Enschedese
ziekenhuizen
In nr. 24 over ziekenh uizen in
Enschede en in nr. 25 een reactie
daarop van dr. Reynders uit Delden;
mij dunkt dat e.e.a.
gecomplementeerd kan worden met
vermelding van - na ar mijn mening
- de eerste zieken inrichting in
Enschede in 1809 . Ik verwijs u naar
L.A. Stroink, IJ 1809 11 , waarin
beschreven dat koning Lodewijk
opdracht gaf tot het bouwen va n een
ziekeninrichting aan de
Haaksbergerstraat. later genoemd de
Koningshuizen .
F.A , [acobs, linschede
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Sliepsteen

Na schrift red actie:
O p 7 m aart 18o\) bezocht koning Led ewij k.
bij zijn rondreis door Overij ssel oo k .dc
aard(l!e stad EI/sc/m ie', Bij die ge lege nheid
bevestigd e hij de H ervormden in het bezit
van de G ro te Kerk en gaf hij o pd racht tot het
bouwen van het Konin gshui s, da t hij aan de
stad scho nk onder voo rwa arde , dat het indi en
nodig tot ziek enhuis zo u w orden bestem d .
Het behoefde echter ho ogstens bij
uit zonder ing als zieke nhuis dien st te doen .
Het Koningshu is, staa nde aan de weg naar
H aaksber gen nabij de Emr nas traa t, we rd later
door het stadsbestuur verhuurd als wo ning en
en na de verd ere stadsuitbre iding verk ocht .
De Koningstraat herinnert nog aan het
bezoek van konin g Led ew ijk aan Enschede .
Bij raadsbesluit van 14 aug ustus 188\) w erd
voor de ze str aat de naam Konin gstr aat
opnieuw vastgesteld.
Het eerste ziekenhuis in Ensched e wa ar over
w erd geschreven in nr. 24 berustte o p een
wettelijke regelin g , nam elijk de W et van 4
december 1872, Staa tsblad 134 . D it was niet
het geva l met het Koningshui s, dit sto elde o p
een gunst van de konin g om een huis te
bou w en w aarin bij calam iteiten zieken
verpleeg d konden w orden .

