


















lose textielbedrijven betrokken 
werd vormde echter de hoofzaak. 
Bij Haas werd dit in balen ge
perst en doorverkocht aan de pa
pierfabrieken, nadat het eerst met 
de hand op kwaliteit was uitge
sorteerd. Vroeger werd ook veel 
handel door venters aangeboden. 
Het gebeurde nog wel eens dat 
deze krap bij kas zaten en het 
geld in de weekeinden dringend 
nodig hadden, hierdoor geschied
de het uitbetalen dan ook in de 
wintermaanden op de zaterdag
avonden na zonsondergang, dus 
na de sabbath, en in de zomer op 
zondagmorgen. Het kwam echter 
nog wel eens voor dat veel van de 
goederen die overdag gebracht 
waren 's nachts weer werden te
ruggehaald en dan opnieuw wer
den doorverkocht aan een andere 
handelaar. De bedrijfsruimte 
werd later nog uitgebreid met een 
groot magazijn achter in de 
Tuindwarsstraat dat beginjaren 
zestig afbrandde. Gedurende de 

oorlogsjaren kwam het bedrijf 
onder Duitse Verwaltung zoals 
de meeste bedrijven met joodse 
eigenaren. 

Tijdens een bombardements
vlucht van geallieerde vliegtuigen 
op weg naar het Duitse Ruhrge
bied lieten enkele van dezen op 
een zaterdagmiddag omstreeks 
twee uur hun explosieve lading 
per abuis op het Almelose SESA 
complex vallen, waarbij niet al
leen schade ontstond aan de fa
briek maar ook tientallen ruiten 
van woningen in de directe om
geving sneuvelden. Volgens 
voormalige omwonenden zouden 
een of twee van deze projectielen 
vlak achter het pakhuis van Haas 
in de Almelose Aa terecht zijn 
gekomen maar niet geëxplodeerd. 
Of deze later zijn opgeruimd wist 
men echter niet te vertellen. Tij
dens de voorbereidingswerk
zaamheden voor de nieuwbouw 
aan deze zijde van de straat is 
door de gemeente, aan de hand 

van gegevens die door oud
bewoners werden verstrekt, nog 
een onderzoek ingesteld, dat ech
ter niets opleverde. 

De beide ouders van de laatste 
directeur Haas kwamen bij het 
bombardement op Nijverdal om 
het leven. Hun beide zoons 
vluchtten naar Almelo, alwaar zij 
konden onderduiken in het voor
malige Diaconessenhuis, het hui
dige verpleegtehuis Eugeria. De 
laatste twee en een half jaar van 
de oorlog zijn ze weer in Nijver
dal ondergedoken geweest. Hoe
wel hij in 1980 nog nieuwbouw
plannen had stopte de heer Haas 
in 1985 definitief met zijn be
drijf. 

Wordt vervolgd. 
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het zou net zo goed van iemand 
anders kunnen zijn die het na ge
bruik heeft weggegooid. 
Hieruit kun je de conclusie trek
ken dat de vondsten veel zeggen 
over de welvaart van de mensen 
van wie het afkomstig is: Er 
woonden vooral gewone arbei
ders die niet zoveel verdienden, 
dus hadden ze vaak goedkoper 
servies en andere dingen. Dure 
voorwerpen kom je dus zelden 
tegen in een arbeidersbuurt als 
deze. 

Het heden en de toekomst 
Rondom het kolkje vinden bin
nenkort diverse bouwactiviteiten 
plaats. Hierdoor kregen wij de 
gelegenheid onze archeologische 
expeditie te houden. Er was geen 
tijd om de betreffende put profes
sioneel op te graven, dus moest 
gekozen worden tussen het werk 
van een paar welwillende ama
teurs of niets. 
Tijdens onze graafwerkzaamhe
den was men naast ons bezig met 
de verbouwing van het "oude 

V &D" pand. In de boven de win
kel gelegen verdiepingen komen 
acht appartementen waarvan en
kele uitkijkend op het kolkje. 
Ook wordt het vrij blijvende 
terrein tussen bebouwing en het 
water opnieuw ingericht. Een 
groot gedeelte van dit gebied 
wordt parkeerterrein voor de be
zoekers van de Grote Kerk. Het 
Kolkje wordt hiermee helemaal 
ontsloten, dit in tegenstelling tot 
de historische functie. Want in 
het verleden was het Kolkje niet 
meer dan een ontsluiting voor de 
bebouwing van de grote straat. 
Door de publieke functie is het 
noodzakelijk de rommelige ach
terkanten af te dekken met nieu
we bebouwing. 
De discussie van dit moment gaat 
over de stijl van de bebouwing 
die er moet komen: moet deze 
een historische of juist een mo
derne richting in gaan. Eén ding 
is zeker: er moet in ieder geval 
een historisch tintje in te herken
nen zijn. 
Tussen de synagoge en het prach-

tige woonhuis van Van Limbeek 
wordt de bestaande bebouwing 
gesloopt en wordt er een nieuw 
kerkelijk centrum gebouwd, in 
oude stijl. 
Het schuin tegenover Talamini 
gelegen, deels leegstaande zwarte 
pand wordt gesloopt. Er komt een 
nieuw gebouw met twee winkels 
op de begane grond en apparte
menten op de verdieping. Tussen 
de winkels komt er een passage. 
Het kolkje wordt hierdoor vanuit 
de Citypromenade ontsloten. 
Winkelende mensen hebben nu 
de kans om zich in een ogenblik 
totaal afte scheiden van de druk
te en even uit te rusten in de om
geving van het Kolkje. 
Najaren van overleg, discussie 
en plannen maken, zal het Kolkje 
er over enige jaren naar ver
wachting toch heel anders uit
zien. De kwaliteit van Almelo, 
een kasteel met grachten en lan
derij en, direct grenzend aan het 
hart van de stad, zal voor iedere 
bezoeker en inwoner te bewonde
ren zijn. 
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