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Eerste badhuis stond aan de
BeItstraat
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Plattegrond van Enschede uit de tweede helft van de vorige eeuUJ . M et pijl is aatlgegevell UJaar
de bad- 1'11 waschinriditing zich bevond.

De in onze stad werkzame commissie
werkverschaffing vergaderde op 16
oktober 1863 ten huize van
H. Amelink om te komen tot
oprichting van een bad- en
waschhuis.

Op deze oprichtingsvergadering
werden 80 aandelen aan de man
gebracht.
T ot architect werd aangesteld de
stadsarchitect de heer G. D.
Niermans. Het gebouw werd

geplaatst aan de Beltstraat achter het
hui s van bewaring, kadastraal bekend
onder sectie B. nummer 1133 en
I 134.
De bouw werd gegund aan de heren
G. M eijer en W . Buma voor een
bedrag van f 2390,00.
Het bestuur dat daar over besliste
bestond uit Or. G. P. ter Kuile,
W.]. Blijdenstein, N . H. ter Kuile en
]. Elderink .
De opening was op 27 augustus 1864
en men ontving een 20 tal bezoekers.
In 1864 voldeed de badinrichting
beh oorlijk, maar de wasinrichting
niet. Het liep na verloop van de tijd
echter niet , zoals men had verwacht,
want op 15 maart 1866 was er in de
Gr ot e Sociëteit een vergadering over
de tw ee m ogelijkheden: de inrichting
in stand houden of o ver gaan tot
liqu idatie.
De uit geschreven advertentie in de
Enschedese courant was getekend
door Dr. Th. H . Mac Gillavry
(president) en T. P. Scholten
(secretaris) .
Toen heeft men nog kunnen beslissen
om door te gaan: maar het was
blijkbaar boter aan de galg gesmeerd,
want op 7 juli 1874 werd het perceel
geveild en wel onder toezicht van
notaris Gerard J ordens, die van 1860
tot 1878 te Haaksbergen resideerde en
van 1879 tot 1898 in Enschede.
De veiling vond plaat s in hotel de
Klomp en daar w erd gemijnd door
de heer H . Stenvers.
De o pbrengst wa sf 2300,- en de
nieuwe eigenaar werd L.]. Enthoven
& C o . uit Den Haag , die ook
.
eigenaa r wa s van de gasfabriek,
voordat deze over ging naar de
gem eente.
Jammer dat dit goede initiatief zo
spoedig reeds haar deuren moest
sluiten. Het eerste badhuis in onze
provincie had een beter lot verdiend.
Frits te Lintelo
Bron verm eldin g:
- Gemeentearchief Enschede.
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