Kleine monumenten (10)

Gedenkzuil herinnert aan de schenker
van het Volkspark
Leo N ijka rn p

In het Volkspark staat , dich t bij de ho ofdingang aan de Park w eg. ee n mon ument
van ee n o nbe ke nde kunstenaar ter herinn erin g aan de stichte r H endrik J an van
H eek (1814- 1872). O p de to p is ee n zitte nde leeu w geplaatst m et ee n schild
waarop het wa pen van Ensch ed e is afgebeeld en de dankbaa rhei d van de
bevolkin g tot uitdrukking wordt gebracht.
Wimpels ve rmelden de woorden: o nderwijs, beschavin g en vo lkswelvaar t. de
idea len van de milde gever. H et schoolhoofd B.J. W eggeh orst heeft het
kunstwerk van graniet en ongeveer 3.50 m et er ho og, bij de offic iële openi ng
van he t pa rk in 1874, na mens de burgerij aangeboden .
D e toen al overleden ind ustrieel wilde voor de arbeidende bevol kin g ee n
gesc hikte gelegen heid tot on tspan ning bi eden ten einde het bezo ek aan kroegen
en het geb ru ik van ste rke dran k tegen te gaan. H et schenken van een borrel was
in het o ntspa nningsge bo uw lang ve rboden.
H et park , on tworpe n door de destijds bekende lands ch apsarchitect W att ez uit
N aard en , is aange legd op gro nd van het vroegere erve Goolkate , de bestemming
mag no o it worde n ve rande rd.
H et park is eige ndo m van de ge me ente En sch ed e. H et be heer beru st bij ee n
co m missie, waa rvan elk j aar een lid aftree dt.
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