Joden mochten tijdens de
bezetting eerst nog
wekelijks naar badhuis
In 1941 was oo k in Nederland de ver volging va n Joden op ga ng geko me n.
Zij werde n slac htoffers va n verbodsbep alingen waardoor hun toegang tot publiek e bad- en zwe minrichtingen . parken , pl an tsoen en en
openbare gelegen hede n werd o ntzegd.
In sept ember werden te En schede 68
Joden opgepakt en afgevoerd na ar
Mauthausen, waar zij omkwamen .

Verzoek Menko
Toch was het ni et zo. d at iedereen zich
in een klein hoekj e geï n timi deerd stil
za t te hou d en. In mei 1942 vroeg de
heer Men ko aa n het gemee ntebestu ur
éé n badhuis ee n avo nd in de wee k
voo r Jod en open te stelle n. Dit verzoek
werd. ui t hygiënisch e overwegi nge n,
ondersteund door de di recteur va n de
G em eentelijke G en eeskundige en G ezondh eidsd ienst. Hierbij mag bedacht worden dat in die tijd een eigen
badkamer in een woning eerder uitzondering dan regel was. De Co mm issaris va n Politie was bereid tot medewerking maar wilde wel de ProcureurGenera al te Arnhem op de hoogte
houden.
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Het Departem ent va n Binnenlandse
Zaken te Den Haag was eve nee ns bij
de za a k betrokken . Wegen s afwezigheid va n de mi nister was de SecretarisGeneraal daar de topm an en deze zag
wel mogelijkh ed en de Joden en ige
badgelegenheid te gunn en . Ech te r. het
land was bezet en de secreta ris-generaal moest er op wijzen dat toestemming van de Sicherheitspolizei nodig
was . Van wezenlijk belang in deze
kwestie was dat alleen openbare badhuizen voor Joden verboden waren.
Daarom gingen de gedachten in Enschede va n zelf uit naar het zwem bad
va n de N.V. Van H eek & Co aa n d e
Zuiderhagen . H et doet sym pa th iek
aa n d at deze firm a royaal haar med ewerking verleende .

Toestemming
Nu was er nog éé n hindernis te nem en
en wel de Sicherh eitspolizei. D eze ga f
inderdaad h aar toe stemm ing onder
de volgen de voo rwaa rde n : Joden mo gen alleen een kuipbad of douche
nemen. Dit kan op één bep aalde dag
in de week en d e inrichting is dan voor
Arische mensen verboden. Op die dag
moet een bordje worden aangebracht
met de tekst: Alleen voo r Joden. Met
ingang van 4 augustus 1942 werd de
badinrichting voor Joden opengesteld
en wel elke dinsdag va n 14-16 uur.

Trieste afloop
Het verhaa l heeft o nve rmij de lijk een
triest einde.
Een memorandum. gesc h reve n o p 2
maart 1943, vermeldt dat het bezo ek
zo was teruggelopen dat het bad no g
maar éé n uur in de week voo r Joden
opengesteld hoefde te worden .
In ap ril daaraanvolg end waren er
officieel geen Joden meer in Enschede.
RE. Keuken
Het verdwenen badhuis van Van Heek en Co
aan de Zuiderhagen. De Zuiderhagen is nu in
het HiJ. van Heekplein opgenomen, Waar
vroeger het badhuis lag. dicht bij de Raadhuisstraat. zijn winkels gebouwd.
10

n Sliepsteen

Bronnen:
Gemeente archief Enschede
T. Wiegman 'Enschede 1940-1945'
L. van Zuylcn 'De Joodse gemeenscha p te Enschede

