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ALMELO HISTORIE TEXTIEL

gew. 08-10-2013

Literatuur = Boeken

Boeken zijn te vinden respectievelijk terug te zetten in open boekenstellingen van domein ‘Regio
– Almelo’ van de Bibliotheek 4e etage gedurende de openstelling van de Bibliotheek
* = boeken alleen ter inzage, niet voor uitleen beschikbaar
Overzicht Boeken
Codenummer titel

auteur

386.5
386.5

Dendermonde, Max

386.5

386.5

Bendien
The finishing touch,
100 jaar Twentsche Stoombleekerij
Honderd jaar mechanisch weven
Stoomweverij van H. ten Cate Hzn. en Co

386.5

De draad van de toekomst (3 exempl.)
Opkomst, tegenslag en voorspoed van
Koninklijke Nijverdal ten Cate 1945- 1990
Het begin van de industrialisatie van
Indonesië
Primissima Cambrics

386.5
386.5
386.5

Manex flitsen
Onze contacten met Japan
H.ten Cate Hzn. § Co

386.5

Het oog van de naald:

386.5

Bendien’s personeelsblad
386.5

Palthe

386.5

50 jaar Bendien (2 ex.)

Dendermonde, Max
?

J.L. de Jager
Dr.W.T. Kroese
Dr.W.T. Kroese

Dr.W.T. Kroese
Dr.W.T. Kroese
Dr.W.T. Kroese

mevr. De Wilde-Brungers

J.W.F.Werumeus Buning
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II.

Krantenknipselarchief = krantenartikelen HIP

Krantenartikelen zijn te vinden respectievelijk terug te hangen in open hangmapstellingen van
domein ‘Regio / Almelo’ van de Bibliotheek 4e etage.
Toegankelijk gedurende de openstelling van de Bibliotheek
Opzoeken van ‘grof’ naar ‘verfijning’ (gedetailleerder) via de verticaal aangebrachte labels op de
hangmappen:
1. Op regio: Almelo / Twente / Overijssel
2. op alfabetisch / lexicografische volgorde
3. let op! Alleen het onderwerp van de eerste dossiermap dat zich in deze hangmap bevindt staat
op de ‘verticale’ label vermeld
4. In de hangmap zelf vervolgens verder zoeken via de horizontale labels van de dossiermappen
5. De dossiermappen kunnen uitgenomen worden om aan een van de werktafels nader in te zien.
6. Kopiëren van krantenknipsels is toegestaan (in overleg met aanwezig personeel (eventueel
aanwezig op 3e verdieping)
7. Alles na inzage op volgorde – van recent (bovenop)naar oudere datum – opbergen in de
dossiermappen. Deze map op de juiste plek in de hangmap terug zetten s.v.p.
Dank u wel voor de door u betrachte nauwkeurigheid en zorgvuldigheid.
Overzicht krantenknipsels HIP:
Opschrift label hangmap (verticaal)

labelopschrift dossiermap (horizontaal)

Almelo ;

Almelo ; Textielindustrie ; geschiedenis

1954-01-08
1960-02-01
1960-02-01

Bendien: twee bedrijven van prominente betekenis
Bendiens confectiefabrieken bestaan 70 jaar
In 70 jaar een dynamische groei (Bendien)

1962-04-14
1966-04-10

J.C. van Marken en de Almelose werkstaking van 1888
Bendien Almelo moet 400-450 mensen ontslaan

1966-10-28
1966-10-29
1967-01-20

Bendien besluit tot inkrimping produktie
Mode beïnvloedde produktie Bendien
Overname Bendien door Macintosh is nu een feit
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Vervolg Overzicht krantenknipsels HIP:
Opschrift label hangmap (verticaal)

labelopschrift dossiermap (horizontaal)

Almelo ;

Almelo ; Textielindustrie ; geschiedenis

1967-04-10
1967-06-20
1968-05-…

Bendien moest voortbestaan van bedrijf waarborgen
Almelo schakelde te laat over op katoen
Werkstaking in Almelo (2)

1971-10-16
1973-08-29
1980-07-02
1981-04-02

Almelose staking stuwde sociale ontwikkeling
Aan Bornerbroeksestraat draaide eeuw geleden een stoomkatoenspinnerij
Schoorsteen voet “Indië” wordt industrieel monument
Eerste grote fusie in de textiel

1982-03-18

Herinneringen aan het textieltijdperk 1900-1950

1987-02-25

Almelo’s verleden – over stakingen in Almelo

1988-01-09

Over de textielstaking “Hop, hop, hop, hang die rieke schobberts op”

1990-08-07

Textielbaronnen en weldoeners

1992-07-25

Over de familie ten Cate

2005-03-26

Opkomst en ondergang van de Almelose katoen

2007-12-20

De eerste Twentse textielfabriek werd in Almelo gebouwd

2008-10-23

Bendien, de luchtbrug

2009-08-14

De teloorgang van Almelo als textielstad
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Overzicht items Historisch Archief HKA:
Inventariscode
III.

titel / onderwerp

* = boek in archiefdoos
+

bron / auteur

Artikelen / boeken uit (‘gesloten’) Historisch Archief van de Historische Kring Stad &
Ambt Almelo

Alleen toegankelijk gedurende de aanwezigheid van en met de hulp van vrijwilligers van de
Historische Kring op de dinsdag- en vrijdagmiddag van 13:30 – 16:30 uur.
Op verzoek worden de gezochte items voor u opgezocht en na inzage voor u weer opgeborgen.
Niet zelf pakken s.v.p., even vragen voor bemiddeling aan de vrijwilliger. Hij / zij helpt u graag!
2.1.7.03.

Textielhistorie

2.1.7.03.01. Textielhistorische Bijdragen nr. 20
2.1.7.03.02. * De Twentsche Katoennijverheid. Hare vestiging en uitbreiding. Herinneringen en
Wenken. Stork, C.T.
2.1.7.03.03. * De katoennijverheid in Twente. Sluis, W. van der.
2.1.7.03.04. De Twentse textielindustrie, Prins, Heleen 4h.
2.1.7.03.05. Na tachtig jaar Willem de Clercq en Almelo. Salomonson Gzn, H. (2 expl.)
2.1.7.03.06. Uit de historie (De Schakel 1964, overgenomen uit “Binding”)
2.1.7.03.08. Overgedragen archieven van Almelose textielbedrijven naar het Rijksarchief te Zwolle.
(Uit: HKA 5e jrg. No. 2)
2.1.7.03.09. Een bedrijfsovername in de 19e eeuw met grote gevolgen. (Uit: HKA 5e jrg. No. 3)
2.1.7.03.10. De invloed van Willem de Clercq op de Almelose textielnijverheid in de 1e helft van de
19e eeuw. Spijker, Ben bc. (met kopie van uitvoering HKA i.v.m. illustraties)
2.1.7.03.11. Thomas Ainsworth (1795-1841). Spijker, G.B.
2.1.7.03.12. Over de Twentse natuurbleken. (Uit: Textielhistorische Bijdragen nr. 6, jaarverslag
1964)
2.1.7.03.13. Hoe Egbert Coster aan zijn einde kwam (Uit: Historische Kring Almelo, 5e jrg. No. 2)
Voor specifieke onderwerpen - zoals bv. Ten Cate Textielfabrieken e.d.- navragen bij Vrijwilliger van
het HIP . Zij helpen u graag verder op weg bij uw zoektocht.
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