Koningstraat
Arn old Fortuin (met medewerking van Lco Nijkamp)
M et de aanleg van de Boulevard ver- dwij nt de 'ko ninklij ke' buurt van
Enschede. Ze leven er allesbe halve als vors ten: de bewon ers van die verpaupe rde
buurt ro nd het Krim-plein. In de N assaustraat. Oranj estraat en W illemstraat (in
1899 ge noemd naar koning Willem lll; daarvoor, sinds 1889, b ekend als
Poortmans-w eg) heeft het leven nik s koninklijks. N et zo min als in de
M auritsstraat, Fred er ik H endrikstraat of Koning-straat. D e hui zen verkrotten , de
be-won ers verarm en in die strate n bij het KrimpIcin .
Enschede is niet tro ts op die straten, dicht tegen het stadshart en ee n aantal
textielfabrieken gele gen. Ied ereen kent ze, wi e er terecht komt, voelt dat hij de
gree p op zijn toeko mst kwijt kan raken . Als bombard em enten er in de Tweed e
Wereld oorl og hun spore n achter laten , rest allee n no g de slope rshame r, die
geïnspiree rd is door de Boul evarda anleg. De met vorstelijk e nam en
geca moufleer de armoedewijk verdwij nt. De Boul evard vcrdrij ft de bewoners naar
ande re wij ke n die in de Ensche dese volks- mond soms het achtervoegsel ' Krim '
krijgen . En wa t aan het gewe ld van de stadsve rn ieuw ing ontsnapt, zoals de
Koningstraat raakt zij n betek eni s kwijt en komt niet meer voor in de
stadsplattegrond van strate nboek en.
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D e geschiede nis van de
Konin gstraat gaat terug
naar het N apoleontisch
verlede n van de stad.
S
1809 'ee n aardige stad ' als
Enschede heet op 7 maart
Bonapart e. N apoleon ,
ko ning Ledewijk
bro er van de Franse keizer
op bezoek komt. D e
vo rst sche nkt de stad wat hui zen aan de H aaks-b ergerstraat, hoek H esstegge , nu
Em mastraa t. Die hui zen bestem t hij voor 'zieke ninric hting' . Z e krij gen de naam
' Koningshuizen' . Bovendi en beslist"hij dat de Grote Kerk in bezit van de
hervormden blijft . D e stad doet iets aardigs terug; ze tooit de verbindingsweg
tu ssen de H aaks-b ergerstraat en Di ezetstraat-Beltstraat met de naam
Koningstraat. Lod ewijk gee ft daarvoor zijn koninklijke go ed-keuring en dat
betek ent dat er voo r het ee rst ee n Ensche dese straat officiële status krijgt. Andere
straten danken hun nam en aan de 'volks- mond' . D e D iezerstraat , vroeger
Poortmans-h ekkew eg, leidt naar het Krimplein w aar omheen de ' O ranj eb uurt'
ligt. De Beltstraat, ge noemd naar de Belt waa ro p de Z uidmolen he eft gestaan,
loop t parallel aan het Krim-pl ein en kom t uit naar Kuipersdijk en Alsrecd sestraat. D e Koningstraat verschuilt zich in de schaduw van het f.1bl;eks-c om plcx
van J.E Scho lte n en Zone n
D e Koningstraat draagt zij n naam nu al bijn a tw ee ee uwe n. M aar koninklijk is
hij nooit geworde n. D e straat lijkt, met zij n eenrichtings-verkee r, w eggedrukt
op de rand van het gro te ter rein waa ro p het M ed isch Spec tru m Twente is
gebo uw d. D e afslag naar de H aaksbergerstraat is verdwenen net als het
zijweggetje naar de Korte Ge tfertstraat dat ee ns uitkw am o p de Gcrfcrtweg.

De Koninyuraat gez iell I'mll/it dl' Beltstraat richtillg
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