WINDBRUGSTRPJAT
Naár het"z'!iI.·Windhuis en de -W ilidbrug
die zicH hier vroeger .bevonden

.

Arn o ld Fo rt uin
I-lij loop t, w at o no pvallend , in het hartj e van Ensche dee s bin nen stad : dl'
W indb rugs traat. J e m oet goede ogen of l'e n pr im a bril hebben o m hem o p dl'
kaart van Ensc hede te o ntde kke n: dat klein e stukje Ensche dese h isto rie; de
ver bindingsweg tu ssen het Van Loensh of en Achter 't H ofje.
Eens werd o nze stad o mzoo md door ee n gracht: waarover. bij de twee
uit gangen (bij de Espoort en de Vcldpoorr), een voe tgange rsbr ug lag. Er was .
zo lu idt het verhaal ' bTro te be hoefte' aan meer grac htovergange n . Daarom
schonk burgemeester H en drik ter Kui le, die o p het Van Loen shof w oond e en er
ee n verver ij (toe vallig dicht bij de gracht?) had , ee n stuk va n zij n tui n o m de
aanleg van ee n de rde voe tga nge rsbrug moge lijk te maken. Een bet ere
infr astru ct uur zo u hem wel ee ns van pas kunnen ko m en. De straat die in zijn
tuin werd aange legd, kreeg de naam W ind br ugsteeg, naar Ter Ku ile's woo nhuis
dat de naam ' Wi nd buis' droeg. Dat huis leende in ' 925 ook zijn naam aan het in
1954 , doo r de aanleg van de Boulevard verdwe ne n W indbrugplcin . L.A. Stroi nk
Lan d van Twente': 'een
noemt hem in Stad en
man met bu iren gew on e
111
gave n van hoo fd en hart'
Ook aan de noordzijde

Straatna a
als spiegel
van historie

van de stad was zo' n

M aar dat pikten de
nieu we br ug voo rzie n.
w ink eliers en herbergiers
niet , die bij de bestaand e
voe tga nge rsbrugge n woon den . Z ij vree sde n co nc urre ntie als de planne n zo uden
word en gerealiseerd . Hu n prot est bleek (Je no tabelen van dil' tijd ove rige ns
nauwel ijks te imp on eren . Een paar jaa r later , in 18 4 1 , werd d l' vierde brug
over de gracht gebo uwd: de Knibbclb rug. De zo rg o m hun ha ndel leek
overige ns ni et zo nder red en. Ensche de telde ro nd IS39 , toen de text ielindu strie
in o pkomst was, m aar 3253 inwo ne rs. Van die paar du izend inw on ers was het
merendeel nog straa tarm .
De stad groe ide o nda nks zij n krapp e jas; er was o nvoldoe nde gro nd voo r
nieu we bedrij ven . Een poging van ee n paar o nde rneme rs o m Ensche de . ten
koste van Lo nnckcr, uit te breid en haalde he t niet o md at Lo nn ck cr te veel
co m pe nsatie vroeg. Daarom zetten o nde rne me nde mann en net buite n de
ge meenteg re nze n. ee n paar fabri eken neer: de Stoo msp innerij en de
Bontw everij van De M aerc, die in het Belgisch e St. N iclaas zij n bedrijf verloren
had, en met subsidie, in Enschede wi lde begi nnen . Ook dat zat de
neringdoenden van die dagen niet lekke r; wa t er nog aan klante n was verdween
m et die nieuwe fabrieke n over de ge meentegre ns.
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