De loopbruggen aan de Lage Bothofstraat
Ab Gc llckink
Komen d vanaf de Laaressingel en de
Edo Bcrgsm abrug gi ng je met de fiets
(een au to hadden mijn o ude rs niet)
o nde raan de bru g rechtsaf J e had dan
twee m o gelij kh ed en: sch uin naar
links richting School 8, de Tweede
Bothofd w arsstraat en de H o gc
Borhofstraar, of naar rechts de Lage
Both ofstraat in . Di e laatste straat liep
enigszins naar beneden , dwars door
wat n u de wijk T ran sburg heet en
strekte zich , ev cnwij dig aan de
spoo rlijn Enschede-Gronau , uit tot
aan de kruising m et de
O lden zaalsestraat. Hij kwam uit bij de
spoorwcgovergang tegen over de plek
waar n u ho tel Amadeu s staat. R adi o
Nij lmi s zat o p de ho ek. In het hui sj e
lan gs de spoorlij n, aan de kant van de
O ostcrstraat, woonde o nze stoko ude
Nols-oom, die Wissink heette en
honde rd j aar is ge worden. De Lage
Botho fstraat we rd gro te ndeels
omgeven door grauwe en eindeloos
lan ge fabrie ksge bo u wen, h oew el aan
de linkerkant no g enkele rijcn
woon h uizen sto nde n. N aar huidige
maatstaven w as het ee n troostelo ze en
om te wonen vo lstrekt ongezonde
straat. D e zon zal er nooit gesche ne n
hebben . Links op de fot o w oonde het
gez in van Anne de Wit, che fmachinist bij w evcrij Kr erncrsm aten.
H o cwel ik ook als jongetj e w el wi st
dat som m ige fabrieke n van T er Kuiie
wa ren, w as voor mij alles ru w w eg
' Van H eek. ' . De m eeste co mplexe n
hadd en ee n naa m, die ik inmiddels
ben ve rge te n. Die van Kr em ersmaten
aan de rechter kant (niet op de fo to ) is
mij bijgebl even , om dat Aaldrik Pas,
mijn grootvadcr van moed erszij de,
daar afdelings baas was. D at vo nd ik
toen ee n heel hoge fu nc tie . H ij
w oonde aan de H oge Bothofstraat.
hoek H oog en Droo g, dicht bij de
wa te rto ren én de fabri ek. Bij
calam iteite n moest hij snel aanwezig
kunnen zij n. Eigenlijk was hij 24 uur
pcr dag in die nst van Van Heek, dat
voelde hij o o k zo en dat wi lde hij
oo k zij n. W ie aan Van H eek kwam ,
kw am aan hem . Acht eraf gez ie n wa s
hij ook maar ee n radertj e in het
imm en se texti elirnp erium, van de niet
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Sliepsteen

De L lge BorhojStrilat met het Nice Ter Kutie-complex
C ïdenzaaiscstraat,
bij iedereen geliefde baro nnen . Een
van de vari anten o p hu n ficti eve
grafsch rift luid t niet voor niets:

Hier ligt Val! Heek pan Rigtersbleele,
OoStblllg en Kremcrsmatcn.
D e dl/Fel z ei hem in de hè!
wel dekens weven laten,
Ik was als de dood voor de beide
lo opbru ggen die de fabrieken m et
elkaa r verbo nde n. Vooral dic ene
ko los, die ook nog sch uin afliep cn
laag hing. Elke keer als we daa r
kwamen aanfietsen, o nde rweg naar
fam ilie, ik achterop de bagagedragcr
va n mijn vade r, m et in beid e
fiet stassen ee n voe t, w ist ik zeke r dat
ee n van die bru ggen zo u instorten o p
het momen t dat w ij daar passeerden .
Ik kn eep mij n ogc n enkele scco nde n
stij f dicht en haald e o pgeluc ht adem
wa n neer we het weer zo nde r schade
ge red hadd en . O f dat de vo lgende
keer ook weer zo u lukken? Ook toen
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de ioopimlggell , in de richtillg 1'111 1 de
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go ld imm ers al: in het verleden
behaalde resultaten bieden gccn
garantie voor de toekomst.
Mijn schoo nv ade r G eert Gc rmcs, die
in 1962 op ve el te jonge leeftijd
overlee d, was sto ke r bij Nico Ter
Kuile , Hij was in zijn j on ge j aren cc n
goede turner m et een atlet isch
lich aam . Ik zie hem - wa nneer ik nu
naar de foto kijk - in m ij n ge dac hten
de bruggen overlo pe n, dat zal hij vast
vaak he bben gedaan. W an t voor mij
moc ht dan zo o ngeveer alles ' Van
H eek' zij n , ik verna m o nlangs dat
ook die dr eigende loopbru g we l
degelijk tot het Ter Kuil c- complex
beh oorde. Z o hoor je no g ee ns wat.
M et het instorten van de Twentse
textiel ve rdwene n de loopbruggen, de
fabriek en cu uiteindelijk ook de Lage
Bothofstraat binnen de singels. Laten
we wel wezen: het w as ook gc cn
gez icht, al die gra uwe steen massa's
binn en de singels. Dc stadsve rn ieuwing
was geen overbo dige luxe.

