Kleine monumenten

(G)een monument
Arn old Fortuin
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Iedereen in Enschede kon je, in het
begi n van de vorige eeuw, de weg
wijze n naar koffi ehu is. 'De
Volksvriend ' . Het logem ent aan de
Diezcstraat 14 was wijd en zijd
bekend : een alco ho lvrij gasthuis voo r
wie het in zijn leven niet voor de
wi nd was gegaan. En dat waren er in
die dagen heel wat . Tegen de
volkswijk D e Krim aangele und hielp
het de sloebers en zwervers,
dronkaards en geboe fte-zander- huis
van de straat. Er werd niet naar
afkomst of bestem ming gekeke n al
haalden de God en gebod vrezen de
burgers wel hu n neus op voor de
klanten. Met de koms t van de
Boul evard verdween ook het
levensw erk van 'K officgraads' zoals
de behee rder van de Volksvriend
Gera rd Brinkhuis genoe md we rd. In
zijn baken van gastvrijh eid was plek
voor wie er zijn heil zoc ht. Een
stevige bak koffie en een paar goede
woorden we rkten als nectar op de
ziel. Van dat monument van
medemenselijkheid is zelfs geen
gede nkstee ntje te vinde n. Wel van
zijn stichter: de kapelaan van de
arbeiders, Alph on s Ariëns.

Er waren nogal wat logem enten in
het E nsche de van de vor ige
eeuwwissel ing. Maar Ariën s zag die
niet als zijn voo rbeeld. Hij wilde een
volksko ffiehuis, gee n kroeg voo r dag
en nacht . Z ijn koffiehuis wer d op 7
j anuari 1899 officiee l geo pend. H et
zat toen ' beschrijft prof. G. Brom in
zijn biografie ove r Ariëns. 'propvol
dronken lui, maar de stichter vo nd
dat het zo juist prachtig ging, omda t
de inric hting als een toev lucht voor
daklozen bedoeld was in de beru chte
wijk, waar op elke hond erd mensen
één kro eg stond. Z o gauw die
sjouwers en losse werklui in de zome r
geld verdienden begonnen ze weer te
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drinken , gooiden de ruit en stuk en
chrccuwe n Ariëns, als hij op blauwe
Maandag hun gevaarlijke buurt
rondging, de ergste scheldwoorden
na. D oor geregelde vec htpartijen
werd de Volksvriend dus een nieuw
smar tenk ind van A riëns, Toch zou
het ' t met zij n Godsve rtro uwe n en
mensenliefde nooi t opgeve n '. Twee
weken na de opening j ubelde hij bij
twee vrienden: 'O ns Volkskoffiehu is
marcheert à merveille. Ik geloof dat
nog gee n gelukkiger zet hier is
uitgehaald. D e fabrikanten don ateurs- zij n erg in hun schik. De
groo tste schavuiten slobberen er
koffie en kwast'.
De Volksvriend mo est plaats maken
voo r de Boul evard. Er was in de
R aad die daaro ver besliste nog wel
een goed woo rd voo r dit koffiehuis
maar er was geen redden aan. Het
we rk van Ge rard Brinkhuis was toen
al lang overgeno me n door zij n drie
ongehuwde docht ers die na de sloop
van hun logem ent niet aan een nieuw
avontuur begonn en .
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