De Franse Tijd in Enschede
Pet er Spee
Bij een historisch onderzoek of
een boek lezend korn je soms
opeens iets tegen dat te maken
heeft met het verleden van
Enschede. Je kunt het voor
kennisgeving aarmerrterr, rnaar
misschien vinden ook de trouwe
lezers van n Sliepsteen het wel
interessant. Ik kwam zoiets tegen
bij: J. Theunisz, 'De laatste dagen
van het gewest Overijssel in 1795',
in: Saxo-Frisa 1 (1939) 65-75. Ter
verduidelijking even een korte
inleiding.
H et is j anu ari T795 . O n der het
roe pe n van de leu s 'Vrijheid ,
gelijkhe id en bro ed ersch ap'
m arch eren Franse troepen Overijssel
binnen. H et leger van de
bondgen ot en van stadho ude r Willem
V en zijn aanhang vluc hten naar
Duitsland. De vre ugde o ver de
bevrijding w o rdt ec hter ge te mpe rd,
want de wegtrek ke nde Enge lsen,
H ann o veran en en He ssen hebben
gro tc del en van Salland en T w ente
ber oofd van paard en en wa ge ns,
veevoer en leven smiddelen . Daarn a
komen de vo rde ringe n van o nze
Fran se 'bevrijders'. H ongersnood is
het gevolg. 'Zwolle' stuurt tw ee
vertegenwoordigers op pad o m
poolshoogt e te nemen . O ok mogen
de beid e her en de ergste nood
len igen door vo edsel te ve rstrek ke n
dat aanwezig is in provinciale
m agazijn cn in Z w olle en D eventer.
Later schrijven ze ee n rapp ort over
hun bevindingen.

Enschede
O ve r Ensche de lezen we het
volgende: 'Verd ers over de voorraad
zij nde gespro ke n, zo is o ns gebleke n ,
dat alhier groot ge bre k o nde r de
gerne ene m an was, en dezelve reeds
lange van aange kochte rogge en van
aardappelen uit het Geri chte
ge re quiree rd zij n o nderho ude n.
W ienten gevolge is goe dge vo nde n aan
de Muni cip aliteit [de nieu w e naam
voor de gezame nlij ke burgem eesters
van Ensche de] toe te staan, vee rtig
ton aardappelen uit het magazijn te
Deventer, o m vand aar te laten afhalen
tegen overgave van R ecepi sse
[ontvan gstbewij s]. T erwijl voorts
door o ns is aangc no me n , o rn ee ne
R esolutie te bewerken wa arbij de
Municip aliteit geq ualificee rd wordt
tot het aank op en van R ogge voo r
rekening der Pro vin cie, o m uit te
deelen o nde r di e door de
ink w arti eringen het m eest gedru kt
zijn ge wo rde n.
Laatstelijk zo hebben dezelve
aange no me n o m lijsten van de
schade n in te zende n: en hebben dan
nog klagte gedaa n, dat de Publiesti en
[van de pro vin cie] ni et verde r
bezorgd wi erden, dan tot Hengelo,
en dikwijls agt dagen later dan op
ande re plaatsen door Expressen
w ierde n gezo nde n, verzoekende
redres [v erbetering in deze situatie].'

Conclusie: Al in 1795 was Ensche de
voor Z w olIc blijkbaar soms ee n stad
te ve r!
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