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Drie gevluchte Franciscanessen  
verzorgen zieken in oude pastorie

Ik herinner me nog goed dat ik begin jaren vijftig, voor een oogoperatie, enkele 

dagen moest worden opgenomen in een ziekenhuis, nee, niet in het protestantse 

ziekenhuis, voor de hand liggend bij onze geloofsbeleving, maar in het katholieke 

ziekenhuis Sint Jozef, want ‘de nonnen waren zo aardig’, de verzorging liefdevol.  

Dat er op zondag een geestelijke met de wijwaterkwast door de ziekenzalen 

wandelde, was voor iedere niet-katholiek een niet licht te vergeten gebeurtenis.  

Meer dan een halve eeuw later is er in Enschede één ziekenhuis, het Medisch 

Spectrum Twente, dat behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen in 

Nederland, met ook vestigingen in Oldenzaal, Haaksbergen en Losser. Maar hoe 

modern, hoe groot ook het MST moge zijn, ouderen blijven hun mooie herinneringen
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De Zusters 
Franciscanessen 
wonen nu in Huize 
Elisabeth in Denekamp, 
op het terrein van 
de Nicolaasstichting, 
in de volksmond 
het klooster van 
Noord-Deurningen. 
Het Gravenhuis, waar 
de eerste Zusters zich 
in 1875 vestigden, 
is in de loop der 
jaren herhaald 
gemoderniseerd. 
Op deze foto is het 
Gravenhuis te zien, 
tussen de latere 
nieuwbouw en de 
kapel.

 

aan de nonnen uit Denekamp koesteren. Omstreeks 
1975 werden de vier laatste Franciscanessen van het 
ziekenhuis Sint Jozef, dat inmiddels het roomse ge-
waad had afgelegd en heel neutraal De Stadsmaten 
was gaan heten, gepensioneerd, de congregatie ver-
dween uit het ziekenhuis, aan een eeuw ziekenzorg 
van de zusters uit Denekamp was een einde geko-
men. 

Ze waren uit Duitsland gekomen, de drie Zusters 
Franciscanessen, uit Thuine in het graafschap Lin-
gen, niet ver van de Nederlandse grens. Verjaagd wa-
ren ze, door de door velen verguisde en onbegrepen 
Meiwetten van 1873 van Otto von Bismarck, die het 
hele kerkelijke leven in Duitsland onder toezicht van 
de staat hadden gebracht. Veel religieuzen trokken 
naar Nederland, ook al mochten ziekenzusters in 
Duitsland blijven, maar Moeder Anselma, algemeen 
overste van de congregatie, voorzag problemen: ‘Als 
alle kloosters en inrichtingen worden opgeheven en 
vernietigd, lopen ook wij gevaar.’1 De drie zusters 
vonden niet al te ver van de grens een ruim huis, 
in Noord-Deurningen, dichtbij Denekamp, aan de 
weg naar Lattrop. Het leegstaande Gravenhuis met 
rondom twintig hectare grond stond te koop. De 
laatste eigenaar kantonrechter mr. J.M. Roessingh 
Udink, was overleden. Hij had het oude Gravenhuis, 

genoemd naar een adellijke bewoner in het begin van 
de achttiende eeuw, herbouwd tot een fraai heren-
huis.2 De koopprijs van 75.000 Duitse marken kon 
de arme Duitse orde weliswaar niet opbrengen – de 
zusters hadden maar duizend marken in kas – maar 
ze waagden de gok. Per slot beantwoordden huis en 
gronden aan hun wensen. Van de verhalen die in 
de buurt verteld werden, trokken ze zich niets aan. 
Volgens dorpelingen spookte het in het leegstaande, 
afgelegen en eenzame Gravenhuis. Voorbijgangers 
hadden ’s avonds wel eens angstkreten en luid ge-
klop gehoord, een teken dat de zielen van de gestor-
ven bewoners geen rust konden vinden, zo wilde het 
verhaal. 

De drie zusters uit Thuine, begeleid door Moeder 
Anselma, kwamen op 23 november 1875 aan. Het 
verhaal gaat dat de naaste buur, boer Dubbeldam, 
volgens goed Twents gebruik de haard had aange-
stoken. Zuster Leonarda Schwengel, die net haar 
onderwijzersexamen had gedaan, werd huisoverste, 
Juliana Kuhlmann en Felicia Rehpöhler waren de 
ziekenzusters.3 De haard was hun enige luxe in het 
huis, dat leeg en vervallen was. Omdat omwonenden 
misschien aanstoot zouden kunnen nemen aan zus-
ters die overdag met een spade en een hark in de tuin 
werkten, werd de verwilderde en verwaarloosde tuin 
rondom  het huis de volgende zomer onder handen 
genomen als het begon te schemeren en bij het licht 
van de maan.4 

De Franciscanessen, ziekenverzorgsters, breidden 
in de loop der jaren hun activiteiten uit rondom het 
moederhuis in Noord-Deurningen. Ze kwamen ook 
naar Enschede, waar nog geen voorzieningen waren 
om zieken te verplegen. Wie het zich kon veroorlo-
ven, liet zich thuis verzorgen door Zusters Francisca-
nessen. Zuster Veronica en zuster Bonificia verpleeg-
den in 1882 gedurende enkele weken de kapelaan 
en de huishoudster van de Sint Jacobusparochie, 
die beiden aan tyfus leden. Enkele jaren later ver-
zorgden drie zusters, Romana, Nathalia en Urbana, 
zieken bij de protestantse familie Hermannus Ger-
hard Elderink, één van de firmanten van de weverij 
Elderink & Co.5 De zusters strekten hun liefderijke 
zorgen ook uit over armen in de stad, ze trokken re-

Eigenzinnig Enschede wilde eigen ziekenhuis, niet samen met Lonneker
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gelmatig de arbeiderswijken in, om daar zieken te 
verzorgen, niet lettend op geloof of geld. Zo raakten 
de zusters gekend en gewaardeerd bij de bevolking.6

Het was pastoor-deken S.A.H. Meurkens van de 
Sint Jacobus Kerk die de goede gedachte had Fran-
ciscanessen naar Enschede te laten komen om daar 
de ziekenverzorging op zich te nemen. Maar het geld 
ontbrak. De pastoor had uiteraard zijn eigen netwerk 
in Enschede, niet alleen bij de katholieken, maar ook 
bij protestanten en doopsgezinden. Maar tegelijker-
tijd spande kapelaan Alphons Ariëns, in 1886 naar 
Enschede gekomen, zich in om zijn ‘gezellenvereni-
ging’ te realiseren, waarover hij in de hoogste katho-
lieke kringen in ons land al zijn voelhorens had uit-
gestoken.7 De deken, niet meer de jongste en toch al 
wat wars van de activiteiten van zijn kapelaan die 
zich volgens Meurskens te veel het lot van arbeiders 
aantrok en te weinig tijd nam voor zijn pastorale 
werk, zou het zeker niet appreciëren wanneer Ariëns 
ook financiële bronnen wilde aanboren, soms de-
zelfde waaruit ook hij wilde putten. Kapelaan Ariëns 
kende zijn plaats. Als de deken zou worden gepolst 
over het oprichten van een arbeidersvereniging, zou 
hij volgens Ariëns vrijwel zeker tegenstribbelen. Die 
voorspelling kwam uit, want op 24 juni 1887 schreef 
Meurskens aan secretaris Henricus van de Wetering 
van het bisdom Utrecht, de latere aartsbisschop:

Een Gezellenvereniging mag nuttig zijn, maar een 
ziekenhuis nog meer. Ik ben daar druk mee bezig, 
dat wil zeggen met het verzamelen van het nodige 
geld. Een nieuw ding erbij nemen, nog voor het 
eerste in orde is, zou voor beide niet deugen.8

Ariëns had geen problemen met deze insteek van zijn 
pastoor, eerst het ziekenhuis, dan de gezellenvereni-
ging. Pastoor en kapelaan konden beiden hun plan 
sneller realiseren dan ze hadden gedacht of gehoopt. 

‘Vloer en dekens voldoende’
Geheel onverwacht kreeg pastoor Meurskens een gift 
van bijna zevenduizend gulden van Henricus Wilhel-
mus Baurichter, de apotheker uit de Langestraat, 
tegenover de Sociëteit, die tot de stedelijke elite be-
hoorde en veel in fabrikantenkringen verkeerde.9 Hij 
schonk het geld aan de kerk, onder voorwaarde dat 
het zou worden besteed voor een katholiek zieken-
huis. Het geluk was met de pastoor, want het kerkbe-
stuur had juist het aan de kerk grenzende woonhuis 
van de overleden fabrikant Jan Stroink aan de Lan-
gestraat 51 kunnen kopen.10 De bedoeling was daarin 
de pastorie onder te brengen. De voormalige pastorie 
aan de Markt kon dan worden ingericht als zieken-
huis. Maar toen zuster Clara en zuster Romana uit 
Thuine aankwamen, om samen met zuster Camilla 
die al zieken verpleegde in Enschede, het katholieke 
ziekenhuisje op te zetten, bleek dat er niets was gere-
geld. ‘Het ontbrak aan alles, zowel voor de zieken als 
voor de zusters’, zo is te lezen in de Kroniek van het 
R.K. Ziekenhuis. Toen de drie zusters in 1889 met 

hun werk in het ziekenhuisje begonnen, moesten ze 
dus improviseren. Een ledikant voor de zieken bleken 
ze niet nodig te hebben, ‘vloer en dekens waren hun 
voldoende’, aldus de kroniek.

De zusters, onder aanvoering van zuster Clara, 
die overste was van de kleine Enschedese communi-
teit, verzorgden niet alleen de patiënten in hun zie-
kenhuisje, ze werkten ook in de stad, waar ze zie-
ken thuis bezochten. Het werd zo druk, dat er al na 
twee weken twee zusters bijkwamen, zuster Stanisla 
en zuster Justina. Eén van de huizen waar de zus-
ters kwamen, was het Van Heekshuis, aan de over-
kant, achter de Grote Kerk, waar de familie Van Heek 
woonde, Gerrit Jan, Christine Friedrike en hun kin-
deren. Van Heek was zo te spreken over de warmte 
en zorg van de zusters, dat hij hen jarenlang financi-
eel bleef ondersteunen. In het ziekenhuisje vonden 
ook operaties plaats, waarbij de zusters mochten  
assisteren. Eén van de zusters vertelde kapelaan  
Alphons Ariëns eens, dat ze het liefst hielp bij ope-
ratieve ingrepen. ‘Dat zou ik toch niet vertellen, het 
klinkt zo hard’, vond de kapelaan. De zuster ant-
woordde heel eenvoudig ‘Dank u wel’, wat een diepe 
indruk op Ariëns maakte.

De Franciscanessen waren bescheiden, de zieken 
moesten het goed hebben. ‘Wij kunnen wel met wat 
minder toe’, aldus overste Clara, die tegelijkertijd 
wel besefte dat een nieuw huis een noodzaak was. 
Het kerkbestuur droeg zijn beheerstaak over aan de 
nieuwe Vereeniging R.K. Ziekenverpleging, die al 
snel begon met voorbereidingen voor nieuwbouw. 
Het geld kwam uit verlotingen en giften van vermo-
gende stadgenoten, onder wie de familie G.J. van 
Heek, die tienduizend gulden schonk aan het katho-
lieke ziekenhuis en ook eenzelfde bedrag aan de Ver-
eniging Ziekenzorg, die ijverde voor een ziekenhuis 
voor patiënten, ‘zonder onderscheid van godsdien-
stig geloof’. Een collecte onder welgestelde Ensche-
dese ondernemers, niet-katholieken vooral, en ande-
ren die het breed hadden, bracht 23.600 gulden op.

Het eerste katholieke 
ziekenhuisje van 
Enschede was 
ondergebracht in de 
voormalige pastorie 
aan de Markt.
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In 1908 werd een 
loterij gehouden 
om gelden bijeen 
te brengen voor 
een nieuwe rooms-
katholiek ziekenhuis 
op de Stadsweide, dat 
in 1914 kon worden 
geopend. Het telde 
zestig bedden. 

De vraag was: waar moet het nieuwe katholieke 
ziekenhuis worden gebouwd? Uit de aanbiedingen, 
resultaat van een advertentie in de lokale en regio-
nale kranten, bleven na een voorselectie twee terrei-
nen over, aan de Perikweg en op de Stadsweide, ook 
wel Stadsmaten genoemd, waar een stuk grond werd 
aangeboden dat groot genoeg was voor een nieuw 
ziekenhuis en ook voor toekomstige uitbreidingen. 
Medio 1909 kocht de voorzitter, apotheker G.B. 
Holst, op eigen naam een stuk grond van omstreeks 

duizend vierkante meter, op de Stadsweide. Het be-
stuur bezocht diverse ziekenhuizen in het land, om 
een architect te vinden, die de Enschedese wensen 
zou kunnen realiseren. Het werd Willem G. Welsing 
uit Arnhem, sinds 1896 de vaste architect van het 
Sint Eizabeth Gasthuis in Arnhem.11 Welsing had 
ook een ziekenhuis in Sneek gebouwd, hij had dus 
enige ervaring. In 1910 kreeg hij opdracht een voor-
lopig schetsplan te maken voor een ziekenhuis met 
ongeveer zestig bedden. Hij moest wel rekening hou-
den met uitbreidingen in de toekomst. 

Op 2 april 1914 kon het nieuwe ziekenhuis in ge-
bruik worden genomen, met een eenvoudige hande-
ling: voorzitter Holst luidde het Angelusklokje, om 
half drie ’s middags, een wat ongewone tijd, want het 
klokje dat katholieken aanspoort het Angelus te bid-
den, klonk altijd om zes uur ’s morgens en ’s avonds, 
en rond de klok van twaalf. De volgende drie dagen 
kon heel Enschede het nieuwe ziekenhuis bekijken, 
de eerste twee dagen moesten de kijkers een kwartje 
betalen, de derde dag een dubbeltje.12 

Neutrale instelling
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag had 
Gerrit Jan van Heek niet alleen het katholieke zie-

Het eerste bejaardencentrum in Enschede, gebouwd in 1828, stond 
aan de Deurningerstraat, op de hoek met de Oltmansstraat, schuin 
tegenover het zalencentrum Avion. Het was de Apostelenhof, 
bestemd voor uitsluitend arme en behoeftige ingezetenen, ouder 
dan vijftig jaar, rooms-katholiek en van onbesproken gedrag. Zo 
hadden de financiers, de fabriqueur Hendrik Rierink en zijn echtge-
note Johanna Maria Pot, het gewild. Het was niet een romantisch 
hofje rondom een sfeerrijk binnenplaatsje, het bood een wat som-
bere aanblik. Bij de stadsbrand van 1862 bleef alleen de hardste-

nen boog over, met daarin de naam Apostelenhof.  In 1925-1926 
werd de Apostelenhof herbouwd, aan de Dennenweg die later B.W. 
ter Kuilestraat ging heten, dichtbij de Haaksbergerstraat. Bejaarde 
vrouwen konden er kosteloos wonen. Tot de jaren zestig, toen de 
verbeterde sociale voorzieningen liefdadigheidsinstellingen overbo-
dig maakten. De hardstenen boog bleef bewaard, ingemetseld in de 
kapelmuur van het Dr. Ariënstehuis in Enschede-Noord.24 De krijt-
tekening laat de hof zien vanaf de kant van de Visserijstraat.  Rechts 
achter de haag ligt het zogenoemde Boerenkerkhof.25
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kenhuis een geldbedrag van tienduizend gulden 
geschonken, ook de protestanten mochten op een-
zelfde som gelds rekenen. Want dat er in het over-
wegend protestantse Enschede wel een katholiek zie-
kenhuis was en geen algemeen ziekenhuis, was in 
die tijd, ruim een eeuw geleden, volstrekt ongepast. 
Het gedenkboek dat verscheen bij het vijftigjarige 
bestaan van de Vereniging Ziekenhuis verwoordde 
het in de inleiding zo:

In den jare 1892 bestond er in de gemeente slechts 
een R.K. Ziekenverpleging en eene Instelling voor 
In- en Uitwendige Zending. Meer en meer werd er 
behoefte gevoeld aan een neutrale instelling voor 
Ziekenverpleging.

Lokale notabelen, onder wie enige fabrikanten, zet-
ten zich in voor een meer algemene, protestantse 
vereniging die een ziekenhuis zou moeten opzetten. 
In de commissie die het initiatief nam, zaten Hel-
mich van Heek Hzn., dr. Coenraad P. ter Kuile die 
aan de Hoogeschool te Leiden was gepromoveerd in 
de chirurgische geneeskunde en was verbonden aan 
het Zieken- en Pensioenfonds Enschede-Lonneker, 
Theodorus Roessingh, één van de vennoten van de 
textielfirma C. Roessingh & Zoon, en twee predikan-
ten, ds. C.N. Wijbrand en ds. W.H. Stenfert Kroese 
die voorzitter was.13 Tijdens de eerste vergadering, 
op 1 juni 1892 in de Groote Sociëteit, bezocht door 
51 personen, werd besloten de Vereeniging Zieken-
zorg op te richten, die tot doel had kosteloze hulp te 
verlenen aan zieken, door eten te verstrekken, ma-
terialen uit te lenen en zieken aan huis te verplegen, 
uitsluitend op advies van en in overleg met de huis-
artsen. De dominee werd de eerste voorzitter.

De zorgverlening startte in een woning aan de 
Esch weg, die voor zes tientjes in een jaar werd ge-
huurd van de Nederlandse Hervormde Diaconie. 
Wie een verwijsbriefje van de huisarts had, kon hier 
verpleegartikelen komen lenen en versterkende 
middelen als melk, eieren en wijn afhalen. Beambte 
Harm Olthof hield alles nauwkeurig bij. Voor het be-
zoeken en verzorgen van zieken thuis werd zuster  
H.C.J. Meijs aangesteld, die haar ervaring had opge-
daan in het Academisch Ziekenhuis in Groningen; ze 
begon haar taak op 1 januari 1893. Geleidelijk groeide 
dat jaar de wens een ziekenhuis op te richten. Aan de  
Lipperkerkstraat kocht Helmich van Heek, inmid-
dels voorzitter, een stuk land van duizend vierkante 
meter. Architect Gerrit Beltman, in fabrikanten-
kringen geen onbekende want hij had in Enschede 
diverse fabrieken en villa’s gebouwd, maakte een 
schetstekening. Daaruit sprak veel twijfel aan de 
haalbaarheid van het plan, want Beltman had het 
complex zo ontworpen, dat het zonder veel pro-
blemen tot drie huizen kon worden omgebouwd als 
het ziekenhuis niet zou lonen. Voor een collecte had 
de commissie een circulaire opgesteld, die de plan-
nen verhelderde. Het doel was de oprichting van 
‘een doelmatig ingericht Ziekenhuis met eene afde-

ling voor besmettelijke ziekten (Barak)’. Belangrijk, 
want:

De ervaring leert dat de zieken of gewonden in 
de rust van ’t Ziekenhuis en bij al de zorgen en 
oplettendheid, welke alleen daar op voldoende 
wijze aan hen kunnen worden besteed, vaak 
nog gered kunnen worden, of in vele gevallen 
spoediger gezond en krachtig aan de hunnen 
weergegeven kunnen worden. 

Met nadruk stelde de folder dat er geen onderscheid 
zou worden gemaakt naar geloof, iedereen was wel-
kom. Maar ondanks deze aanprijzingen bracht de 
inzameling slechts ƒ 1.300,-- op. Twee jaar later, in 
1895, gaf Helmich van Heek vijfduizend gulden en 
schonk ook het terrein aan de Lipperkerkstraat, dat 
echter minder geschikt werd bevonden, de grond kon 
publiekelijk worden verkocht. Pas toen Maria Geer-
truid van Heek, de weduwe van Abraham Ledeboer, 
kort voor haar overlijden, op 27 juli 1895 twintig-
duizend gulden gaf, kon het ziekenhuis worden ge-
bouwd. Aan de Veenstraat lag een geschikt bouwter-
rein en daar werd op 26 juni 1897 het ziekenhuisje, 
ontworpen door architect Gerrit Beltman, geopend. 
Een brede gang gaf toegang tot het hoofdgebouw. 
Links waren drie kamers waar plaats was voor ze-
ven bedden. De operatiekamer was volgens Tubantia 
‘geheel naar de eischen des tijds ingericht [...] waarin 
de verlichting niet te wenschen overlaat’.14 

Het ziekenhuis was snel te klein. In 1903 werd het 
vergrote ziekenhuis geopend, dat plaats bood aan 

Kerk, ziekenhuis en kapel van architect Sluymer

Op de één na laatste 
dag van 1914 kon 
aan de Veenstraat 
het vernieuwde en 
uitgebreide ziekenhuis 
Ziekenzorg worden 
geopend.
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31 patiënten, een jaar later al moesten een kinder-
zaal en een zaal voor mannen en vrouwen worden 
bijgebouwd.15 In de historie van de Enschedese zie-
kenhuizen was 1914 een bijzonder jaar. Want toen 
het R.K. Ziekenhuis Sint Joseph begin april werd 
geopend, waren rondom het ziekenhuis Ziekenzorg 
aan de Veenstraat de werkzaamheden voor de uit-
breiding in volle gang. Op de op één na laatste dag 
van het jaar kon het vernieuwde en vergrote Zieken-
zorg worden heropend. Enschede beschikte nu over 
twee moderne ziekenhuizen, een weelde voor een 
stad van nog geen veertigduizend inwoners. Het ka-

tholieke ziekenhuis telde zestig bedden, Ziekenzorg 
had plaats voor tachtig patiënten.16

Jaren vol zorgen
Ziekenzorg kreeg begin januari 1921 een nieuwe 
voorzitter. Gerrit Jan van Heek jr., firmant van Rig-
tersbleek, de op één na jongste zoon van Gerrit Jan 
van Heek, nam de voorzittershamer over van Jan 
Bernard Blijdenstein, die ‘na veertien jaar noeste ar-
beid’ om gezondheidsredenen moest terugtreden. 
De jaren twintig en dertig  brachten grote zorgen. 
Omdat er een tekort was aan goed opgeleid perso-

In latere jaren werd het 
ziekenhuis, dat in 1908 
op de Stadsweide van 
start was gegaan, 
herhaald uitgebreid. 
Deze foto van het 
R.K. Ziekenhuis, met 
het heiligenbeeld van 
Sint Jozef pront in de 
gevel, werd genomen 
in 1970. In dat jaar 
werd de naam van het 
ziekenhuis gewijzigd in 
De Stadsmaten.

In 1941 werd het oude 
Ziekenzorg aan de 
Veenstraat gesloten. 
Het nieuwe ziekenhuis, 
op een terrein tussen 
de woningen aan 
de Parkweg, de De 
Ruyterlaan en de 
M.H. Tromplaan, werd 
dat jaar geopend. De 
foto dateert uit 1950.



G
eschiedenis van Enschede  20  Drie gevluchte Franciscanessen verzorgen zieken in oude pastorie

161

De twee vestigingen 
van het Medisch 
Spectrum Twente, het 
nieuwe ziekenhuis 
op de terreinen van 
de firma J.F. Scholten 
& Zonen, ingang 
Haaksbergerstraat, 
en het voormalige 
ziekenhuis De 
Stadsmaten, 
onherkenbaar door 
nieuwbouw, ingang 
Ariënsplein.

neel, stegen de salariskosten. Het exploitatietekort 
was elk jaar groter. In 1928, toen Enschede en Lon-
neker samen 75.000 inwoners hadden, kwamen 
beide ziekenhuizen in totaal honderd bedden tekort, 
het niveau van de zorgverlening kwam ernstig in ge-
vaar. Het duurde nog drie jaar eer werd besloten tot 
nieuwbouw, niet aan de Veenstraat, maar elders. 

Helaas zorgde de economische crisis voor vertra-
ging, pas op 15 november 1938 kon de nieuwbouw 
worden aanbesteed. Het ziekenhuis werd gebouwd 
op een terrein van twee hectare tussen de woningen 
aan de Parkweg, de De Ruyterlaan en de M.H. Tromp-
laan. Er zou plaats zijn voor 165 patiënten, op zalen 
en kamers die alle op het zuiden lagen. De Tweede 
Wereldoorlog leverde vertragingen op, zowel bij de 
uitbreiding van het Ziekenhuis Sint Joseph als bij 
de nieuwbouw van Ziekenzorg. Op 11 juli 1940 kon 
het katholieke ziekenhuis het nieuwe gedeelte in ge-
bruik nemen, in alle stilte vanwege de omringende 
oorlog. Ziekenzorg moest de eerste maanden van de 
oorlog lijdzaam toezien hoe de bouwwerkzaamheden 

werden stilgelegd. Pas op 9 oktober 1941 werd het 
nieuwe Ziekenzorg betrokken, ook in alle stilte.17 

Ziekenhuis op Scholtencomplex
Toen eind jaren zestig de textielindustrie in En-
schede teloorging, kwamen er grote terreinen vrij, 
waar ruimte was voor nieuwbouw. Eén van die fa-
briekscomplexen, van J.F. Scholten & Zonen aan de 
Haaksbergerstraat, werd aangewezen voor de nieuw-
bouw van Ziekenzorg. Het terrein lag ideaal, in de 
buurt van het katholieke ziekenhuis De Stadsmaten, 
en bovendien bood het voldoende ruimte voor een 
riant ziekenhuis. Omdat haast was geboden – de ge-
meente wilde die lege plek zo snel mogelijk invullen 
en bovendien kregen de plannen voor de Boulevard 
steeds meer vorm – koos het bestuur van Zieken-
zorg een reeds bestaand bouwplan, van het Rooms-
Katholieke Ziekenhuis in Groningen. Dat ontwerp 
bood perspectief, omdat daarin gebruik was ge-
maakt van ideeën die in Ziekenzorg waren ontwik-
keld.  
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In de voormalige villa 
’t Roessingh, tot het 
einde van de oorlog 
het woonhuis van Jan 
Herman van Heek 
en zijn echtgenote 
Annetje en zes 
kinderen, werd later 
onderdeel van het 
Revalidatiecentrum Het 
Roessingh. In 2003 is 
het huis afgebroken. 
Deze tekening maakte 
J.H. van Heek in 1931.

In het voorjaar van 1977 begon het slopen van de 
fabriekscomplexen op het Scholtenterrein. Op 16 fe-
bruari 1978 werd de eerste paal geslagen en ruim 
drie jaar later, op 15 april 1981, konden 121 patiën-
ten vanuit de locatie aan de De Ruyterlaan naar de 
nieuwbouw aan de Haaksbergerstraat worden over-
gebracht. In 1988 fuseerden het rooms-katholieke 
ziekenhuis De Stadsmaten en Ziekenzorg, de nieuwe 
naam luidde Medisch Spectrum Twente.19 De gebou-
wen van de twee ziekenhuizen werden verbonden 
door een overdekte loopbrug, 275 meter lang, met 
acht grote steunpunten, elk uitgerust met een dub-
bele vluchtweg, een trap en een lift.

In de volgende jaren fuseerde het Enschedese zie-
kenhuis met andere in de regio. In het Medisch Spec-
trum Twente werden opgenomen het vroegere r.-k. 
ziekenhuis van Enschede, Ziekenzorg in Enschede, 
het Bernardusziekenhuis in Losser, het Sint-Antoni-
usziekenhuis in Haaksbergen en Heil der Kranken in 
Oldenzaal. Deze organisatie, met haar hoofdzetel in 
Enschede, is verantwoordelijk voor de klinische en 
poliklinische gezondheidszorg in een groot deel van 
Twente, en behoort tot de grootste niet-academische 
ziekenhuizen in Nederland.

Revalidatiecentrum 
Kort na de Tweede Wereldoorlog, op 4 juni 1948, 
werden de medisch voorzieningen in Enschede uit-
gebreid, toen het Revalidatiecentrum Twente werd 
opgericht, als voortzetting van de ‘loopschool’, waar 
een gehandicapte vertrouwd werd gemaakt met zijn 
of haar prothese. In 1954 werd het omgezet in het 
Revalidatiecentrum Overijssel, gevestigd aan de 
Hengelosestraat 2-4, het riante buiten van de tex-

tielfamilie Scholten. In 1959 verhuisde de instel-
ling naar het landgoed Het Roessingh, waar op de 
bovenverdieping in het midden van de jaren zestig 
24 kinderen intern waren. In het voorjaar van 1974 
mocht prinses Beatrix de nieuwbouw openen.20 De 
villa, met een rijke historie, paste in 2003 niet langer 
in de filosofie van het revalidatiecentrum dat zich 
weliswaar tooide met de naam van de villa, maar 
desalniettemin besloten had het monumentale huis 
te slopen, verzet uit de burgerij mocht niet baten.21

De geschiedenis van het huis Het Roessingh gaat 
terug naar 1881 toen textielfabrikant Carel Roes-
singh op het gelijknamige landgoed een villa liet 
bouwen. In 1911 kocht Jan van Heek het landgoed 
voor 27.000 gulden, vooral om de villa te redden uit 
slopershanden. Het was niet te groot, zo’n zes hec-
tare, met een vijver, een fraai bos met wandelpaden, 
een paardenstal met koetshuis, een kennel voor de 
honden en de villa. Wat vrijgezel Van Heek met het 
landgoed wilde doen, wist hij nog niet, hij wilde het 
eerst even laten liggen, om het later ‘voor een of an-
der publiek doeleinde of voor onze arbeiders’ te be-
stemmen. De villa lag op loopafstand van Van Heeks 
fabriek Rigtersbleek. Maar hij kon niet vermoeden 
dat hij in 1912 zou trouwen met de bijna twintig 
jaar jongere Annetje van Wulfften Palthe, die hij op 
de tennisbanen in het Volkspark had ontmoet. Het 
Roessingh werd in allerijl bewoonbaar gemaakt en 
na hun huwelijk in 1913 kon het jonge paar de villa 
betrekken. Aan het eind van de oorlog moest het ge-
zin van Jan en Annetje – zes kinderen waren er in-
middels geboren – Het Roessingh verlaten, het was 
gevorderd door de Duitsers. De familie Van Heek 
ging in haar kasteel Huis Bergh wonen.22


