O p het plein voor het Stadsma tenzieke n huis aan de oos t- w est ve rkeersader do or
Enschede staa t de br on zen beelteni s va n de sociale pri ester Alfon s Ari ëns (18601928).
He t is het enige standbee ld in deze stad, een sche pping van de W ageningse beeldhou w er-m ed ailleur Au gu st Falisc (1875- 1936), die eve neens het m ajestueuze
Schaep ma nmo n u rnen t op het h oogste punt va n de Tubber ger es maakt e.
De vele we rke n van deze kun sten aar staa n in het hele land gezaa id . Hij ka pte oo k
de konin ginn en Emma en Wilhelmina in stee n. Ar iëns we rd met een m onum ent
geëerd voo r zij n strij d vo or de bevrijdin g va n de arbeide r.
H ij was de zoo n van een voo raanstaa nde Utrecht se advocaa t. Als leerlin g van
Scha cp rnan, de polit ieke ema nci pato r va n de N ederl and se ka tho lieke n, kr eeg hij
in zijn studietij d belangstellin g voor het actu ele arbeide rsv raags tuk.
Vanuit hun uitzich tloze positie op het platt eland wa ren in de vo rige eeu w gro te
groe pen j onge m ensen naar de industriesteden getrok ken, in de hoop er een bet ere
toekomst te vinde n. H un ko mst bracht eno rme socia le probl em en m ee.
In R ome, waa r Ariëns
promov eerd e 111 de
Straatna arn
een vo lksb uur t. De j ontheologie, woonde hij in
ge geestelijke zag in Italié de ellende van het opko me n de industr ieproals spiegel
lctaria at .Hij m aakte kennis met de sociale activ ivan historie
reiten van D on Bo sco in
T ur ij n en ging op verkennin g in de zwavelmijn en van Carra ra. In 1886 we rd Ar iëns, 28 j aar oud, kapel aan in Enschede en
vond ook daar erbar mel ijke toestand en on de r de industrie-arb eid ers.
H ij trok zich hun lot aan. 't Nicjc kapliillkclI w erd aanvan kelij k wa t teru gh oud end
bej egend.
M aar dat werd anders, toe n men hem beter leer de kenn en .
Vanuit zijn pastor ale taak on tw ik kelde hij initiatieven m et een uit stralin g over het
ge hele land .
Hij werd een van de grondleggers van de ar beiders bewegi ng , de bestrijding van
het drankmis bruik en goede sociale we tgeving .
Ari ën s heeft 15 jaar in Enschede gewerkt. Hij is beg raven in M aar ssen , w aar hij
pastoor was, toen hij met eme ritaat gi ng.
Leo Niikamp
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