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Leo N ijkamp

De Em mastraat loopt van de H aaksbergerstraat lan gs de Stadsmate n in wes telij ke
richting. Zij is ge noe md naar ko ningin Em ma, regen tes van 1890 tot 1899. Ee rst
was het ee n zandweg en oo rspronke lij k ee n deel van de middel eeuwse
handel sroute van Deventer ove r Goor, Beekurn en Ensche de naar Mün ster. D e
weg met diep e karrespo re n, waa ro ve r ru w e vo erlied en hun paard en voor zwaa r
beladen hu ifkarren voo rt j oegen , passeerde h et omwa lde stadje zuidelijk.
Ensche de had nog ee n land elijk karakt er en teld e nauw elijks 2000 inwo ne rs. De
door gaand e weg volgde ongeveer de route van de Boul evard 194 5 en koerste
verde r ove r het W ooldrik en Sch ipho lt naar Duitsland.
D e West- Europ ese koopmanssted cn , ve re nigd in de H an ze (T2e - I 7e ee uw)
hadden ve le ve rbindinge n, voo ral ove r wa ter. O ver land beh oorden de routes
bep aald niet tot de kortste en mooiste. Soms ginge n ze door woeste landstrek en
met doorw aadb are passages van dw arslop ende stro o mpjes, zoals de Glanerbeek
165 3 we rd daar op hoger
op de rijksgren s. Pas in
Straatnaam
geslagen. Grane n, huiden ,
gelege n gro nd ee n bru g
ande re waa r we rde n
texti el, spec erijen en
S
groot laadvermogen,
ve rvoerd op w agen s met
getro kke n door tw ee,
van
vier en soms wel zes
paard en . Zij hadden
hoge w ielen om het
vastlo pe n in mul zand of m odd er te voorko me n.
D e voe rtuige n werde n H essenwagen s genoemd en de wegen die zij vo lgde n
H essen w egen . H et zal te maken hebb en gehad met de herk omst. In Brabant
sto nde n zij als Walenkarren bek end . Z ij w erde n vaak met éé n zij de ove r de
harde wegrand gest uurd om sne ller vooruit te kunne n ko me n. H et gevolg was
dat de berm afkalfde en de weg steeds br ed er werd, soms we l ee n kilomet er. Er
moest regel ma tig tege n worde n opgetrede n. M aar meer zorg baard e de
onve ilighe id van de wegen in afgelege n en bosrijke gebiede n. D e kan s daar op
klaarlichte dag door stru ikrovers of muitende huursold aten te worde n belaagd en
uit geschud was groot. Daarom we rd vaak in co lo nnes gereden onde r
besch erming van gewape nde ruiters.
In de 17e ee uw werd de stree k door beter e ver bi ndinge n to egank elijk er
gemaa kt. Er kwa me n bod edi en sten tu ssen Am sterd am en H amburg. D e
postwagen nam beh alve pakk etten oo k person en mee. In Ensche de sto pte deze
volgens dien stregeling in de Langestraat. H et gebrek aan verharde wegen bleef
echter nog tot in de roe ee uw bestaan.
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