Ziekenhuisj e
M et belan gstell in g las ik het art ikeltje
over het Ensc hedese zieke n h uisj e in
187 5 in uw blad nr. 24, 1990.
Het be staan va n het beschreven
zieken h uis was mij min of m eer
bek end , alhoewel ik er gee n
zekerhe id ove r had. In ons per iodiek
.O ald H en gel' va n aug ustus 1989
beschreef ik het eerste H engelose
zieke n h uisje. dat geo pe n d we rd in
j anu ari 1!\75 (acht bedd en). In de
R aad snotulen va n het
Ge meen te bes tuur van H en gel o had ik
aang etro ffen d .d . 3 aug ustus 1875 dat
het Ge meente Bestuur va n En schede
had ve rzocht: ,o f zij het co nt rac t
m o gen kenn en dat het Hen gel ose
bestuur had afges lo te n m et de
zieke no p passe r?' Gezien de datum en
het ve rhaa l in u w blad m oet dat
inform at ie zijn geweest n .a.v. het
o pe nen van het Ensc he dese
zieken h uisje.
O verigens zo u het m ij ni et
verwonder en als er te Ensche de toch
al eerder een .ziekc nh uisje o f barak' is
ge w eest. In de Hen gelose notulen
vo nd ik vóór die datum al dat er
sprake was va n een .cho lera bar ak '.
D at w erd oo k reed s te Alm elo
beschreven door de heer
R. Kampm an in het J aarboek
T wente in 1990, in een peri ode vó ór
1!\50 .
In het bo ven gen oemde art ikel tje van
mijn hand , heb ik ook de in ventaris
van een der gelijk zieke nh u isje ten
dele ge noe m d.
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