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Ariënsbeeld boven ingang kerk aan de
Hogelandsingel
U'" NU/.:lll11p

Groe n ge bronsd staa t de pri ester

Ariëns, schep pi ng van A ugust Falisc,
o p zijn sokkel voor het MSTzieken huis aan het Ari ënsplcin . H et is
niet het enige monument van deze
sociale voortrekker in Ensc hede, waar
hij aan h et eind va n de vo rige ee uw
( 1886- 1901) als kape laan aan de St.
j aco bu s zijn act ivi te ite n o nt p loo ide.
Aan de voorgevel va n de kerk va n de
paroch ie H . H art va n j ezu s aan de
H ogelandsingel staat op ee n
ingemetseld voetstuk boven de inga ng
n à g een Ariënsbccld, gekapt door
M art in StoIk. Geboren in 1928,
groeide Sto lk op in h et o u de
bo erenhuis va n h et Bul tser vep ark in
G lanc rb rug, waa r zijn vade r tuinbaas
was . AI vroeg toonde hij liefde voo r
de natu ur en kunstzin bij het snijden
van prachtige dierenfiguren u it hout.
H ij wilde dan ook beeldend
kunstenaar worden . Zijn o pleidi ng
kreeg hij aan de Ku nstacade m ie in
(/;,/" T. C.)
Arnhem.
In 1952 begon hij zelfsta n dig te werke n. H et b eeld va n Ariën s was éé n van zijn
ee rste o pd rac hten. H et kunstw er k, uitgev o erd in Etingertufstcc n, werd m et ee n
hij skr aan o p zijn ve rheve n plaats gezet.
Eenjaar na de ingebruikna mc va n de kerk, o p 16 o ktober 19 55, - binn enkort
dus veertig jaar geleden - h eeft de Nijmeegse ku nsthistoricus en lett erkundige
professor dr. Gerard B rom (1882- 1959) het beeld onthu ld. Bro m schreef over
het leven van Ariëns ee n standaardwerk m et hagio gr afisch e ins lag, dat in ro oms
Nederland een bestseller werd. D ikk e boeke n en publicaties van andere auteurs
over h etzelfde onderwerp volgden. H et leidde in het aartsbisdom, waartoe
Ariën s als secu lier pr iester had be hoord, to t de inleidi ng van zijn
zaligverkla ringsproces. D e stukke n liggen inmiddels al tien tallen jare n in R ome
e n sin dsdie n beh o ort Ari ën s to t de kandidaath eiligen uit N ed erl and .
M et zaligsp reki ng, waaraa n ee n h eili gverkla rin g voo raf gaat, wi l de Kerk het
inspirerende voorbeeld va n so m mige va n haar bes te leden onders tre pe n. M aar
dat zijn er in de wereld zee r vele, zo dat de vraag of de procesga ng in h et geval
Ariëns tot een positieve uitspr aak zal leiden , ni et is te bea ntwoorden. In tu ssen
had kardinaal Alfrink na het gereed ko men van de kerk aan de H ogeIandsin gel
er in toegestemd deze Arië nsgedachteniske rk te noemen . Vorig jaar is in de St.
j acob uske rk aan de O ude M arkt ee n devotiekapel geopend waarmee de
Ar iënsvrie ndcn op nie uw ee n stap h ebben gezet om het gedach te ngoed va n de in
1928 overle de n gees te lijke levend te h ouden .
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