelegenh eid. H et we rd
toen voorlo pig opge borge n bij O pe nbare W erk en . Vervo lgens heeft het een
aantal ja ren in de Kaland erstraat gestaan bij de plek waa r de br and ontsto nd.
Toen de binnenstad do or herindeling ee n geze lliger aanzie n had gek rege n, is het
monument in de schad uw van de oude St. Jacobuskerk, het hart van Ensche de,
teru g gebracht.

