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Binnenstad 
 
De laatste dinsdagavond van november verzamelden zich meer dan honderd 
belangstellenden  in de centrale hal van het stadhuis om voorgelicht te worden 
over de laatste stand van zaken rond de herinrichting van de binnenstad van 
Almelo. Een aantal onderdelen zijn al gerealiseerd. Er ligt  een nieuwe brug 
die de Gorter- en de Brugstraat verbindt, terwijl onder grote belangstelling  
McDonalds op de markt gesloopt werd, zodat  weer een zichtlijn ontstond van 
Nielz naar Ledeboer en het Waaggebouw. Beter Wonen bouwt  appartementen 
in het oude V en D gebouw en voorziet het van een aantrekkelijke gevel. 
Straks zullen kinderen spelen waar ze eerst obees werden springend van plek 
naar plek terwijl fonteinen van water omhoogspringen op het melodie van hun 
voeten.   
Dan gaat het echter mis. De nieuwbouw  tegenover de passage komt dichter  
op de Oostwand van de  markt te staan. Er ontstaat een zandloper effect tussen 
de beide marktdelen en de zichtlijn verdwijnt. Een argument voor deze keuze 
werd niet gegeven. Bouwvolume dus financieel?  Rondom de aan te leggen 
“haven”  ziet  het binnenstadsplan er weer aantrekkelijk uit.  Jammer is echter 
dat  de slopershamer de puist aan de Oostwand niet verwijdert om er een echt 
plein van te maken.  
 
Hans Krol 
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Het dateren van de foto is lastig. 
Vlak na de Tweede wereldoorlog 
werden snel groeiende  peppels ge-
plant  op het voorplein van de 
school, die na veertig jaar aan het 
eind van hun leven waren. Takken 
vielen naar beneden en bedreigden 
de hoofden van  leerlingen en daken 
van de kleine auto’s van docenten, 

die daar geparkeerd stonden. Een 
kapvergunning werd aangevraagd en 
een aantal buren schoot in de stress , 
omdat hun uitzicht dreigde te veran-
deren. Na langdurig overleg  staak-
ten zij hun geraas in ruil voor drie 
langzaam groeiende gingko’s. 
De foto zal daarom genomen zijn 
voor de tweede wereldoorlog en na 

1926, toen de Rijks HBS werd opge-
leverd.  Almelo had al sinds 1874 
een HBS  aan de Hofstraat, maar 
vijftig jaar later was dat gebouw  
volledig verouderd.  De financiering 
van   onderhoud en onderwijs van de 
HBS was de gemeente Almelo te 
begrotelijk, geworden, waardoor in 
1919 Den Haag haar verantwoorde-
lijkheid nam. De HBS werd een 
Rijks HBS. Economisch ging het 
Nederland in de jaren twintig voor 
de wind. Het zal meegespeeld heb-
ben bij het besluit om na vijftig jaar 
in Almelo een nieuw gebouw voor 
de  HBS neer te zetten. De gemeente 
stelde  aan de Noordzijde van het 
Almelo- Nordhornkanaal  een fors 
stuk grond beschikbaar, zodat de 
school ook een aantrekkelijk  sport-
veld kreeg. De Rijksgebouwendienst  
gaf vervolgens Gerrit Westerhout  
(1893-1976), die voor de dienst al 
de Rijks HBS in ter Apel had ont-
worpen, de opdracht om het zelfde 
te doen voor Almelo.  
Het gebouw werd in 1926 opgele-
verd. De reacties waren wisselend.  
Westerhout zelf gaf aan dat hij geïn-
spireerd werd door de Amerikaanse 
architect Frank Lloyd Wright. Wie 

Amsterdamse School aan de Sluiskade NZ 

De foto van het “oude Erasmus” aan de Sluiskade NZ. 

is genomen in de winter. De iele bomen dragen geen 

blad. Het zelfde geldt voor de blauweregen die tegen de 

voorgevel omhoog kruipt. Het water van het Almelo- 

Nordhornkanaal ligt verzonken tussen de beide oevers 

onzichtbaar voor ons. Wat we zien is niet het rimpelen-

de kanaalwater waar de wind over waait, maar de 

Sluiskade ZZ  waar de  fotograaf staat om zijn foto te 

nemen. De functie van de twee witte paaltjes is ondui-

delijk.   

 
Door Hans Krol 
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de foto’s bekijkt van de “prairie 
villa’s”, die Wright bouwde tussen 
1906 en 1910, ziet duidelijk een 
aantal overeenkomsten met het ont-
werp van Westerhout. De villa’s zijn 
opgetrokken uit baksteen, hebben 
een duidelijke horizontale lijn en 
een sterk overstekende kap.  Wright 
zelf had in de jaren twintig deze 
bouwstijl  overigens al weer achter 
zich gelaten. De Amsterdamse 
School heeft op Westerhout ook 
invloed gehad. Naast de drie ge-
noemde elementen paste hij bij het 
Erasmus een gele baksteen toe met 
een diepe donkere voeg. De horizon-
tale lijn is imposant, maar rustig. In 
tegenstelling tot de hoogtijdagen van 
de Amsterdamse school ontbreekt de 
golvende lijn. Waar de Amsterdam-
se School de façades volop versierde 
met ornamenten is  dat  bij  het Eras-
mus uitermate beperkt. In Ter Apel  
bouwde Westerhout nog in rode 
baksteen en paste veel meer orna-
menten toe. Hij  gaf  de HBS daar 
volop hoeken, die een golfbeweging 
suggereren. In Almelo ontbreekt die 
golf en is de ornamentering simpel. 
Wel is bij  de hoofdingang  rechts 

een lamp met gietijzeren versiering 
in zwart aanwezig.  
In feite is in het schoolgebouw aan 
de Sluiskade al de invloed te zien 
van het Nieuwe Bouwen, waarvan  
J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld de ex-
ponenten waren. De façade is rustig 
met haar strakke horizontale lijn. De 
ramen in het rechter deel van het 
hoofdgebouw staan verticaal in rit-
me met een onderbreking op één 
derde. Ze werden in de jaren twintig 
uitgevoerd in staal. De ramen links 
boven de lerarenkamer met het bal-
kon staan horizontaal net als in de 
tweede verdieping en het deel dat 
dwars op de Sluiskade staat. In de 
foto ontbreekt rechts de conciërge-
woning en de langgerekte  fietsen-
stalling voor de leerlingen. 
De  toenmalige directeur dr. Aha-
suerus Valeton vroeg begin 1926 of 
de oplevering in de zomer plaats zou 
kunnen vinden, zodat verhuisd kon 
worden in de grote vakantie. Het 
mocht niet baten. De oplevering 
vond in het najaar plaats. De offici-
ële opening volgde op 18 december 
1926. Oud-leerlingen schonken de 
school bij die gelegenheid een 

prachtig glas- in- lood- raam van de 
hand van Joep Nicolas, de eerste uit 
een beroemde familie van glaze-
niers, waarvan het werk  in de kerk 
van Tubbergen te bewonderen is. 
Het raam is nog te zien in de huidige 
conciërgekamer, maar valt jammer 
genoeg nauwelijks op. De school zat 
in het jaar van de opening ruim in 
haar jasje met minder dan 200 leer-
lingen. In de jaren dertig zou dit 
aantal nog wat dalen, dankzij de  
economische crisis en de concurren-
tie met het Christelijk Lyceum. De 
jaren van de Tweede Wereldoorlog 
waren chaotisch. Verschillende ke-
ren werd het gebouw geconfisqueerd 
door de bezetter en o.a. gebruikt als 
lazaret. Onderdak werd gevonden in 
het Christelijk Lyceum op de hoek 
van de Vriezenveenseweg en de 
Ootmarsumsestraat. De protestanten 
kregen les in de ochtend, de openba-
ren in de middag. Uiteindelijk moest 
zelfs uitgeweken worden naar het 
oude HBS gebouw aan de Hofstraat. 
De enige joodse docent, mevr. Hei-
mans voor het vak geschiedenis, 
kreeg ontslag toen zij de ariërverkla-
ring niet kon ondertekenen, zoals 
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haar collega’s. Zij wist onder te dui-
ken en hervatte haar lessen eind 
april 1945 vlak na de bevrijding van 
Almelo. Het aantal Joodse leer-
lingen dat de oorlog niet overleefde 
is (mij) onbekend. 
In juli 1944 werd Dr. Cornelis Karel 
Zuur tot directeur benoemd. Hij 
zorgde na de oorlog voor groei van 
de school. Eerst door uitbreiding in 
1948 met een Gemeentelijk Gymna-
sium en vervolgens door toevoeging 
van een gemeentelijke Middelbare 
Meisjesschool (MMS). Vanaf dat 
moment was dhr. Zuur rector en het 
Erasmus een Lyceum. Twaalf, der-
tien jaar na het eind van de oorlog 
diende zich de geboortegolf aan. Het 
leerlingen aantal groeide verder en 
in de tuin aan de Sluiskade kant 
werd een noodgebouw gezet. Uitein-
delijk stonden er twee noodlokalen 
achter de school op het sportveld. 
Begin jaren zestig werd financiering 
gevonden voor verbouw en uitbrei-
ding. Het gymnasium verhuisde in 
1963 naar de Wilhelminaschool aan 
het Schalderoi om sloop en nieuw-
bouw mogelijk te maken. In die ou-
de basisschool zaten  de vensterban-
ken in de klaslokalen zo laag dat 
overstappen naar de Hagengracht in 
lestijd geen probleem opleverde om 
ijs te halen bij Talamini. De noodza-
kelijke vernieuwbouw in de jaren 
zestig was echter een aanslag op het 
bestaande gebouw. 
De sloop en nieuwbouw werd in 
twee fases uitgevoerd. Aan de rech-
terkant - de oostzijde - werd de rij-

wielstalling voor de leerlingen ge-
sloopt en verplaatst naar het voor-
plein aan de westkant. Dwars op het 
oude gebouw - parallel aan de ka-
naalweg - verrees de aula. Een mul-
tifunctionele ruimte voor gym, to-
neel, eindexamens en grote ouder-
avonden. Onder het toneel werden 
twee kleine kleedkamers aangelegd 
met spiegels voorzien van een rijtje 
lampen. Belichting en een doek ont-
braken de eerste jaren. Parallel aan 
hoofdgebouw, maar lager, werden 
aan de achterzijde een kantine, een 
tekenlokaal en een scheikundelokaal 
gebouwd. Dit nieuwe deel was vanaf 
de straat niet te zien. Alleen een 
torentje steekt sinds dat moment aan 
de rechterkant boven het originele 
dak uit. Op verzoek van Cees Zuur 
rector én astronoom werd deze folly 
gebouwd om naar de sterren te kij-
ken. 
 
De linkervleugel - de westkant -  
werd gesloopt en vervangen door 
een L-vorm uitgevoerd in een lichte-
re steensoort en met ramen groter en 
anders van vorm dan in het hoofdge-
bouw. De vorm van de kapconstruc-
tie werd wel herhaald.  
In de rechte hoek van die L werd 
later “de nieuwe gymzaal” gebouwd 
onzichtbaar vanaf de straat en met 
enige regelmaat onbruikbaar, omdat 
de vloeren onder water stonden.   
Binnen vernietigde de nieuwbouw  
vrijwel alle elementen van de Am-
sterdamse School. De originele hal 
was donker en aan de kleine kant, 

maar had een indrukwekkende trap 
van graniet die zigzaggend naar de 
eerste en tweede verdieping omhoog  
liep. Het hele trappenhuis werd weg-
gebroken. Een bredere trap werd  
rechts in de hal gebouwd in het ver-
lengde van het nieuwe gedeelte. De  
achterwand van de nieuwe hal werd 
naar achteren verplaatst. De grote 
ramen gaven meer licht. De origine-
le vloertegels met hun rood, blauw, 
zwart  en witte lijnen werden uitge-
broken  en vervangen door een grijs-
vlak  van leisteen. Op de eerste en 
tweede verdieping gebeurde het 
zelfde, zij het dat de tegels vervan-
gen werden door grijs-groen linole-
um 
 
De Amsterdamse School verdween 
daarmee in het interieur. In het hele 
gebouw zijn nu nog slechts vier gan-
gen met die kleurrijke originele te-
gelvloeren. In de hal werd tegen een 
nieuwe muur misschien ter compen-
satie een groot, kleurig, maar onbe-
stemd mozaïek geplakt. In dit ver-
nieuwde gebouw werd kort daarna 
groots het 100 jarig bestaan gevierd. 
In het laatste kwart van de 20ste 
eeuw werd het gebouw met rust 
gelaten. De economische crisis van 
de jaren tachtig en een licht dalend 
leerlingenaantal stonden geen ver-
bouwingen meer toe. Begin deze 
eeuw werd wel met de gemeente 
Almelo een felle strijd geleverd over 
de vervanging van de stalen ramen 
in het oudste deel aan de Sluiskade. 
Ooit werden de cv-ketels gestookt 
met grote brokken cokes, die de 
conciërge er s’ winters dagelijks 
inschepte. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd het gebouw verwarmd 
met stookolie tot de aansluiting op 
het aardgasnet. De energierekening 
liep echter steeds verder op. Een 
betere isolatie lag voor de hand, 
maar het hoofdgebouw was onder-
tussen op de gemeentelijke monu-
mentenlijst geplaatst, waardoor het 
lang duurde voordat beide partijen 
een acceptabele oplossing hadden 
gevonden, die de façade in tact liet 
en toch de gewenste isolatie ople-
verde. De nieuwe ramen van dubbel 
glas kregen een wat bredere witte 
rand, waardoor de raampartij meer 
opvalt, maar tegelijkertijd het oude 
beeld in tact laat. 
Rond de eeuwwisseling, in de harde 
concurrentiestrijd om de leerlingen, 
werd het  noodzakelijk om een gro-
tere variatie aan onderwijsproducten 
aan te bieden. Om dans, muziek en 
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drama een aantrekkelijke plaats te 
geven was de aula uit de jaren zestig 
daarvoor niet meer geschikt. Samen 
met een lift werd aan de achterkant 
een theaterzaal gebouwd, waar ook 
grote groepen ouders ontvangen 
konden worden. In de pauzes aten 
de leerlingen er hun brood of de 
zoetigheid uit de automaten met 
achterlating van grote hoeveelheden 
vuil, zodat ook weer opruimploegen 
moesten worden ingesteld. De sfeer 
in het gebouw was echter uitstekend 
en de eindexamenresultaten lagen 
meestal boven het landelijk gemid-
delde. Met de komst van de drama-
afdeling en het technasium, plus het 
klassieke gymnasium kon de Havo/
Vwo- afdeling van het Erasmus de 
concurrentie makkelijk aan. Het 
leerlingenaantal steeg naar de 1100. 
Samen met de modernisering van 
het onderwijs werd nieuwbouw op-
nieuw noodzakelijk. Op de zolder 
onder de hanenbalken was al voor 
leerlingen en leraren een ict-ruimte 

ingericht net als op sommige overlo-
pen op de eerste en tweede verdie-
ping. Een meer radicale oplossing 
was noodzakelijk. 
Tussen 2013 en  januari 2016 werd 
in twee fasen door architect Roy van 
Mechelen van bureau Mijn Archi-
tect voor een bedrag van 6 miljoen 
euro  met liefde gesloopt en ge-
bouwd met respect voor het gebouw 
uit 1926. Iets Amsterdamse school 
kwam zelfs terug. Achter links werd  
de “nieuwe gymzaal” uit de jaren 
zestig gesloopt. Op de lege plek 
kwamen 2 gymzalen met daar bo-
venop een luxe ingerichte ruimte 
voor leerlingen om te leren en re-
laxed huiswerk te maken. De centra-
le hal werd omgetoverd tot een 
chillruimte. De Amsterdamse school 
kwam terug doordat vanaf de hoofd-
ingang een nieuwe zichtlijn werd 
gecreëerd doorlopend vanaf de 
hoofdingang naar de nieuwe achter-
wand en het sportveld door gele 
baksteen te gebruiken met een diepe 

donkere voeg. De entree herhaalt 
zich doordat aan de achterzijde het 
voetpad van de hoofdingang zich 
voortzet naar het sportveld. In de 
gangen is het kleurloze linoleum 
vervangen door  streeppatronen die 
een herinnering oproepen aan de 
tegelpatronen van de Amsterdamse 
School. De fietsenstalling voor de 
leerlingen werd opnieuw verplaatst. 
Nu fietsen de leerlingen links langs 
de school naar een fietsenstalling 
achter het gebouw. Het “oude Eras-
mus” aan de Sluiskade NZ is een 
modern ingerichte school geworden, 
waar het prettig werken en leren is, 
terwijl  het gebouw nog steeds voor 
iedereen die voorbij komt en naar 
binnen stapt allure en uitstraling 
heeft. 
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Hoewel hij er nu alleen voor stond 
gaf hij zich niet gewonnen en startte 
een maand later in een pand aan de 
Kerkstraat met vijf arbeiders op-
nieuw met het vervaardigen van 
kleding. Ditmaal met meer succes. 
Het pand bleek al snel te klein te 
zijn waardoor in 1892 drie percelen 
grond aan de Holtjesstraat werden 
gekocht en ook het pand van de hier 
gelegen damast- of jacquardweverij 
in gebruik kon worden genomen dat 
in 1861 was gebouwd, maar de 
werkzaamheden inmiddels had be-
ëindigd. 
Op deze plek was ook nog voldoen-
de ruimte aanwezig voor toekomsti-
ge uitbreidingen. Nog datzelfde jaar 
vroeg hij een Hinderwetvergunning 
aan voor het in gebruik kunnen ne-
men van een gasmotor. Deze was 
noodzakelijk voor het verwarmen 
van strijkijzers. 
In 1901 zette Isaac Bendien het be-
drijf om in een vennootschap onder 
firma met zijn beide zonen Jacob en 
Albert als medefirmanten. In de 
jaren na 1900 begon men ook met 
de vervaardiging van kinderkleding. 
In 1907 kwam er een motor voor de 
aandrijving van naaimachines.  
Op 22 februari 1906 werd de bouw 
van een fabrieksgebouw aan de 
Prinsenstraat aanbesteed. Vier jaar 
later was de personeelssterkte geste-
gen tot 370.  

De productie werd in 1912 verder 
uitgebreid door ook te beginnen met 
herenkleding. Dit gebeurde onder de 
leiding van een uit Amsterdam af-
komstige coupeur.   
Aanvankelijk ging dit gepaard met 
tegenvallende resultaten en liet de 
kwaliteit nogal te wensen over. 
Maar door het binnenhalen van meer 
kennis en nieuwe machines kwam 
hierin al snel verbetering en kon ook 
de productie worden opgevoerd.  
Het bedrijf maakte een enorme ex-
pansie door en groeide in de loop 
van de jaren uit van honderdvijftig 
werknemers in 1900 tot bijna der-
tienhonderd in 1960.  
  
Isaac Bendien was een man die 
graag zelf de teugels in handen 
hield. De fabriek betekende alles 
voor hem. Een vakantie gunde hij 
zichzelf niet, evenmin besteedde hij 
veel tijd aan andere persoonlijke 
interesses. Hoewel het in die tijd 
niet ongebruikelijk was dat fabrikan-
ten plaats namen in het bestuur van 
de een of andere maatschappelijke 
organisatie, wilde hij dit niet. Wel 
hield hij scherp in de gaten dat zijn 
zonen zich voldoende voorbereidden 
om later de leiding over het bedrijf 
over te nemen. Reeds in 1890 liep 
daarom de oudste zoon Jacob mee 
als hulp van zijn vader. Hij kreeg 
later de leiding over de inkoop en 

verkoop, waardoor het noodzakelijk 
werd vaak te reizen. Van Jacob werd 
gezegd dat deze over een sociaal 
gevoel beschikte, evenals zijn moe-
der. Het was dan ook niet verwon-
derlijk dat de socialistische dichter 
Herman Gorter een van de huis-
vrienden van de familie werd.  
Albert Bendien, de jongere broer 
van Jacob, volgde eerst een aantal 
studies alvorens hij in 1892 in het 
bedrijf kwam. Zijn taak was de kwa-
liteitsverbetering, het machinepark 
en de vernieuwing van het produc-
tieproces. Evenals bij zijn vader nam 
ook bij hem de fabriek de belang-
rijkste plaats in. 
  
In 1910 werd het achter het bedrijf, 
aan de Prinsenstraat, staande ge-
bouw van de Gereformeerde kerk 
aangekocht en bij de fabriek aange-
trokken. Dit deel behield daarom 
binnen het bedrijf nog lange tijd de 
naam ‘de kerk’.  
In 1914 telde het bedrijf 600 werk-
nemers en was hiermee een van de 
grotere werkgevers in de stad. Be-
kend werd men door de fabricage 
van het matrozenpakje.  
Langzamerhand werd de leiding 
over het bedrijf door de beide zonen 
overgenomen en deed Isaac een 
stapje terug. Wel maakte hij nog 
mee dat herenconfectie en kinder-
kleding de productie van werkkle-
ding verdrongen. Ook werden er 

Bendien’s Confectiefabrieken 

De grondlegger van het bedrijf was Isaac Bendien, han-

delaar en grossier in manufacturen. Hij was gehuwd 

met Bella Windmuller (1849-1914). Isaac Bendien le-

verde stoffen aan winkeliers in de wijde omgeving van 

Almelo, die hij met paard en wagen bezocht. In 1888 

besloot hij om zelf met de fabricage van werkmanskle-

ding te beginnen. Om aan het benodigde startkapitaal 

te komen sloot hij een vennootschap met H. Smits, even-

eens grossier in kleding. De onderneming werd geen 

succes. Reeds op 1 januari 1890 kwam er een eind aan 

de vennootschap.  

 
Door Hans Holtmann 

 
Jacob Bendien, 1874-1934. 
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sociale verbeteringen doorgevoerd 
nadat er in 1914 een staking bij het 
bedrijf uitgebroken was. Isaac Ben-
dien bleef tot op hoge leeftijd actief 
in het bedrijf. In 1924 overleed hij. 
Op dat moment was het aantal werk-
nemers toegenomen tot 800 perso-
nen. 
  
De firma Bendien was waarschijn-
lijk de eerste confectiefabriek in 
Nederland waar men in 1932 reeds 
enige jaren aan de lopende band 
werkte. Het ging hierbij vooral om 
het naaiwerk: het ‘monteren’ en 
verdere afwerken van de voorgesne-
den lappen stof. Moderne bedrijfs-
voering was het motto waarmee 
Bendien zich graag naar buiten toe 
toonde. In het gedenkboek uit 1940 
wordt de fabriek getypeerd met de 
woorden ‘Amerika in Almelo’, want 
bij Bendien stond een rationele or-
ganisatie hoog in het vaandel. Op 
dat moment bedroeg het aantal 
werknemers 1000 personen. In 1938 
was in Emmen ook een vestiging 
van het bedrijf in gebruik genomen. 
Ook aan de overzijde van de Hol-
tjesstraat was inmiddels een groot 
fabriekscomplex gebouwd na aan-
koop van de reparatiefabriek en 
maalderij van de Gebr. Rossmark en 
de aangrenzende tuinen. 
Het transport tussen de oude en 
nieuwe fabriek leidde over de  
Holtjesstraat. Eerst gebeurde dat met 
karretjes en later met een smalspoor. 

Beide manieren leverden grote pro-
blemen op, niet alleen uit een oog-
punt van efficiency, maar ook ver-
keerstechnisch. 
In 1932 bouwde men daarom een 
luchtbrug over de straat om beide 
bedrijfsgedeelten met elkaar te ver-
binden. In deze luchtbrug bevond 
zich een lopende band waarop bak-
ken waren geplaatst om producten 
van de ene afdeling naar de andere 
te vervoeren. 
  
Na het overlijden van Jacob Bendien 
in 1934 nam diens broer Albert de 
leiding over de fabriek op zich. Een 
jaar later werd de kleinzoon van 
Isaac, Tjeerd Bendien, in de directie 
opgenomen.  
De oorlogsjaren waren voor Albert 
Bendien zeer moeilijk. Hij werd niet 
gedeporteerd omdat hij met een niet-
joodse vrouw getrouwd was. Maar 
hij moest zich wel door niet-joodse 
bestuurders laten vervangen.  
Tijdens de inval van de Duitse troe-
pen in mei 1940 lag in de fabriek in 
Almelo een partij van 20.000 unifor-
men voor het Nederlandse leger 
gereed om te worden afgeleverd. 
Om te voorkomen dat deze partij in 
handen van de vijand zou vallen 
besloot directielid Carel Bendien om 
samen met een aantal personeelsle-
den te trachten de uniformen te ver-
nietigen vóór de komst van de Duit-
sers. Een poging om de gehele partij 
te verbranden mislukte echter. De 

pakken met uniformen wilden geen 
vlam vatten, en na uren van hard 
werken gaf men de poging op. 
Slechts een paar honderd uniformen 
verdwenen in de ovens van de fa-
briek. De overige werden later als-
nog vermaakt tot uniform voor het 
Duitse leger. De actie bleef echter 
niet zonder gevolgen. Al snel moest 
de directie verantwoording afleggen 
over het ontbreken van enkele hon-
derden stuks. Blijkbaar wist men dit 
op een aanvaardbare manier te ver-
woorden en was de bezetter tevre-
den met het antwoord dat door de 
heren Bendien werd gegeven waarna 
men later niet verder op de zaak 
terug kwam.  
  
In april 1943 brak in Twente een 
grote staking uit als protest tegen het 
plan van de Duitsers om 300.000 
voormalige Nederlandse militairen 
opnieuw als krijgsgevangenen af te 
voeren voor de arbeidsinzet. Vanuit 
Hengelo verspreidde de oproep om 
te staken zich als een lopend vuurtje 
langs andere bedrijven in de regio. 
Ook bij Almelose fabrieken, waar-
onder Bendien, werd het werk neer-
gelegd, zeer tegen de zin van de 
door de Duitsers aangestelde toe-
zichthouder Weidlich. Op zaterdag 1 
mei werden de Almelose fabrikan-
ten, waaronder Tjeerd Bendien, op 
het stadhuis ontboden. Weidlich 
wilde van Tjeerd Bendien weten 
hoeveel werknemers er op het werk 
waren verschenen. Deze meldde 
hem dat er 50 man aanwezig was, 
waarop de Duitser geagiteerd rea-
geerde met de opmerking dat dit 
toch wel erg weinig was. Hierop 
kwam burgemeester Sichterman 
tussenbeide door aan de Duitser mee 
te delen dat bij Bendien voorname-
lijk vrouwen werkzaam waren. Het 
antwoord van Tjeerd Bendien, dat 
hij het zelf maar moest uitzoeken, 
schoot de Duitser volledig in het 
verkeerde keelgat. De overige aan-
wezigen wisten de man echter te 
bedaren. Uiteindelijk werd de bij-
eenkomst beëindigd met de eis van 
Weidlich dat hij een lijst wilde van 
alle personen die niet op hun werk 
waren komen opdagen.  
Op maandag 3 mei kwam er een 
einde aan de staking in Twente, 
waarbij dertien personen door Duit-
se kogels het leven hadden verloren. 
  
Als gevolg van de stakingen uit de 
jaren dertig was het werken in de 
textielindustrie niet erg populair. Dit 

 

Jacob Bendien overleed in 1934 op 60-jarige leeftijd. De begrafenisstoet 
passeerde het kantoor in de Holtjesstraat op weg naar de begraafplaats. 
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gold ook voor het werk in de con-
fectiefabriek. Het werken op stuk-
loon en aan de lopende band, waar-
bij men ook nog eens te maken 
kreeg met ‘economen’ in dienst van 
de fabriek, die tot taak hadden het 
productieproces te versnellen, droe-
gen niet bij aan de populariteit van 
het werk. Door de lage graad van 
vakbondsorganisatie onder de meest 
jonge vrouwelijke medewerksters 
kwam er maar langzaam verbetering 
in de arbeidsomstandigheden. 
Velen zullen zich nog kunnen herin-
neren hoe hierdoor in de jaren vijftig 
als gevolg van de grote vraag naar 
personeel het bedrijf busjes liet rij-
den om werkneemsters uit het Duit-
se grensgebied van en naar Almelo 
te vervoeren. Nadat de aanvoer van 
grondstoffen voor de textielindustrie 
na de oorlog weer op gang was ge-
komen, kon men ook bij Bendien 
weer volop produceren. 
  
Onder de naam Oxfordkleding werd 
een belangrijke plaats op de heren-
confectiemarkt ingenomen.  
  
Bendien had vroeger een eigen har-
monieorkest dat zich soms ook op 
straat vertoonde en waarvoor de 

buurtbewoners dan wel even hun 
woningen wilden verlaten. Ook de 
bedrijfsbrandweer mocht zich altijd 
verheugen in grote belangstelling 
van de jeugd bij hun periodieke oe-
feningen die vanaf het plantsoen aan 
de Kolkstraat goed te volgen waren. 
Behoudens een brandje op de afde-
ling personeelszaken, waarbij veel 
administratieve bescheiden verloren 
gingen, heeft men echter nooit met 
echte grote calamiteiten te maken 
gekregen. 
  
Ook Bendien ontkwam niet aan de 
gevolgen van de economische terug-
gang in de textielindustrie in de ja-
ren zestig en moest reorganiseren. 
Hoewel een eerdere samenwerking 
tussen 1888 en 1890 geen succes 
was gebleken, besloten de nazaten 
van I. Bendien en H. Smits in 1969 
opmerkelijk genoeg opnieuw tot een 
fusie. De nieuwe onderneming werd 
al snel gekenschetst als 'een onge-
lukkige optelsom van twee familie-
bedrijven'. ‘Het gevolg was een ver-
dieping vol directeuren, elke stoel 
was dubbel bezet’, luidde de be-
schrijving in het jubileumboek van 
de 'Oostelijke Bond'. Al een jaar 
later werd de kledingfabrikant daar-

om overgenomen door het Limburg-
se Macintosh. Maar al spoedig ver-
loor men de interesse in het Almelo-
se bedrijf. In 1989 nemen de Neder-
landse Participatie Maatschappij 
(NPM) en Alp-Invest 75 procent van 
de aandelen Bendien Smits over. 
Daarna volgden de reorganisaties 
elkaar in snel tempo op. Het bedrijf 
verliet de fabriekspanden in de Al-
melose binnenstad en vestigde zich 
in het voormalige pand van Otto 
Simon aan de Aalderinkssingel. In 
1982, Bendien Smits heeft dan nog 
700 man aan het werk in Almelo, 
Nijverdal en Enter, verdwijnen er 
250 banen. Na een korte opleving in 
het midden van de jaren '80, is het 
begin 1989 weer raak: 250 van de 
toen nog 388 werknemers worden 
ontslagen. In 1995 was het afgelo-
pen.  
  
 
 
 

 
De brug in de Holtjesstraat die de beide delen van het fabriekscomplex met 
elkaar verbond. 
 



 

 

zijn intrek in de pastorie van het 
waterstaatskerkje aan de Bodden-
straat, de voorganger van de huidige 
St. Georgius3.  
  
Seculiere missionarissen 

De Almelose pastoor was een van de 
zes Twentse priesters die zich rond 
1840 zouden aanmelden voor de 
missie in de West. Naar schatting 
verlieten uit alle delen van Neder-
land een vijftigtal seculiere priesters 

Joannes Josephus Jansen was in 
1797 in Almelo geboren als oudste 
van de vijf kinderen van Gerardus 
Jansen, afkomstig uit Haaksbergen, 
en de Almelose Garritdina Cre-
mers2. Na zijn priesterstudie, ver-
moedelijk aan het seminarie ’s- Hee-
renberg, werkte hij enige tijd als 
kapelaan en was hij pastoor in Enter. 
In september 1836 werd hij na het 
onverwachte vertrek van pastoor  L. 
Prinsen op eigen verzoek benoemd 
als pastoor van Almelo en nam hij 

Op 1 december 1843 koerste vanaf de rede van Texel de 

brik ‘Phoenix’ naar open zee. Aan boord bevond zich te 

midden van enkele mede-missionarissen  de Almelose 

pastoor J.J. Janssen. Met in zijn koffer een vermaning 

zijn zucht tot preken in toom te houden en zich toe te 

leggen op het eenvoudig onderwijs aan de ‘arme, dom-

me en verlaten zielen’1, zag hij de Hollandse kust aan 

de einder verdwijnen. Voor het eerst en het laatst: zijn 

eindbestemming, het eiland Saba, zou hij nooit berei-

ken.  

in de periode 1824-1870 huis en 
haard4.  Seculiere priesters wel te 
verstaan. Vanwege  de toenmalige 
anti-kloosterwetten (in 1840 opge-
heven)  was het aandeel van orde-
priesters in de missie gering. Jansen 
was de enige Almeloër tussen de 
Oldenzalers en verreweg de oudste 
kandidaat.  
 
De Nederlandse kolonies in de West 
golden als armoedig oorden en  een  
broeinest van tropische ziekten. Ze 
waren niet bepaald een  populaire 
bestemming: het werven van pries-
ters was continue een probleem. 
Toch gingen velen zoals Jansen uit 
puur idealisme. Een aantal koos 
voor de missie vanwege het gebrek 
aan uitzicht op een standplaats thuis. 
Ook een studiebeurs, die aan arme 
theologiestudenten werd verstrekt 
als ze zich voor de missie aanmel-
den, kon een reden zijn, zoals in 
geval van Jansens medepassagier 
E.A. Reimerink (1819-1848), een 
timmermanszoon uit Oldenzaal. De 
economische crisis van de jaren 
1840 in het moederland deed zich 
eveneens gelden: toen de zoon van 
de Oldenzaalse vrederechter, S.J.J.  
Nieuwenhuis (1825-1888 )in 1844 
een gratis studie aan het Collegio 
Urbano in Rome werd geweigerd, 
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Dromend van Saba   
De vergeefse missie-ijver van  pastoor J.J. Jansen (1797-1844) 

 

 Door Jan Braakman 

‘Gezicht op Saba’, ca. 1860, kleu-
renlitho naar een tekening van 
G.W.C. Voorduin. -Afbeelding: col-
lectie KITLV, no. 20.619. Saba, ge-
legen in de Caribische Zee, , onge-
veer vijftig kilometers van St-
Eustatius en St.-Maarten gelegen. 
Niet veel meer dan een uitgedoofde 
vulkaan, waarvan de top vaak in 
nevels gehuld is. Op het eiland, klei-
ner dan Schiermonnikoog, woonden 
rond 1840 zo’n 1200 mensen. Het 
kende relatief weinig plantages en 
slaven. Tegenwoordig is het eiland 
een bijzonder gemeente binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden..11 
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koos hij vanwege geldgebrek van 
zijn familie voor een standplaats op 
Curaçao5.     
Tussen deze missionarissen zaten 
bekende namen, zoals  de Brabantse 
kapelaan en later redemptorist ge-
worden Petrus – ‘Peerke’ – Donders, 
die in 1842 naar Suriname vertrok 
en door zijn werk in de leprakolonie 
Batavia zou uitgroeien tot een icoon 
van de missie. Van betekenis was 
ook de Oldenzaalse koopmanszoon 
Johannes Kistemaker (1813-1883). 
Hij voer in 1837 als eerste Twentse 
priester naar Curaçao, waar hij een 
voorbeeldfunctie voor de kandidaten 
uit de regio had. Jarenlang werkte 

hij als pastoor op St. Eustatius om 
uiteindelijk van 1860-1866 de 
hoofdleiding van de Curaçaose mis-
sie op zich te nemen. 
 
Enthousiasme 

Voor de opleving van de missiegeest 
rond 1840 zijn diverse factoren aan 
te wijzen. Ze viel ten eerste samen 
met de ambtsperiode (1836-1845) 
van de liberale gouverneur van Cu-
raçao, R.F. Baron Van Raders (1794
-1868). Deze gaf de missionarissen 
ruim baan scholen  op te richten en 
kerken te bouwen.6  Behalve op de 
benedenwindse eilanden konden nu 
ook de 20 zeildagen noordelijker 

gelegen bovenwindse eilanden, St. 
Eustatius, St. Maarten en Saba van 
pastorale zorg worden voorzien. 
 
Ten tweede was het enthousiasme in 
Nederland bepalend. De leiding van 
de missie kampte met chronische 
geldtekorten. De overheid voorzag 
diverse missionarissen weliswaar 
van een toelage – zij zag religie ten-
slotte als instrument de bevolking 
trouw aan het gezag aan te leren – 
maar dit bleek niet genoeg.    
In het moederland had de Oost- en 
West-Indische missie echter enige 
geestdrift gewekt onder het katholie-
ke volksdeel. Voor de Nederlandse 
katholieken, hoewel formeel gelijk-
gesteld met de protestanten ,maar 
vaak nog steeds als tweederangs 
burgers behandeld, was het een 
enorme opsteker dat nu ook hun 
eigen zonen het katholieke geloof 
overzee verspreidden.  
Geboeid las een steeds groter gealfa-
betiseerd deel van de rooms-
katholieke bevolking brieven in 
nieuw verschenen katholieke tijd-
schriften als ‘De Godsdienstvriend’ 
en ‘Nederlandsche Catholijke Stem-
men’ waarin missionarissen verhaal-

‘Het inkomen der haven van Curaçao’ omstreekst 1860, kleurenlitho naar een 
tekening van G.W.C. Voorduin. Afbeelding: collectie KITLV, no. 47D35. Cu-
raçao kende als voormalige centrum van slavenhandel  het grootste aantal 
katholieken van alle kolonies, ruim 12000 in 1827, zo’n  80 procent van de 
bevolking. Het waren de nazaten van slaven, die in 17e eeuw door Spaanse 
priesters waren gedoopt.  Een deel leefde in de 19e eeuw in armoedige om-
standigheden  in vrijheid, anderen dienden tot de afschaffing van de slavernij 
in 1863 nog  als huis- of landslaaf. De missionarissen legden vanuit dit eiland 
in de 19e eeuw onder leiding van M. Niewindt de basis voor een stelsel van 
kerkjes en scholen op De Antillen, bedoeld om de zwarte katholieke bevolking 
te kerstenen.  



 

 

 
12  Stad & Ambt  

den over hun werk in exotische oor-
den.7 Met name Matthias Niewindt 
(1796-1860), sinds 1824 op Curaçao 
actief als apostolisch prefect  en J.J. 
Putman (1812-1883) golden als be-
genadigde schrijvers. Ook de ge-
noemde Kistemaker liet af en toe 
van zich horen en stuurde potjes 
Curaçaose boomvruchtenjam naar 
de aartspriester van Twente om zijn 
Twentse confraters te enthousiasme-

ren. Geld werd ingezameld middels 

privé-giften, maar ook eenvoudige 
parochianen konden sinds 1835 als 
lid van de landelijke ook in de 
Twentse parochies geïntroduceerde 
‘Broederschap  van de Heilige 
Geest’ een stuiver afzonderen.8

  
 
Tucht en orde 

Ook Jansen werd aangestoken door 
dit enthousiasme. In juli 1838 had 
hij tijdens een visitatie de aartspries-
ter van Twente, L. Engbers (1772-
1855) laten weten al lange tijd veel 
voor de missie te voelen. Het liefst 
wilde hij naar Oost-Indië. Daarin 
werd hij wellicht geïnspireerd door 
zijn directe voorganger in Almelo, 
Lambertus Prinsen (1777-1840), die 
jarenlang missionaris op Java was 
geweest en in Almelo tot voor kort 
zijn oude dag had gesleten. Hij 
stemde echter ook in met een uitzen-
ding naar de West. Engbers, die 
Jansen een maand daarvoor nog 
verboden had op St. Jan in het aan-
grenzende Bentheim te preken, be-
sloot zijn wens door  te spelen aan 
de missieleiding. Hij is ‘zeer ver-
kleefd aan zijne gemeente en verder 
een deugdzaam priester, een brave 
missionaris, een  uitmuntend predi-
kant’, zo omschreef hij  de nieuwe 
kandidaat.  
 
Maar toen Jansen zijn voornemen 
vanaf de kansel bekend maakte en 
had geregeld dat er tijdens zijn vijf-
jarige afwezigheid – hij zou terug-
komen - een kapelaan als  plaatsver-
vanger zou worden aangesteld, lag 
het Almelose kerkbestuur dwars. 
Het liet weten bij vertrek van hun 
pastoor te vrezen voor de ‘tucht en 
orde in de fabriekstad’, waar katho-
lieken van verschillende rangen en 
standen woonden.  Dus bleef Jan-
sen.9   
 
Spijt 

Verteerd door spijt ondernam Jansen 
in de jaren daarna vergeefs pogingen 
alsnog te worden uitgezonden.  ‘Ik 

verkwijne bijna’ zo liet hij de aarts-
priester in 1842 met enig pathos 
weten, om de ernst van zijn toestand 
te onderstrepen. Om zich in de kij-
ker te spelen hield hij extra preek-
beurten en begon hij aan een Neder-
landse vertaling van het destijds 
populaire boekje over de Franse 
martelaar-missionaris J.C. Fornait 
(1809-1837).10  
 
Als in oktober 1843 missionaris van 
het eerste uur en leider van de mis-
sie Matthias Niewindt naar Olden-
zaal komt om fondsen en nieuwe 
missionarissen te werven, is het lot 
hem echter gunstig gezind. Nie-
windt, enige maanden daarvoor als 
bisschop gewijd, besluit Jansen op 
de valreep mee te nemen.  
 
Afloop 

De voorbereidingen werden haastig 
getroffen voor een reis naar Saba, 
het eiland waar Jansen pastoor zou 

worden. Het eerste schip met be-
stemming Curaçao waarop behalve 
Jansen ook diverse nieuwe missio-
narissen en de tot bisschop gewijde 
Niewindt zat, werd echter geen tri-
omftocht, maar eindigde in een de-
ceptie. Bij aankomst bleek een aan-
tal belangrijke op het eiland werkza-
me missionarissen te zijn gestorven 
aan de Gele Koorts. Ook Jansen 
voelde zich aan boord al enigszins 
ziek. Bij aankomst verergerden zijn 
klachten. Zich beroepend op zijn 
sterke gestel, weigerde hij de zweet-
middelen van plaatselijk artsen en 
negeerde hij hun advies de ramen 
van zijn verblijf dicht te laten. Op 7 
februari , 17 dagen na aankomst op 
Curaçao overleed hij . ‘Een ondoor-
grondelijk raadsbesluit van de Aller-
hoogste’ aldus aartspriester Engbers 
en hij benoemde pastoor B. Aarnink 
tot Jansens opvolger in Almelo.  
 
Noten 

 
Rooms-katholieke waterstaatskerk in 1839. In dat jaar kreeg de kerk een nieu-
we toren. (Afbeelding: HIP Almelo) 
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Jan Braakman (1970) studeer-
de geschiedenis in Nijmegen. 
Met enige regelmaat publi-
ceert hij artikelen over kerk-
historische onderwerpen. Hij 
is mederedacteur van  website 
www.Almelo.opdekaart.nl  
geïnitieerd door het Stadsmu-
seum Almelo.  

 
Het brikschip Activo. Collectie Gronings museum. 
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Het Stadsmuseum Almelo bezit een 
zich langzaam uitbreidende collectie 
pijpenkoppen. Dit, en de vondst van 
enkele bijzondere exemplaren, waar-
onder een geheel gave, zeldzame 
Dionysospijpenkop, zijn aanleiding 
geweest tot het schrijven van dit 
artikel over een stukje zeer interes-
sante vaderlandse geschiedenis en 
ondernemerschap: de Goudse pij-
penproductie en -handel, en over de 
Almelose vondsten. 
 
De oorsprong van het pijproken. 
De Westerse kennismaking met het 
roken vond plaats in Amerika. De 
Indianen rookten er gedroogde ta-
baksbladeren, opgerold in de mond, 
maar ook in handgemaakte houten 
pijpen. Zeelieden namen die ge-
woonte al spoedig over. Op de lange 
zeereizen werd de hongerstillende 
werking van het roken al snel ge-
waardeerd. Via de zeevaart werd het 
roken in de Europese havensteden 
geïntroduceerd. Vast staat dat in de 

tweede helft van de 16e eeuw het 
fenomeen roken bekend was in ste-
den als Amsterdam, Hoorn en Enk-
huizen. De oudst bekende schriftelij-
ke vermelding stamt uit Enkhuizen, 
waar ,,het roken op kerkelijke hoog-
tijdagen” werd verboden. 
In eerste instantie werd tabak als een 
medicijn beschouwd. Pas in de 17e 
eeuw werd tabak populair als genot-
middel. De eerste pijpenmakers 
kwamen uit Engeland, sommigen 
van hen waren tijdelijk in dienst bij 
het leger van prins Maurits en ves-
tigden zich met name ook in Gouda, 
omdat zich daar veel pottenbakkerij-
en bevonden waar ze hun pijpen 
konden laten bakken. Al in 1620 
werd van een 30-tal pottenbakkers-
ovens gebruik gemaakt tot weder-
zijds voordeel. In tegenstelling tot 
de houten indiaanse pijp werd in 
Europa gewerkt met witbakkende 
klei als grondstof. De benodigde klei 
werd in steeds grotere hoeveelheden 
ingevoerd uit Engeland, Duitsland 

en België. 
Met de verspreiding van het pijpro-
ken ontstond een bloeiende pijpnij-
verheid. De grotere steden stonden 
tolerant t.o.v. nieuwe gewoonten en 
roken werd in steden als Amsterdam 
dan ook snel geaccepteerd, veel 
sneller dan op het platteland. De 
snelle groei van de stadsbevolking 
zorgde er voor dat de produktie van 
en handel in rookartikelen van groot 
economisch belang werd. Amster-
dam raakte zijn aanvankelijke top-
positie kwijt aan Gouda, ondanks 
belemmeringen die men de Goudse 
pijmakers oplegde, bijvoorbeeld in 
de vorm van belastingheffing bij de 
verkoop op de Amsterdamse markt. 
 
Hielmerken. 
Evenals dat vanouds voor het am-
bacht van goud- of zilversmid en 
tingieter gold, werd ook de kleipijp 
als product van de ambachtelijke 
kunstnijverheidsindustrie voorzien 
van een merk. Aanvankelijk waren 
dit vrije handelsmerken, waarmee 
alleen de herkomst van de pijp werd 
aangegeven. Wanneer vanaf 1625 de 
pijpenindustrie toeneemt, ontstaat er 
vooral in Gouda een uitgebreide 
merkentraditie, omdat men daar 
produktveredeling nastreefde. Hier-

Pijpenkoppen uit Almelose bodem 

Menigeen kent ze wel: de pijpenkop en stelen van klei-

pijpen die op plaatsen van vroegere bewoning relatief 

veelvuldig in de bodem kunnen worden aangetroffen. 

Ook op plaatsen waar je dit niet zou verwachten kunnen 

pijpenkoppen en andere archeologische artefacten ge-

vonden worden, omdat uitgegraven aarde nogal eens 

gebruikt wordt voor het ophogen van de grond elders. 

Een voorbeeld daarvan in Almelo is de ophoging van 

een perceel aan de Bornerbroeksestraat met een deel 

van de grond uit de V&D/Hemabouwput in 1963. Op 

die plaats zijn indertijd in een klein deel van de aarde 

(door de heer Kampman) veel pijpenkoppen verzameld, 

ter plekke moet daar dus nog veel in de grond zitten. 

De gevonden pijpenkoppen zijn meestal glad met hoog-

uit een hielmerkje, maar soms vind je een prachtige re-

liëfversiering of anderszins interessante kenmerken.  

 
Door Albert Eshuis en Adriaan Dorst 

 
Hielmerk met gekroonde roos met 
de letters T T.  Eerste helft 17e eeuw. 
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door werd het merk ook een kwali-
teitskenmerk. 
Een merk kan bestaan uit de initia-
len van de maker, 1 of meerdere 
letters, veelal met een kroontje erbo-
ven. Maar ook afbeeldingen van 
planten, dieren, mensen of allerlei 
voorwerpen werden als merknaam 
gebruikt, evenals de getallen 1 t/m 
99.  
Een van de vroegste merken is de 
roos, een merk dat al vanaf 1615, en 
vanaf 1625 ook wettelijk geregi-
streerd, door de zich Willem Ba-
rendsz noemende Engelsman Wili-
am Baenelts te Gouda werd ge-
bruikt. Omdat het een kwaliteitspro-
duct was werd dit merk, en nadien 

ook vele andere, geïmiteerd door 
andere pijpenmakers. Flud, de op-
volger van de overleden W. Ba-
rendsz, kreeg het alleenrecht op de 
gekroonde roos op straffe van 6 gul-
den en verbeurdverklaring van de 
onterecht gemerkte pijpen.  
De roos was niettemin een heel po-
pulair merk in West-Nederland en 
werd gebruikt door werkplaatsen in 
o.m. Amsterdam, Haarlem, Leiden, 
Rotterdam, Utrecht en Groningen. 
Aanvankelijk en zeker in Gouda, 
stond de roos voor een pijp van hoge 
kwaliteit, maar gaandeweg verloor 
dit merk door slechte imitaties aan 
marktwaarde, zoals dat ook met 
andere merken het geval was. 

 
Het merk werd, meestal door vrou-
wen, handmatig met behulp van een 
hielstempel vòor het bakken aange-
bracht op de hiel, het uitstekende 
voetje onderaan de pijp. De hiel 
kreeg daarmee een andere functie 
dan die het oorspronkelijk had bij de 
Midden-Amerikaanse indianen, na-
melijk als steun om de pijp neer te 
zetten. 
 
Vanaf 1625 werd in Gouda het 
merkstempeltje door gespecialiseer-
de stempelsnijders vervaardigd, 
waarbij vanaf die tijd de fijnst ge-
graveerde stempels op de pijpen van 
de beste kwaliteit werden afgedrukt. 
Hoewel het sindsdien gemakkelijker 
is geworden om een gevonden pijp 
te herleiden tot de maker ervan, is 
het vanwege de vele imitaties nood-

 
Steelversiering met de naam Peter Dorni. 



 

 

 
Stad & Ambt  17 

zakelijk om behalve naar het hiel-
merk ook te kijken naar andere ken-
merken, zoals afwerking, vorm en 
grootte van de ketel en dergelijke. 
In 1660 wordt er in Gouda een 
nieuw stedelijk reglement aangeno-
men, waarmee een officieel gilde-
verband voor de pijpenfabricage in 
het leven is geroepen. Een van de 
voornaamste taken van dit gilde was 
de controle op het gebruik van de 
merken. Regelmatig werd door een 
vertegenwoordiger van het gilde 
gecontroleerd of pijpenmakers zich 
niet schuldig maakten aan het ge-
bruik van merken van een collega. 
Dit werkte echter alleen in Holland, 
elders in het land en ook daarbuiten 
werden populaire merken in grote 
aantallen nagemaakt. 
 
Gouda deed nog een extra poging 
om in ieder geval binnen Holland 
herkenbaar te blijven door bij de 
beste kwaliteit pijpen 
(de ,porceleijne pijpen’) de hiel aan 
de zijkant ook nog eens te voorzien 
van een afdruk van het wapen van 
Gouda. De mindere kwaliteiten kre-
gen boven het wapen de let-
ter ,S’ (,slegte’) toegevoegd. 
Van Gouda alleen al zijn er zo’n 
1047 verschillende hielmerken be-
kend. Dit betekent overigens niet dat 
er evenzoveel pijpenmakers waren, 
omdat door de handel in en overna-
me en verkoop van merken, eenzelf-

de merk door meerdere pijpenma-
kers wordt gebruikt, soms wel door 
meer dan 10 fabrikanten. Ook was 
het op den duur niet meer zo dat de 
merkhouder zelf de pijpenmaker 
was, maar de pijpen als leverancier 
in diverse fabriekjes liet maken en 
vervolgens verhandelde. 
Gouda behield zijn toppositie in de 
kleipijpproduktie tot ca. 1750, gelei-
delijk kwam daarna de klad er in 
door stijgende produktiekosten, door 
de breekbaarheid van het produkt en 
de toenemende concurrentie vanuit 
het buitenland en de snuiftabak, 
maar later ook door de sigaar, de 
veel duurzamere houten pijp en de 
komst van de sigaret. Vanaf 1900 
zakte de produktie van kleipijpen en 
de handel in, De kleipijp eindigde 
als produkt voor de toerist en verza-
melaar. 
 
Steelmerken 

Dit soort versieringen is tamelijk 
schaars. Het laten maken van de 
mallen was erg kostbaar. Ook al 
komt steelversiering in aantallen 
weinig voor, het aantal variëteiten is 
onverwacht groot. De steel werd ook 
gebruikt om namen op af te druk-
ken, er zijn zelfs voorbeelden van 
reclame-boodschappen. Ook komen 
er bloemen- en dierfiguren op de 
steel voor. Een praktisch voordeel 
van deze steelversieringen was dat 
de steel een goede grip bood, omdat 

hij minder glad was. 
 
Een veelvoorkomende naam op de 
steel was ,Peter Dorni’, een pijpen-
maker die in de 18e eeuw in Wester-
wald (Duitsland) werkzaam was.  
Kennelijk was het model zo popu-
lair, dat het tot in het begin van de 
20e eeuw met de naam Peter Dorni 
erop werd gefabriceerd. Ook de 
naam van de Ned. firma Goedenwa-
gen wordt nogal eens aangetroffen. 
   
De pijpencollectie te Almelo 
De collectie van het Stadsmuseum 
Almelo telt momenteel ongeveer 
400 verschillende exemplaren, on-
derscheiden naar hielmerk, reliëfver-
siering en/of vorm en grootte. Zij 
zijn afkomstig uit een aantal bouw-
projecten in het centrum van Alme-
lo, waarbij  met name de laatste 10 
jaar systematisch onder meer speci-
fiek naar pijpenkoppen is gezocht. 
 
Een opvallende bevinding daarbij is 
dat ter plekke van het huidige 
Koornmarkt opvallend veel oude 
pijpjes werden gevonden uit de be-
gintijd van de pijpenproduktie. Deze 
zijn klein, vrij grof en dikwandig 
met ook een dikke steel. Tot ca. 
1670 was de vorm van de ketel co-
nisch, smaller onder en boven en 
wat wijder in het midden. Tabak 
was toentertijd als importprodukt 
schaars en duur, niet velen konden 

 
Bacchus-(Dionysos)pijp en snoekbekpijpenkop. 
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zich het roken veroorloven en de 
eerste pijpen die op de markt kwa-
men hadden daarom kleine ketels. 
Het lijkt er dus op dat in dit gedeelte 
van Almelo het pijproken is begon-
nen. Later werd de vorm meer trech-
tervormig, gaandeweg overgaand in 
de ovale vorm, het meest populair. 
 
Relatief veel exemplaren zijn gevon-
den bij werkzaamheden aan de Aa-
kade en het Waagplein in 2012, 
waaronder de unieke vondst van een 
zeldzame en geheel gave Bacchus -
(of Dionysos-)pijp en een wat min-
der zeldzame, maar toch ook fraaie, 
zogenaamde snoekbekpijpenkop. Bij 
deze laatste heeft de overgang van 
de steel naar de ketel de vorm van 
een geopende vissenbek. Deze pij-
pen waren populair bij vissers, net 
zoals de walvisbekpijp erg in trek 
was bij zeevaarders. 
De Bacchuspijpenkop is van Franse 
makelij. Frankrijk heeft met name in 
de 19e eeuw een heel eigen en ken-
merkende pijpenindustrie, bekend 
om zijn prachtige en grote verschei-
denheid aan figurale pijpen. Met 
name de fa. Gambier in Givet had 

een grote naam op dit gebied. De 
ketel van veel van die pijpen werd 
gegoten in de vorm van een hoofd, 
waaronder die van mythologische 
figuren, in dit geval van de god Bac-
chus, ook wel Dionysos genoemd, 
de god van de passie en zinnelijk-
heid, meestal en zoals ook op deze 
pijp afgebeeld met een krans van 
bloemen en bladeren op het hoofd. 
Deze pijp kon worden geborgen 
mede met behulp van een welwillen-
de medewerker van de Grondbank, 
waar de uitgegraven aarde van het 
Waagplein tijdelijk was opgeslagen. 
Door met een bulldozer de grond uit 
te spreiden kon deze unieke vondst 
worden gedaan. Van dit type pijp 
zijn in Nederland slecht een drietal 
gave pijpen bekend. 
 
Een derde opmerkelijke vondst is 
die van een fraaie reliëfpijp met de 
afbeelding van het Wapen van Ham-
burg en het opschrift Hamburger 
Admiraliti.dro. (enkele letters zijn 
niet goed leesbaar). Als zijmerk is 
het wapen van Gouda afgebeeld. Als 
hielmerk werd dit wapen in Gouda 
door een 7tal pijpenmakers gebruikt 
tussen 1676 – 1763, maar bekend is 
dat dit soort reliëfpijpen bestemd 
waren voor de export, en met name 
de Goudse pijpenmaker en han-
delaar Frans Verzijl was daarin 
toonaangevend. Scheepsladingen 
vol werden naar Duitse Hanzesteden 
geëxporteerd en van daaruit verder 
Oostwaarts tot in Polen en Rusland 
toe. De vondst in Almelo zou kun-
nen wijzen op een handelsbetrek-
king met die Duitse regio. 
Het Stadsmuseum is ook in het bezit 
van een zogenaamde bruidspijp. In 
het Noorden en Oosten van ons land 
was het tussen 1870-1930 een ge-
bruik om de bruidegom een met 
bloemen en linten versierde tabaks-
pijp aan te bieden. Deze werd dan 
vaak in een kastje aan de muur op-
gehangen. Het exemplaar in ons 
museum is permanent tentoonge-
steld in de bruidslinnenkast in de 
boerenlandkamer. 
 
Door schenking kwam in 2010 een 
pijpenverzameling (van Ben Hee-
ringa) in het bezit van het museum, 
waarschijnlijk uit Amsterdam. Hoe-
wel wij ons wat het verzamelen be-
treft in principe richten op wat er in 
de Almelose bodem wordt gevon-
den, worden de in onze collectie nog 
niet aanwezige exemplaren daarvan, 
apart geregistreerd, toch in de col-

 
Ketelrelief met Wapen van Ham-
burg. 

lectie opgenomen, teneinde ons een 
zo compleet mogelijk beeld te vor-
men van de kleipijp. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat in 
Amsterdam een buitengewoon inte-
ressant pijpenmuseum is gevestigd, 
het Amsterdam Pipe Museum aan de 
Prinsengracht, voor de geïnteres-
seerde een bezoek meer dan waard. 
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Op woensdag 19 oktober besprak 
Dr. Gerard Seyger over de verbin-
dingen tussen Twente en de Duitse 
Hanze. Hij verdiende zijn sporen als 
leraar Duits en als conrector in Ol-
denzaal en Enschedé. De etymologie 
boeide hem, maar vooral de geschie-
denis van Twente. Met engelenge-
duld en nijver monnikenwerk onder-
zocht hij allerlei bronvermeldingen 
op feiten, geen onzekere geschiede-
nis verhalen.. 
Deze avond vertelde Gerard ons dat 
je vele aanknopingspunten kunt ont-
dekken door goederenregisters te 
raadplegen, vooral om te zien waar 
de goederen vandaan komen en 
waarheen ze vervoerd worden. Bij 
muntschatten vertelt de herkomst 
van de munten en de muntplaats het 
onderlinge handelsverkeer, evenals 
de belangrijkheid van de steden die 
de munten hebben geslagen. Zo wa-

ren in de 10e eeuw de meest terugge-
vonden munten geslagen in Keulen. 
Deventer was een goede tweede 
muntplaats.  
De naamregisters geven inzicht in 
de oorsprong van personen. Het 
duidt ook aan dat er wel degelijk 
veel gereisd werd om elders te wer-
ken.  
Everhardus de Almelo was ministe-
riaal van de bisschop van Utrecht. 
Dirk van Holland, een bastaard zoon 
van Rooms-koning Willem van Hol-
land, was betrokken bij de stichting 
van het Duitse Huis in Ootmarsum. 
De Hanze werd gesticht om elkaar 
in de handel te helpen en te bescher-
men. Vele Nederlandse steden wer-
den lid. Niet alleen steden gelegen 
aan water of open zee,  maar in het 
begin vooral landsteden zoals Ol-
denzaal vanaf 1260. Juist in deze 
Hanze steden waren naamregisters, 
eigendomsregisters en pachtregis-
ters, waaruit Gerard Seyger veel 
wetenswaardigheden opdook. Als 
een echte rechercheur documenteer-

de en combineerde hij de gegevens 
om er vervolgens conclusies uit te 
trekken. 
Als etymoloog  wees hij ons erop 
dat het woord “diets” oorspronkelijk  
Duits=diets=dutch=diutsc: van het 
volk betekent (“ben ik van dietse 
bloed…”).  
  
De veelheid van gegevens, die we 
deze avond te horen kregen, zijn 
gelukkig merendeels reeds geboek-
staafd door Gerard. Zo ontstond zijn 
boek “Oudheid van Twente” een 
lust voor geschiedenisvorsers van 
onze regio met 132 bladzijden vol 
met verwijzingen naar bronnen, pu-
blicaties en index van namen. 
De inhoudsopgave alleen al is een 
mooi geschiedkundig overzicht van 
deze regio en prikkelt tot verder 
lezen en dat kan vele pagina’s lang! 

De Duitse Hanze en Twente 

  

Door Jan Wever 

 
Oldenzaal in 1626. 
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Het is een huis uit 1911 met hoge 
kamers en ‘art decostijl’ elementen. 
Eigenlijk een vereenvoudiging van 
een grootse villa, vandaar de twee 
onder een kap, met “imposante”  
opgang. Buurman was de heer Lu-
lof, die een drukkerij in de stad had 
en er woonde met een huishoudster. 
Er was daar in de tuin een grote wal-
notenboom, waarvan de noten bij 
grote hoeveelheden op het platje van 
ons schuurtje vielen net onder het 
raam van de slaapkamer van mijn 
zus en mij. Er werden er vele ge-
raapt. 
Door de vereenvoudigde bouw had 
het huis aan één kant twee grote 
kamers en suite met schuifdeur met 
daarachter een serre en boven deze 
kamers waren ook twee kamers. De 

voorste werd een kamer voor admi-
nistratie en de achterste was ouder- 
slaapkamer. Boven de entree aan de 
voorkant was een kleinere kamer in 
gebruik als dienstboden kamertje en 
twee aan de achterkant  op iets lager 
niveau. Eén voor mijn zus en mij en 
één daarbovenop, een soort rommel-
kamerje, later een poosje in gebruik 
als badkamer. Er was een kleine trap 
van het middengedeelte van het huis 
naar de overloop waar de grotere 
kamers op uit kwamen en het dienst-
boden kamertje. Aan de achterkant 
van het huis was een balkon, behal-
ve dat daar de was gedroogd werd 
plachten de dienstmeisjes van ons 
met die van de buren nieuwtjes uit te 
wisselen. Geen zolder dus maar een 
zolderkamer en bovendien een vlie-

ring, een loze ruimte boven de twee 
grote kamers, uiteraard nooit ge-
bruikt, behalve in de  oorlog door 
mijn vader en een compagnon toen 
er razzia’s dreigden. Ze kwamen 
werkelijk kijken, de Duitsers, maar 
de heren hadden zich al aan een 
touwladder op de vliering gehesen. 
Op de eerste verdieping werd naar-
stig gezocht. Mijn moeder en ik 
volgden luid kuchend. Mijn zuster 
werd door mijn moeder naar bene-
den gestuurd: “speel Weense wal-
sen..” De Duitse soldaten hingen 
zuchtend over de reling van de trap 
”welche schöne Musik..” Slechts 
één zocht door, gelukkig voor ons,  
zonder resultaat. 
Het huis werd beneden verwarmd  
door twee haarden in de benedenka-
mers en een groot fornuis in de keu-
ken die aan de achterkant van het 
huis lag. Men liep van de voordeur 
en de vestibule met klapdeur en 
prachtig bewerkt glas via een gang 
naar de achterkant van het huis. 
Achter de keuken was een halletje 
via welke men naar buiten en naar 
de WC kon. 
Tegenover ons woonde Bram Lede-
boer van de “Ledeboerbank”, later 
Twentse bank. 
Als kind was ik al gefascineerd door 
de grote bruine beuk daar in de rui-
me, parkachtige tuin. Ooit moest de 
tuinman van Bram Ledeboer mij 
thuis hebben gebracht. Ik dwaalde 
als 2-jarige alleen door die tuin. Ook 
keek ik graag naar de wit/rood ge-
streepte zonneschermen , die in Mei 
daar aangebracht werden en in Ok-
tober weer weggehaald. Ten westen 
van de Ledeboervilla waren ook al 
enige oudere villa’s. In het boekje 
van Hans Holtmann over de Wier-
densestraat zijn veel meer details te 
vinden. 
 
De Wierdensestraat was natuurlijk 
in de jaren twintig, “autoluw” te 
noemen. Ik herinner als verkeer al-
leen het koetsje van de heer Ten 
Cate van de Bellinckhof dat tussen 
10 en 11uur naar de stad reed en de 
geweldige begrafenisstoeten met 

Plaats van herinnering 

De Wierdensestraat tussen Rohofstraat en  
Egbert ten Catelaan in de jaren 1925 tot 1935 

Het huis waarin mijn zuster en ik geboren zijn stond 

midden jaren twintig nog tamelijk alleen aan de zuid-

kant van de weg naar Wierden. Wel moeten er de villa’s 

uit circa 1900 van Knook en de dames Hagedoorn heb-

ben gestaan op nr. 116 en 118. De villa’s verderop moe-

ten in de jaren twintig gebouwd zijn. Mijn moeder ver-

telde mij dat ze met mij als kleuter in het roggeveld liep 

achter ons huis en dat ze vanuit de serre mijn vader aan 

kon zien lopen van het station. Mijn vader kocht het 

huis omstreeks 1922. Hij was hoofd van de rijksaccoun-

tantsdienst die kantoor hield eerst in een villa aan de 

Hofstraat en later in een victoriaanse villa op de hoek 

van de Wierdensestraat en de Westerstraat. In de veerti-

gerjaren werd mijn vader oprichter van een Twentse af-

deling van het belasting- en accountantskantoor 

‘Loyens en Volkmaars’ uit Amsterdam. Een bovenste 

voorkamer werd aanvankelijk gebruikt als kantoor. 

 
Door Geerda Jansens-Hootsen 



 

 

 
Stad & Ambt  21 

grote opgetuigde lijkwagens getrok-
ken door omfloerste paarden, 2, 4 of 
6. Mijn zus Bertie herinnert zich het 
koetsje alleen uit de oorlogsja-
ren…??? 
In de jaren dertig kon men wel enige 
auto’s van notabelen langs zien rij-
den. 
Onze voortuin had mooie grote ro-
dodendron struiken en uit het ijzeren 
hek komend moest je een sloot over, 
dan was er een voetpad en de eiken-
bomen en dan rijweg. 
Mijn zusje moet nog eens na bezoek 
aan buren in de sloot zijn gevallen. 
Later hebben we een stuk van de 
voortuin moeten missen voor de 
aanleg van een trottoir en fietspad. 
Er zal toen waarschijnlijk ook riole-
ring zijn aangelegd. Wij hadden 
vroeger een beerput achter het huis, 
die ooit eens leeggeschept moest 
worden omdat een dienstmeisje haar 
gebit bij het spoelen van de was in 
het kleine putje liet vallen.  
Al snel is naast ons gebouwd o.a. 
het huis waar ( later) de heer Grob-
ben zetelde met zijn Boerenleen-
bank. Ook verder stadwaarts en ach-
ter ons werd gebouwd in de Rohof-
straat en Egbert ten Catelaan. De 
Wierdensestraat richting de Egbert 
ten Catelaan leerde ik kennen door 
wandelingetjes met moeder en zus 
naar het heerlijke plantsoentje, dat 
ze nu gelukkig weer gaan opknap-
pen. Een eind verder, richting Wier-
den, de ingang van de Algemene 
Begraafplaats en wat kleinere  hui-
zen en... de Watertoren! 

Mijn ouders lieten in de jaren vijftig 
het huis moderniseren. De kamers 
en suite beneden werden één kamer. 
Centrale verwarming werd aange-
legd. De ‘zolderkamer’ die nog een 
poosje badkamer was geweest, werd 
weer pakkamer en het dienstboden-
kamertje aan de voorkant boven de 
ingang werd badkamer. 
Achter het huis was een ruime tuin, 
met veel mooie struiken en bomen, 
waaronder een siermalus en een 
appelboom, een goudreinet.  Aan de 
westkant van de tuin was een bloe-
men border, die mijn moeder met 
veel liefde liet onderhouden. 
Stadwaarts werd de Wierdensestraat  
na 1932 iedere dag bekender voor 
mij door mijn wandeling 2x per dag 
heen en terug naar school A aan het 
eind van de Hofstraat. Eerst kwam 
je langs de Rohofschool met hoofd-
onderwijzer de heer van den Toren, 
die aan Wierdensestraat op nr 106 
woonde,  “Meisjes , komen jullie 
spelen”, riep zijn zoontje op een dag 
mijn zusje en mij toe. Je speelde niet 
op straat en veel kinderen waren er 
niet om mee te spelen.  Mooie hui-
zen stonden er  voorbij de Rohof-
straat  met serres aan de voorkant  
tot bij de Bellavistastraat en verder 
over het spoor, een grote villa ,een 
kiosk en nog verder o.a. de villa van 
Wicher Jansen, de Adastraat, statige 
huizen, het weeshuis, o.a. de recht-
bank en de bank van Ledeboer, de 
markt, het kantongerecht… Ik liep 
bijna nooit aan de overkant met de 
witte villa’s en de winkel van Hof-

sté, een delicatessenzaak. 
 
Langzamerhand veranderde de 
Wierdensestraat  door o.a. de aanleg 
van de tunnel onder het inmiddels 
geëlectrifiseerde spoor en het ver-
dwijnen van veel mooie huizen. 
Het werd een verbrokkeld geheel 
zonder veel samenhang. Verscheide-
ne mooie villa’s kregen een andere 
bestemming, die het aanzien niet 
altijd ten goede kwam. 
 
Ooit stond eind 50er jaren nog een 
verlegen bruidegom op de stoep van 
nummer 112. En wilde begin  jaren 
zestig een kleuter pardoes de rijweg 
oversteken naar het huis van zijn 
oma, die voor het raam naar hem 
stond uit te zien. Gelukkig liet hij 
zich tijdig terugroepen door zijn 
moeder. In de jaren zeventig was het 
einde ouderlijk huis, een huis zonder 
bewoners is dood. Dat wist ik al als 
kind van vijf jaar en posteerde mij 
voor het huis toen het gefotogra-
feerd zou worden. 

 
Wierdensestraat 112 – 114. 
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Lex van den Biggelaar onze vice-voorzitter overleed totaal on-
verwacht op vrijdag 11 november 2016. De woensdagavond 
daarvoor was hij nog aanwezig bij de lezing van de Historische 
Kring in de Schouw.  
Lex was de man die weloverwogen raad en steun gaf sinds het 
moment dat hij in 2007 lid en later vicevoorzitter werd van het 
bestuur van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Wan-
neer we vergaderden op de zesde verdieping van de bibliotheek 
met het bestuur van de Kring kwam er met Lex en het openen 
van de liftdeur opgewektheid binnen. Bij het ophangen van zijn 
jas klingelden de knaapjes van de kapstok luidruchtig. Lex was 
gearriveerd en dat was prettig. Al pratend schudde hij iedereen 
de hand en ging links van mij op zijn vaste plek zitten. Afgezien 
van simpelweg prettig gezelschap te zijn had hij binnen onze 
vergaderingen een vaste rol. Bij discussies na eerst rustig geluis-
terd te hebben kwam hij vaak met een weloverwogen voorstel 
waar ieder bestuurslid zich in kon vinden. Een andere minder 
opvallende, maar zeker zo belangrijke rol was de manier waarop 
hij achter de schermen kon werken om mensen na een con-
flict weer bij elkaar te brengen op het juiste moment voor de 
betrokkene zelf en voor de Historische Kring. 
Lex was deel van ons bestuur, omdat hij hart voor de stad en haar verleden had. De  afgelopen winter hield hij 
een goed verhaal voor een volle zaal in de Schouw met een mooie mix van zijn eigen geschiedenis en de stad 
Almelo en haar apothekers. Voor Lex was de geschiedenis van Almelo, speciaal de binnenstad, iets concreets, 
iets waar je wat mee kunt en ook iets mee moest doen. Hij werd door de Gemeente gevraagd om zitting te ne-
men  in  het “Gevel inspiratie team”. Een wat mysterieuze naam voor een groep, die middenstanders in de Gro-
testraat moet verleiden en inspireren om de vaak afschuwelijke gevels uit bordkarton en multiplex te verwijde-
ren om vervolgens met een kleine subsidie de façade en gevels historisch verantwoord te restaureren. Lex met 
zijn kennis van de binnenstad en zijn netwerken was geknipt voor die rol. 
Zijn mooiste moment op dit gebied maakte Lex een paar jaar geleden mee toen eindelijk duidelijk werd dat ‘het 
water terug” zou komen in de binnenstad. Halverwege de 19de eeuw werd het Overijssels kanaal gegraven. Al-
melo kreeg daarmee een betrouwbare verbinding met Zwolle , de Zuiderzee en Amsterdam. Met het kanaal 
kreeg Almelo ook een haven op de plek waar nu C&A staat. Tien jaar later lag er parallel aan het kanaal een 
spoorlijn. Almelo werd textielstad, maar de haven stierf en werd gedempt na de aanleg van het Twentekanaal. 
Vervolgens gingen  de textielfabrieken failliet. Almelo bood een desolate aanblik. Lex zette zich toen in voor 
de CHE. De afkorting staat voor Cultureel Historische Evenementen, die haar sporen het meest verdiend heeft  
door voortdurend te lobbyen bij al die plannen voor de  herinrichting van de Almelose binnenstad voor de te-
rugkeer van het water. Water waarmee Almelo historisch zo verbonden is. Almelo moest en zou weer een ha-
ven krijgen  Die haven komt er nu, hoe ondiep ook. Het is echter triest dat Lex het niet meer mee zal maken dat 
Almeloërs aan het water zullen zitten en kinderen met het water spelen, maar wanneer het zover is denk dan 
even terug aan Lex. Wij doen dat ook in dankbaarheid  als bestuur van de Historische Kring Almelo. 
 
H.C. Krol vz. 

In memoriam Lex van den Biggelaar 
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Nieuws van Stad & Ambt 

Van het bestuur 

Het overlijden van Lex van den Biggelaar heeft een gat 
geslagen in ons bestuur door zijn onverwachte overlijden  
en het verlies dat we als bestuur van de Historische Kring 
lijden door het verloren gaan van zijn kennis en vaardig-
heden. Het in memoriam 
voor Lex in deze Stad en 
Ambt is vrijwel identiek 
aan de tekst die ik uitsprak 
tijdens zijn crematieplech-
tigheid. 
De lezingen van oktober en november in de Schouw wer-
den goed bezocht. De reacties waren positief met de kriti-
sche opmerkingen dat in oktober de voorzitter eerder op 
zijn horloge had moeten wijzen. Voor beide lezingen 
gold net als voor de lezing in december dat ze niet Alme-
lo gebonden waren, maar Almelo meenamen als onder-
deel van Twente. Voor wat we de afgelopen jaren ge-
wend waren is dat een lichte koerswijziging, maar één die 
de mogelijkheid geeft meer onderwerpen voor het voet-

Lezingen Historische Kring Stad en Ambt  Almelo 2017 
 
• Woensdag 11 januari: Kuieravoand/Nieuwjaarsreceptie. Kniepertjes, films over oud-Almelo, Thomasvaer en Pieter-

nel. 

• Woensdag  8 februari:  Nico van de Woude: Jules Hedeman: Een befaamd journalist, die in 1916 als infanterist sneu-
velde bij Verdun. 

• Woensdag  1 maart: dhr. J.G. Bornebroek: Boerenmagie, volksgeloof en volkscultuur op het platteland van Oost-
Nederland.  

 
De lezingen  vinden plaats  in de Schouw aan het Kerkplein om 20.00 uur. Ook niet donateurs zijn van harte welkom. 
Voor hen bedraagt de toegangsprijs 3 euro. Het parkeerterrein aan Het kolkje is beschikbaar voor bezoekers. 

licht te brengen en uit een grotere groep sprekers  te put-
ten. 
De redactie van Stad en Ambt heeft met de Bibliotheek 
als opdrachtgever een “special” uitgebracht ter gelegen-

heid van het honderdjarige 
bestaan van de Bibliotheek in 

een oplage van 1000 stuks. 
Als bestuur zijn we bezig 

met de invulling van de 
nieuwjaarsreceptie, waarin 

we originele beelden van Almelo hopen te laten zien. 
Thomasvaer en Pieternel zullen het afgelopen politieke 
jaar in Almelo weer humoristisch onder de loep nemen. 
Wij als bestuur staan klaar om u een gezond en goed 2017 
te wensen op 11 januari. Tot dan. 
 
 

Voorzitter Hans Krol kijkt om 
en blikt vooruit 


