DR. A.H.J. COPPESSTRAAT
1889-1958 initiatiefnemer voor tot standkoming
van het R.K. Bejaardencentrum "Stichting Dr. Arienstehuis'
Was 27 jaren raadslid van Enschede

R obert Kernp er
In M ek kelholt we rd aan het begi n
van de jaren '60 - tu ssen de
Dcurningerstraat en de
M ekk elh oltsw eg - de Dr. A .H.J.
C oppesstraat aang eleg d, vernoem d
naar de in 1958 overlede n Coppcs .
Wi e was deze zee r gewaardeerde
Ensc hedeër eige nlijk? Ad ol f Hubert
J oseph Coppes we rd o p 3 j uli 18 8 9 in
Het opspelden van de pausclijlsc orde in 1957
Venl o gebor en. N a het gym nasium
© Fotoarchic] Brusse
en zij n studies voor arts in G ro ninge n
en Leid en we rd hij na de ee rste w ereldoorl og belast m et de medi sch e verzo rging
van vele dui zenden krij gsgcvangenen. In 1919 vestigde hij zich te Ensche de o p
ve rzoek van de katho lieke kerkge mee nschap. Tot dan toe was er slechts éé n
kat ho lieke dokter in de stad . AI snel verwierf hij ee n goede naam en ee n
praktij k, die uit 10.000 patiënten bestond. In 19 2 3 werd hij lid van de
gem ee nteraad wa armee hij
zij n strij d be gon tegen de
maatsch app elijke en soc iale
misstand en . Hij gaf daar
m ed isch e en hygiënisch e
uitgebreid e visies o p
prob lemen. C oppes was
oo k bestuurslid van het

Straatnaam
als spiegel
van historie

Adviesburea u voor
TBC-patiënten waa raan
hij ee n grote bijdrage heeft
geleve rd. Van ee n
promoti e was het door al zij n beslommeringen steeds niet gekomen . Op 15
december 194 8 prom o veerde hij , 59 j aar o ud, aan de G ro ningse universiteit.
Z ijn proefsch rift " Maa trege len en instellin gen o p het gebie d de r
vo lksgezo nd he id in ee n stad van 100.000 inwoners" was ee n bew erking van het
boek dat hij onder bij na dezelfde tit el tie n jaa r ee rder liet ve rschijnen, toen
samen m et de journa list J.13. B ro ekhuis. Een j aar voo r
zijn overlij de n werd hij beno emd tot ridder in de Orde
van St. G regorius de Grote, een zeldzaa m verlee nde
paus elijke o nde rsche iding. In 19 5 8 overlee d hij , 68 jaar
o ud . Coppes was ge trouwd met Elisabeth Maria
H örn m cn en liet 9 kinde ren na.
In 1997 verte lt zij n zoon Bob : " Vade r Coppes was altij d
aan het w erk, oo k o p zo ndage n en 's avonds laat. "
Ondank s dat was er trots. "Wij w aren natuurlijk h eel
trots als overal pamfletten hin gen Ivan de KVP]: D oc een
goede daad , ste m dr. Coppes in de raad!"
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