Kleine monumenten (45)

Een hekwerk met een verleden
Arn old Fo rtu in
Soms w ord en bijn a ono pvallende din gen vanzelfs prekend o nde rdeel van een
historisch gehee l. Dat merk j e bij voorb eeld als je vanaf de ver kee rsdrukte van
het kr uispunt Hogeland singel- Oliem olensingel-B oul evard de rust van het
W ooldrikspark zoekt. H et lijkt zo voor de hand liggend: een hekw erk als
afsluiting van een groe ne Enschedese lon g. H et gaat in dit geva l echter nie t om
zo maar een hekwerk, maar om een barokke me t krullen versierde,
smeedijzeren afsluiting, met scherpe punte n op de bovenrand. Een hekwerk ook
me t een geschiede nis. H et roe pt herinneringen op. Z oals aan dat j ongetj e dat
het hekwerk voor de speelplaats van de ee ns bekende 'Koop'-scho ol aan de
Ni euwe Schoolweg beklom , weggleed en m et zij n broek aan de sche rpe pieken
bleek hangen.
W aait het stevig dan fluistert oo k het spijlenwerk ro nd het W ooldrikspark
soortgelij ke herinnerin gen . De uitd agin g van de spiese n die het hekwerk er
lij ken te bekro nen , moet ook heel wat broeken (en missch ien billen ) van jonge
waaghalzen gekost heb ben. Z eker ook in het verleden toen datzel fde hekwerk
ee n villa omzoo mde op de hoek M olenstraat- De urni ngers traat, pal tegen over
de spoorwegovergang . M et ee n paar scho len en het statio n in de bu urt is ee n
j on ge klimme r snel uitgedaagd . Alleen al door dat roe mrij ke verlede n verdient
het hekw erk ee n plaatsje op de kleine monumentenlij st. Maar of die
verleid elijke klim naar de hekspiesen zich er een zelfde verma ardheid verwo rve n
heeft als in ee n verg rijzend verlede n, to en zo'n avo ntu ur eve n heftig lokte als de
gehaktbal met ee n klodde r mayo naise uit de fritestent vóór dat hek?
Eens o mzoomde he t hekw erk een fabrikan te nvilla die in 19 36 'gep romoveerd'
we rd tot zenuwcentrum voor ee n bijzonder eveneme nt in Enschede: de grootse
expositie 't Vo lle Pro fijt'. M et die tentoon stelling, voor een flink deel gericht op
industrie en landb ou w , toonde organisatie talen t Jac. Kleiboer ni et alleen de
kwa litei ten van Enschede, maar ook van zichzelf T oen de tent oonstelling we rd
afgeslote n, maakt e Kleiboer van de villa ee n pension met zij n naam. O m in 1962
van dat pension weer een kantoo r te mak en , to en hij de in die dagen
hooggeroemde tentoonst elling 'FF' (zij hebben het ge maa kt) moest
voorbe reiden. M et die tentoon stelling we rd de stadsbra nd van 1862 herdacht.
De villa, eens kantoor van de textielfirm a J. Stroi nk en Zone n, verdween
uitei ndelijk, zoals zoveel uit de Enschedese historie we rd gesloopt. R estaur atie
werd nie t mogelijk geach t. H et we llich t 19 C eeuwse hekw erk, eens gebo uwd
om een pand met een lang textielverledeu , kreeg dank zij stadsarc hitec t Arie van
W agen ingen ee n her kansing bij het W ooldrikspark. Arie de H aan e n Klaasjan
Ui ldriks schreve n erover in n Sliepstee n (zome r 1991 ). Volgen s hen kostte de
verhuizing de gemee nte een dikke f 72.000, - .
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