Arn old Fortuin
Hij heet Knibbelbrugsteeg en dat klinkt naar het ve rlede n. T w ee stevige passen
breed , 49 passen lang is ie: dat verbindingsweggetj e tussen de Stadsgrave nstraat en
de N oo rderh agen . Aan de kan t van de Stadsgrave nstraat legt h er naambordj e uit :
'Ol/de bcnanting, ontleend aan het in 1842 (wer de stadsgraven (gracht) gebol/wde Imtg,getje,
genaamd IOC Knibbclbrug ' , Aan de kant van de N oorderh agcn zegt het (kleinere)
naambord het ee n tikkeltj e ande rs: 'Naar het in 1842 (wcrde hicr,I?c1c,l?en stadsgraiht
gcbOl/I/ldc bnt'!?"Qetje'. W aarom de laatste steeg van Ensch ed e twee verschillende
naamborden heeft?
Veel stelt het niet voor, dat op alle hoek en door kro egen geflankee rde steegje,
w aar vaardige schilde rs aan zwa rt of bru in geve rfd houten hekwerk en muren
mooi e meid en hebben getoverd , Aan ee n paar met er kler enh aken kun j e zelfsj e
j as kwijt. Een stuk of wa t wa ndlantaarns we kke n de indruk van M ontmartriaanse
gezellighe id , met verse geur en van het Ensche dese nachtl even , In de j aren twintig
had het stee gje waa rschij nlij k al w eini g pr etenti es. Stadske nne r Ter W eele zeg t in
' Enschede voo rhee n en th ans': 'Hiernaast ligt het Knibbelbmçstccg]«, doch dat z al ik
niet in stappen. Maar niet het
naastliggende perceel
de omgevi ng in de
beginnen'. Aan zien moet
gehad hebben w ant dat
negentiende ee uw wel
'twastligQcndc perceel' was
S
van vrede rec hte r Pasch en .
De postbode is er nu sne l
klaar; dri e nam en staan er
bij de poort in ee n
schutting, maar de post
wordt op de N oorderhagen bezorgd. N et als de post voo r het cnige officiële
postadres 'Knibbelbrugs teeg' .
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Een s klo nke n er in de ze vredige omgevi ng opstandige klanken. Stroink schrij ft er
ove r in 'Stad en Land van T we nte'. De stad had in de negentiend e ee uw maar
tw ee uit gangen met bijbeh orende bruggen ove r de stadsgracht, de Espo ort en de
Veldpoort . Dat was, vo nd men, aan de krapp e kant en in 1839 kwam er aan de
zuidwes tka n t ee n voe tgange rsbrug ove r de gracht, de zogeheten Windbrug, Er
moest er oo k cen komen aan de noordzijde. Maar de w in keliers en herb ergiers
zage n dat niet zitte n. Zij vreesde n co nc ur re ntie bij de nieu we poorten en
prot esteerd en heftig. D e bru g kw am er toch , in 1842. Stro ink daarover: 'Vanwege
het 'ge knibbe l' er ove r kreeg ze de naam Kn ibb clbrug' . O f er in die dagen
,Qekibheld we rd ove r de bou w van de brug of dat er op de kosten bclenibbeld werd?
Mijn Ensche dese moed er riep wel ee ns ' hoal noe ecs op met dat ge kibbel', maar ik
heb haar nooit horen zegge n dat ik oo k moest opho ude n met beknibbelen. N a de
stadsbrand van 1862 we rd de stadsgracht met puinafval dicht gegooid: de
Knib belbrug, die ee n mooi uit zicht bood op de gevolgen van de stadsbrand . w erd
overbo dig. M aar haar naam bleef aan de steeg gehec ht .
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