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Stichting Hofkeshuis  

Cultureel Erfgoed zit in de lift. Cultureel erfgoed is hot. De provincie Overijs-
sel heeft de afgelopen jaren forse subsidie bedragen via de gemeentes verdeeld 
- op overigens harde voorwaarden -  om  het culturele leven  te stimuleren. 
Voor 2017 en de jaren daarna is de koers verlegd. Opnieuw komen aantrekke-
lijke bedragen vrij maar nu om het culturele erfgoed beter te beschermen en 
op de kaart  te zetten. Ook in Almelo is cultureel erfgoed in. Het aantal dona-
teurs van de Historische Kring neemt sneller  toe dan de grijze golf gaten 
slaat. Voor het eerst sinds jaren. En voor 11 april staat in de gemeenteraad van 
Almelo de behandeling van de Erfgoed nota: ”Zichtbaar Verleden, kapitaal 
van de toekomst” op de rol.  De nota werd zorgvuldig voorbereid. Driemaal 
werd met een groot aantal organisaties, die erfgoed hoog in het vaandel heb-
ben, overlegd en geluisterd. 
Het is een goed stuk geworden. De nota is helder geformuleerd, goed gestruc-
tureerd en duidelijk in haar doelstellingen. De gemeente Almelo kan als basis 
voor beleid voor haar culturele erfgoed er jaren mee vooruit. De nota verdient  
in de raad brede instemming. 
Essentieel voor de uitvoering van het voorgestelde beleid echter is bij te hou-

den waar welk deel van het erfgoed zich bevindt. De prachtige bronzen kop 

van Roland Holst, gemaakt door Charlotte van Pallandt, verdween in 1994 uit 

het zicht bij de verhuizing van de bibliotheek tot dankzij speurwerk in 2016 de 

kop werd teruggevonden in het nieuwe stadhuis in een kamer waar niemand 

zich de waarde bewust was. Zonder controle of protest werd Holst ontvoerd 

naar de bibliotheek waar hij hoort, maar het is gemeentelijk bezit. Op welke 

lijst staat die kop? En waar is overigens het glaskunstwerk uit de bibliotheek 

aan de Hofstraat?  Op de Werf waar het kunstwerk zou moeten staan?  En is 

het gemeentelijk kunstbezit uit het oude stadhuis bij de verhuizing ook zorg-

vuldig gedocumenteerd en traceerbaar? 

Hans Krol 
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In 1770, op de leeftijd van 19 jaar, 
ondernam hij als adelborst op het 
oorlogsschip Nassau een reis naar de 
Middellandse zee. Na zijn marine-
tijd trad hij in dienst bij het landle-
ger waar hij tot kapitein bevorderd 
werd. 
In 1780 nam hij dienst bij een Frans 
regiment dat onder bevel stond van 
graaf de Deuxpont. Enkele maanden 
later vertrok hij naar Noord Ameri-
ka, waar hij onder het commando 
van generaal graaf van Rochambeau 
aan de Amerikaanse Onafhankelijk-
heidsoorlog deel nam, waarbij Ame-
rikanen en Fransen gezamenlijk 
strijd voerden tegen de Engelsen. De 
belangrijkste militaire campagne die 
graaf Frederik bijwoonde was het 
beleg van de stad Yorktown en de 
daarop volgende capitulatie van de 
Britten. Onder dankzegging voor de 
bewezen diensten verliet hij het re-
giment op 23 oktober 1781. Begin 
1782 keerde hij in Frankrijk terug en 
vertrok enige tijd later naar Almelo.   
 
In de loop van 1782 vestigde Frede-
rik Reinhard zich in Franken en 
trouwde op 13 november 1783 in 
Thurnau met Friederika Antoinetta 
Carolina gravin von Giech, dochter 
van Christian Friedrich Carl Graf 
von Giech und Wolffstein en Au-
gusta Frederike Gräfin von Erbach. 
Het echtpaar kreeg vier zonen en 
vier dochters, waarvan slechts twee 

zonen en twee dochters de kindertijd 
overleefden.  
In juni 1798 stierf zijn echtgenote, 
wier gezondheid sinds haar laatste 
zwangerschap sterk was achteruitge-
gaan. 
In het jaar 1787 aanvaardde hij sa-
men met zijn oudere broer Frederik 
Lodewijk Christiaan, voormalig 
overste in Engelse dienst en kamer-
heer in Oostenrijkse dienst, het be-
stuur over de graafschap Limpurg-
Speckfeld als opvolgers van hun 
overleden vader. De overname werd 
door het Rijkskamergerecht in 
Wetzlar en de leenkamer in Würz-
burg bekrachtigd. In 1790 was hij 
aanwezig bij de kroning tot keizer 
van Leopold II, waarbij hij als 
rechtsopvolger van de Rijkserf-
schenken van Limpurg de wijn aan-
droeg voor de keizerlijke tafel. Ook 
won hij in dat jaar een proces over 
het eigendom van de heerlijkheid 
Adelmannsfelden die gelegen was in 
de graafschap Limpurg-Speckfeld, 
maar die later door hem aan Würt-
temberg werd verkocht. Gedurende 
de oorlog tegen het revolutionaire 
Frankrijk was hij bevelhebber van 
een compagnie van het Limpurgse 
onderdeel dat zich in een kampe-
ment bij Fürth bevond. Vanwege de 
slechte organisatie van het rijksleger 
legde hij het commando neer zonder 
aan de oorlog deel te hebben geno-
men. In plaats hiervan ondernam hij 

samen met zijn zwager graaf von 
Giech een reis naar Mainz, dat op 
dat moment werd bezet door Franse 
revolutionaire troepen, en belegerd 
werd door Pruisen en Oostenrijk. 
In 1795 reisde hij naar Wenen om 
daar aan het keizerlijk hof zijn be-
langen als landsheer te vertegen-
woordigen. Nadat hij in 1796 ver-
nam dat zijn moeder (gravin Sophia 
Carolina Florentina van Rechteren) 
in een moeilijke positie was komen 
te verkeren na de inval in Nederland 
van de Franse troepen, reisde hij met 
grote spoed naar Almelo om haar bij 
te staan. Om grenscontroles te ont-
wijken legde hij de reis deels te voet 
af. 
Door het overlijden van zijn leen-
heer, de bisschop van Würzburg in 
1797, was het noodzakelijk dat de 
beide broers Van Rechteren op-
nieuw met de graafschap Limpurg-
Speckfeld werden beleend. Ondanks 
de oorlogsomstandigheden in die 
tijd, vond Frederik toch tijd om in 
1800 studiereizen naar Breslau en 
Dresden te maken. In 1802 verbleef 
hij enige tijd in Nederland, evenals 
in 1805 na het overlijden van zijn 
moeder. Vanwege familieomstan-
digheden die waarschijnlijk te ma-
ken hadden met de verdeling van de 
erfenis van zijn moeder, begaf hij 
zich in 1809 opnieuw op reis naar 
Almelo. Ditmaal was hij in het bezit 
van een reispas die hem door de 
koning van Beieren was verstrekt. 
Samen met hem reisde zijn echtge-
note, hun oudste dochter, een be-
diende en een kamermeisje. Vermel-
denswaard is dat hijzelf in de pas 
uitvoerig werd beschreven, maar de 
personen die hem begeleidden in het 
geheel niet. 
 
De eerste jaren van de negentiende 
eeuw vormden voor Frederik een 
turbulente periode. Want in 1803 
had er in Sommerhausen een ge-
beurtenis plaatsgevonden die des-
tijds werd beschreven als ‘der Som-
merhäuser Krieg’. 
Het keurvorstendom Beieren wilde 
zijn invloed verder uitbreiden en 
bezette in 1802 Würzburg, waarna 
de laatste vorstbisschop moest aftre-
den. Op 14 december 1802 ver-
scheen de schout van Ochsenfurt, 

Frederik Reinhard Burchard Rudolph  
van Rechteren Limpurg (1752-1842) 

Frederik Reinhard Burchard Rudolph (Frederik Reint) 

des H.R. Rijksgraaf van Rechteren Limpurg was gebo-

ren op kasteel Rechteren op 22 september 1751 en werd 

enkele dagen later in Dalfsen gedoopt. Vanaf 1757 had 

hij in Almelo een leraar die Schwab von Anspach heet-

te. Na diens vertrek kreeg hij Latijnse les van de Alme-

lose advocaat Elias Dull. Toen hij 16 werd ging hij een 

jaar lang onderwijs volgen aan de Latijnse school in 

IJsselstein en vervolgens twee jaar in Utrecht om zijn 

studie af te ronden.  

 
Door Hans Holtmann 
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dat zes kilometer ten zuiden van 
Sommerhausen lag en onder bestuur 
van Würzburg stond, begeleid door 
zes soldaten in Sommerhausen en 
bevestigde een proclamatie van be-
zitsovername aan de deur van het 
raadhuis. Hetzelfde  gebeurde ook in 
Winterhausen en Lindelbach. 
Frederik Reinhard, die zich op dat 
moment in Markt Einersheim be-
vond, spoedde zich naar de Beierse 
gouverneur in Würzburg, baron Von 
Hompesch. Deze trachtte hem gerust 
te stellen met de toezegging dat dit 
zijn zelfbeschikkingsrecht niet in 
gevaar zou brengen. Vooraleerst 
schijnt Van Rechteren hierdoor ge-
rust gesteld te zijn geweest en keer-
de hij terug naar Markt Einersheim. 
 
Al snel bleek echter dat de Beierse 
maatregel wel degelijk een inbreuk 

vormde op zijn soevereiniteit. Fre-
derik had namelijk aan een keizerlij-
ke en Pruisische wervingsambtenaar 
toegestaan om in de graafschap 
werkzaam te zijn. Dat was zeer te-
gen de zin van Beieren dat een nau-
we samenwerking met Frankrijk 
nastreefde. Op Beiers bevel werden 
de wervingsofficieren over de grens 
van Limpurg gezet. Dit werd door 
Frederik als een ernstige aantasting 
van zijn soevereiniteit beschouwd.  
In maart 1803 wisselde hij van 
woonplaats en vestigde zich in Som-
merhausen. Hierbij nam hij 25 man-
schappen uit Markt Einersheim mee 
om er de gebruikelijke wachtdien-
sten te verrichten. 
Kort hierna kwam uit Würzburg een 
ambtelijke aanwijzing dat op alle 
plaatsen waar een proclamatie van 
de  keurvorst was aangebracht, be-

wapende vreemde troepen niet wer-
den geduld en dat Van Rechteren 
zijn manschappen onmiddellijk 
moest ontslaan om onaangenaamhe-
den te voorkomen. 
Frederik liet hierop in Sommerhau-
sen, Winterhausen en Lindelbach 
een tegenproclamatie aan de raad-
huisdeuren bevestigen met de mede-
deling dat alleen hij de soevereiniteit 
over deze dorpen bezat. 
De poorten werden bezet en wacht-
posten op de heuvels geplaatst die 
het naderen van Beierse militairen 
onmiddellijk moesten melden, waar-
na de alarmklok zou worden geluid 
en de burgerwacht bewapend zou 
aantreden. 
De ondertussen nieuw benoemde 
gouverneur Heffner vorderde Van 
Rechteren eerst hoffelijk, en toen dat 
niet hielp, op scherpe toon op, om 
zijn tegenproclamaties onmiddellijk 
te verwijderen. Van Rechteren rea-
geerde niet op deze eisen, evenmin 
op de dreiging met militaire inzet. 
Nu beval de stadscommandant van 
Würzburg, graaf Ysenburg, om 
Sommerhausen indien nodig met 
wapengeweld in te nemen en Van 
Rechteren tot rede te brengen. De 
troepen kregen de opdracht om op 
kosten van Van Rechteren net zo 
lang te blijven totdat hij zou toege-
ven, zijn weerstand zou hebben be-
ëindigd en de orde was hersteld. 
 
Op de morgen van 14 juli 1803 mar-
cheerde een eenheid van 172 man 
infanterie en 32 cavaleristen naar 
Sommerhausen. Heffner was reeds 
om acht uur gearriveerd en voerde, 
nadat hij door de poortwachters was 
toegelaten, een langdurig gesprek 
met Van Rechteren. Tot overeen-
stemming leidde dit niet.  
Ondertussen was zoals bevolen de 
alarmklok geluid en verzamelden de 
bewapende burgerwacht en  25 man-
schappen zich. 
Van Rechteren was er zich van be-
wust dat zijn manschappen tegen-
over deze veel grotere militaire een-
heid niet waren opgewassen, en wil-
de daarom vooral het gebruik van 
geweld voorkomen. Hij beval daar-
om zijn mannen in geen geval ge-
bruik van de wapens te maken. Ook 
moesten alle burgers op last van de 
graaf in hun woningen blijven en 
mochten ze geen weerstand bieden, 
om bloedvergieten te voorkomen. 
Terwijl zijn broer met de bevelvoe-
rend officier onderhandelde maakten 
de Beierse soldaten, ontevreden over 

 

Frederik Reinhard Burchard Rudolph van Rechteren Limpurg (1752-1842). 
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het lange wachten, van de gelegen-
heid gebruik om de stadspoort met 
gebruik van een stormram te ope-
nen. Om tien uur bezweek de deur in 
de stadspoort onder het geweld, 
waarop de soldaten Sommerhausen 
binnentrokken. Als vergelding voor 
het feit dat zij geruime tijd voor de 
stadspoort hadden moeten wachten 
richtten zij talloze vernielingen aan 
waarbij ook kasteel Sommerhausen 
niet werd ontzien, echter zonder dat 
het tot bloedvergieten kwam. Ze 
bezetten het hele dorp, ontwapenden 
de burgers en manschappen van Van 
Rechteren en lieten zich vorstelijk 
bedienen met eten en drinken. Het 
gelag duurde tot de volgende och-
tend. De bezetting kostte 3000 gul-
den, waarvan alleen 1200 gulden 
voor de vertering die geheel voor 
rekening kwam van het Huis Van 
Rechteren. 
De helft van de Beierse soldaten 
keerde de volgende dag terug naar 
Würzburg met medeneming van de 
in beslag genomen wapens. 53 man 
infanterie en de cavalerie bleven nog 
drie dagen.  
 
In augustus 1803 dienden de beide 
broers Van Rechteren een klacht in 
bij het keizerlijk gerechtshof en be-
schuldigen de keurvorst ondermeer 
van landvredebreuk en onwettig 
handelen. Op 10 januari 1804 volg-
de de uitspraak die luidde dat de 
beide broers volledig (cum omni 
causa) schadeloos dienden te wor-
den gesteld voor de bij de inval in 
Sommerhausen aangerichte schade, 
dat de in beslag genomen en wegge-
voerde wapens terug dienden te 
worden gebracht en dat voor de on-
dergane beledigingen en mishande-
lingen, ook die aan ambtenaren, 
bedienden en onderdanen, openbaar 
excuses moesten worden aangebo-
den, op straffe van betaling van tien 
pond goud. Ook moesten alle be-
dreigingen en toepassingen van ge-
weld tegen de graafschap Limpurg-
Speckfeld achterwege blijven. 
Het was een grote overwinning van 
het kleine graafschap Limpurg-
Speckfeld op het machtige Beieren. 
Politiek gezien, was het vonnis, zo 
kort voor het einde van het oude 
rijk, uiteindelijk zonder betekenis. 
Want slechts twee jaar later zou Van 
Rechteren, ondanks hardnekkige 
tegenstand, toch de soevereiniteit 
over Sommerhausen definitief kwijt 
raken.  
Hij leek te beseffen dat kleine gebie-

den zoals die van hem, hoe dan ook 
ingelijfd zouden worden en dat het 
hem aan de machtsmiddelen ontbrak 
om daartegen iets te ondernemen. 
Uit het keurvorstendom Beieren 
ontstond in 1806 door de vorming 
van de Rijnbond het Koninkrijk 
Beieren. Vele tot dan zelfstandige 
graafschappen en vorstendommen 
werden onder soevereiniteit van de 
staten van de Rijnbond gesteld. De 
lagere bevoegdheden bleven voor 
deze vorsten behouden. Het Heilig 
Roomse Rijk hield op te bestaan. 
 
Formeel stond Van Rechteren in zijn 
recht, want zijn positie als landsheer 
was op dat moment nog niet geme-
diatiseerd; terwijl het nog maar de 
vraag was of de keurvorst van Beie-
ren op de duur zijn soeverein zou 
worden. 
Van Rechteren besefte dus goed dat 
men zijn bestaande bevoegdheden 
wilde inperken. Bovendien was de 
wijze waarop door Beieren werd 
opgetreden een schending van de 
hoffelijkheidscode van de oude Eu-
ropese adel. Want de Beierse keur-
vorst had het niet nodig gevonden 
om hem als bezitter van een vrijwel 
gelijkwaardig gebied persoonlijk 
formeel in kennis te stellen van het 
feit dat de soevereiniteit, als gevolg 
van een beslissing van hogerhand, 
aan hem zou overgaan, en dat er 
voor landsheren zoals Van Rechte-
ren ingrijpende veranderingen zou-
den volgen ten aanzien van hun po-
sitie. 
De keurvorst had dit door onderge-
schikten, zoals de schout uit Och-
senfurt en een korporaal laten be-
kend maken. 
Veel spreekt er voor dat naast de 
grove schending van het recht, het 
deze beledigende vormfout zal zijn 
geweest die Van Rechteren tot zo’n 
grote weerstand heeft doen beslui-
ten. Dat hij hierbij het hoofd koel 
hield wordt bewezen door zijn aan-
wijzing betreffende het gebruik van 
wapens. Van Rechteren toonde zich 
in de gehele aangelegenheid een 
zelfbewuste edelman, die met veel 
energie bereid was zijn rechten te 
verdedigen, maar hierbij de politieke 
realiteit, en het welzijn van zijn on-
derdanen, niet uit het oog verloor.  
Frederik Reinhard kon vooral in de 
eerste tijd tot 1820 rekenen op waar-
dering van de bevolking, omdat hij 
meteen nadat hij zich definitief in 
Franken had gevestigd, was begon-
nen met het aanpakken van misstan-

den die waren ontstaan tijdens de 
periode van bestuurloosheid. 
Het was een moeizaam proces om 
zijn plannen voor de hervorming 
van het bestuur door te drukken, 
vanwege de taaie weerstand van 
ambtenaren en personen met 
erebaantjes. En niet altijd had hij 
daarmee volledig succes. Maar zijn 
onderdanen waardeerden zijn inzet 
die niet alleen zijn eigen belang 
diende, maar ook dat van hen. Ook 
waren ze dankbaar voor het feit, dat 
Van Rechteren vanwege zijn goede 
betrekkingen met  het Franse leger, 
tijdens de eerste bezetting van Fran-
ken in 1796, vrijwaring wist te ver-
krijgen, waardoor hij zijn gebied 
voor de gevolgen van een bezetting 
wist te beschermen. 
 
Toen na de Napoleontische tijd 
Neder-Franken opnieuw aan Beieren 
werd toegewezen, spanden de Beier-
se regering en de Beierse koning 
zich zeer in om de fouten van de 
eerste regeringsovername te ver-
mijden. Voor Frederik betekende dit 
dat hij vanwege zijn moedig optre-
den tijdens de verwikkelingen in 
Sommerhausen, door de koning op 
29 juni 1815 tot districtscomman-
dant van de nationale garde in het 
groothertogdom Würzburg werd 
benoemd. Twee weken later bedank-
te hij de koning en verzocht tege-
lijkertijd om verlening van de rang 
van generaal-majoor. Dit verzoek 

 
Het wapen van Limpurg dat werd 
samengevoegd met dat van het ge-
slacht Van Rechteren, waardoor het 
huidige familiewapen ontstond. 



 

 

 
Stad & Ambt  5 

 

werd gehonoreerd als blijk van 
waardering voor zijn verdiensten in 
Amerika en de goede getuigschriften 
die hij had ontvangen. Ook zou een 
afwijzing de verstandhouding met 
de adel in Neder-Franken nadelig 
kunnen beïnvloeden. Enige tijd later 
werd Frederik benoemd tot ‘General 
und Kommandanten der Landwehr 
des Untermainkreises’.  
 
Na het overlijden van zijn broer 
Frederik Lodewijk Christiaan in 
1814 trad Frederik Reinhard enige 
tijd op als zaakwaarnemer voor de 
familie, omdat de zoon van zijn bro-
er met een rechtenstudie in Leiden 
was begonnen.  
Op een rekest van hem gericht aan 
koning Willem I ontving hij nog 
datzelfde jaar de beschikking dat 
alle heerlijke rechten verbonden aan 
het bezit van de heerlijkheid Almelo 
en Vriezenveen (deels) weer werden 
hersteld. 
Vervolgens moest er nog een beslis-
sing komen over de verdeling van de 
Nederlandse en Duitse goederen. 
Die kwam uiteindelijk tot stand bij 
het zogenoemde ‘Hausvertrag’ van 
1819, waarbij werd geregeld dat de 
erfgenamen van Frederik Lodewijk 
Christiaan onder meer Rechteren en 
Almelo zouden krijgen en waardoor 
diens zoon, Adolph Frederik Lo-
dewijk, de opvolging in Almelo 
voor zijn rekening nam. Hierbij ver-
kreeg hij het recht van opvolging in 
de Duitse goederen in geval die tak 
van de familie zou uitsterven. Rech-
teren en Almelo kwamen nu weer in 
één hand.  
Frederik Reinhard Burchard Ru-
dolph, de jongste zoon van Sophia 
Carolina Florentina, erfde de Duitse 
goederen.  
In het ‘Hausvertrag’ werd op zeer 
nauwkeurige wijze de verdeling van 
de goederen geregeld, maar ook tal 
van andere zaken die de familie be-
troffen. Hierdoor bleven de kinderen 
van de in 1814 overleden graaf Fre-
derik Lodewijk Christiaan gerech-
tigd de huidige wapens en titels te 
voeren.  
Op 11 augustus 1807 was Frederik 
Reinhard voor de tweede maal ge-
trouwd en wel met Augusta Eleono-
re prinses van Hohenlohe-
Kirchberg. Augusta was een dochter 
van Christian Carl Friedrich Fürst zu 
Hohenlohe-Kirchberg en Philippine 
Sophie Ernestine Gräfin von Isen-
burg-Phillipseich. Uit dit huwelijk 
werden tussen 1808 en 1818 zeven 

kinderen geboren.  
In 1816 probeerde Frederik Rein-
hard Burchard Rudolph de Orde van 
Saint Louis van de Franse koning te 
krijgen. Bij zijn aanvraag vermeldde 
hij dat hij in het Franse leger ge-
diend had en dat hij van het Franse 
koningshuis afstamde. De Orde van 
St. Louis werd hem echter niet ver-
leend omdat hij protestant was. In 
plaats hiervan kreeg hij de Militaire 
Orde van Verdienste. 
Op 9 januari 1820 werd hem het 
ereburgerschap van de stad Würz-
burg verleend vanwege de 
‘wohltätige Einfluss des Herrn Gra-
fen als Reichsrat auf das Allge-
meine’. 
 
Bij besluiten uit 1823 en 1829 wer-
den Frederik Reinhard Burchard 
Rudolf van Rechteren Limpurg 
(1752-1842) en zijn nakomelingen 
ingelijfd in de Beierse adel en wer-
den zij erkend te behoren tot de 
‘Hohe Adel’ met het predicaat Er-
laucht (Zijne Doorluchtigheid). In 
1911 werd het predicaat verleend 
aan alle afstammelingen.  
 
In 1822 werd door Frederik het 
‘Hausgesetz’ opgesteld voor de Du-
itse linie van het Huis van Rechteren 
Limpurg. Hierin werd het recht van 
opvolging voor de eerstgeborene 
geregeld en de schadeloosstelling 
die aan andere bloedverwanten mo-
est worden uitgekeerd.  
 
Frederik Reinhard Van Rechteren 
leidde een eenvoudig en ordelijk 
leven en had waarschijnlijk hierdoor 
tot aan het eind van zijn leven wei-
nig gezondheidsproblemen. Tot op 
hoge leeftijd bestudeerde hij de ou-
de Griekse en Romeinse literatuur, 
wiskunde, historische onderwerpen 
en was hij zeer geïnteresseerd in 
nieuwe ontwikkelingen in kunst en 
techniek. Waarschijnlijk was hij tot 
aan zijn oude dag zelf ook literair 
bezig. Hij trad mensen welwillend 
tegemoet en luisterde zorgvuldig 
naar de hem voorgelegde zaken; 
waar het hem mogelijk was onder-
steunde hij vragen en voorstellen die 
hem zinvol en gerechtvaardigd lek-
en. Ook hierop zal de waardering 
die hij kreeg deels gebaseerd zijn. 
Hij stierf op 20 juni 1842 op de leef-
tijd van 89 jaar in Sommerhausen en 
werd op 23 juni bijgezet in de fami-
liegrafkelder te Markt Einersheim. 
 
In het volgende nummer een samen-

vatting van het dagboek van Frede-
rik Reinhard Burchard Rudolph van 
Rechteren Limpurg waarin hij zijn 
reis naar de Middellandse Zee be-
schrijft en zijn deelname aan de 
Amerikaanse Onafhankelijkheids-
oorlog. 
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Behalve het Dagblad van het Oosten 
waren er begin jaren zeventig in 
Almelo ook twee concurrenten ac-
tief, die er bijkantoren hadden. Dag-
blad Tubantia van uitgeverij Van der 
Loeff uit Enschede zetelde eerst in 
de zaak Schokland 4 en later in Gro-
testraat 75 waar nu een telefoonwin-
kel zit in de Passage naar het Markt-

plein. De Twentsche Courant uit 
Hengelo bezat het pand waar nu 
IJscotheek Van Olffen aan de Grote-
straat-Zuid is gevestigd. De concur-
rentie was hevig en de journalisten 
van de stadsredacties struinden dan 
ook ijverig door Almelo om er 
nieuws op te pikken. 
Hoofdredacteur van Het Dagblad 

van het Oosten was Dick Houwaart. 
In december 1966 trad hij daar als 
opvolger van Hendrik Greven aan 
nadat hij eerder was ontslagen als 
chef van de actualiteitenrubriek At-
tentie van de NCRV. Ook op poli-
tiek terrein waren er conflicten ge-
weest. Houwaart had een actieve rol 
in de Christelijk Historische Unie, 
maar kwam in aanvaring met de 
partijtop. Na zijn ontslag bij de 
NCRV trad hij toe tot de Partij van 
de Arbeid en Het Dagblad van het 
Oosten voer onder zijn leiding dan 
ook een progressieve, ietwat linkse 
koers. De Twentsche Courant (toen 
45.000 abonnees) richtte zich op het 
katholieke volksdeel van Twente en 
Dagblad Tubantia (70.000 abon-
nees) stelde zich neutraal op. 
 
 
Zwaar weer 

 
Het Dagblad van het Oosten, met als 
kopblad het Dagblad voor Coevor-
den, was in die periode financieel in 

Hoe Almelo eigen krant verloor 

Wanneer je vroeger met de trein Almelo binnenreed, zag 

je de trotse reclamekreet ‘Dit is de stad van het Dag-

blad van het Oosten’. Begin jaren zeventig zou in die 

situatie verandering komen. De ondergang van Dag-

blad van het Oosten, de uitgave van  Hilarius Couran-

ten Bedrijf aan het Schouwburgplein, werd in die perio-

de ingezet. 

 
Door Gerard Brouwer 
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zwaar weer beland en had moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Er waren om en nabij 26.000 abon-
nees en het bedrijf hield het hoofd in 
die periode voornamelijk boven 
water door de verkoop van onroe-
rend goed. Zelfstandig was Hilarius 
allang niet meer. Een derde deel van 
het aandelenpakket was sinds 1961 
in handen van de Zwolse uitgeverij 
Tijl (van onder meer de Provinciale 
Zwolse Courant) en het overige deel 
van de aandelen bezat Kluwer in 
Deventer (van het Deventer Dag-
blad). De afspraak was echter dat 
beide bedrijven evenveel te zeggen 
hadden. 
 Bij de berichtge-
ving voor de 
binnen- en bui-
tenlandredactie 
van het Dagblad van het Oos-
ten werd aanvankelijk gebruik ge-
maakt van het samenwerkingsver-
band Regionale Dagblad Pers 
(RDP). De Almelose krant had ech-
ter als grote wens zich te mogen 
aansluiten bij de Grote Provinciale 
Dagbladen (GPD). Andere RDP-
leden lukte dat wel, maar door Tu-
bantia in Enschede werd de deelna-
me van concurrent Dagblad van het 
Oosten tegen gehouden. Omdat de 
RDP werd opgeheven, moest er iets 
anders voor in de plaats komen. Dat 
werd in 1968 de Pers Unie, de pro-
vinciale combinatie van katholieke 
dagbladen. De Twentsche Courant 
was daar al lid van en de gedachte 
was dat met het Dagblad van het 
Oosten erbij de positie ten opzichte 
van het grote Tubantia kon worden 
versterkt. Ook het Deventer Dagblad 
trad toe tot de Pers Unie, zodat er 
begin jaren zeventig redactioneel 
kon worden samengewerkt tussen 
Almelo, Hengelo en Deventer. De 
stadsredacties in Almelo van de 
Twentsche Courant en het Dagblad 
van het Oosten wisselden dan ook 
braaf hun kopij uit, ook al was er 
een verschil in aanpak van het 
nieuws. 
De redactionele richting van het 
Dagblad van het Oosten stuitte in-
tern op weerstand. Dick Houwaart, 
die op de geëngageerde wijze van de 
jaren zeventig het Twentse esta-
blishment op een uitdagende manier 
tegemoet wenste te treden, kwam 
daardoor zelfs zodanig in aanvaring 
met Hilarius-directeur Teun Pot-
jewijd dat de twee nauwelijks nog 
contact met elkaar hadden. En dat 
was uiteraard niet bevorderlijk voor 

een goede bedrijfsvoering. 
Hoewel het aantal abonnees wel wat 
was gestegen, stagneerde de adver-
tentie-omzet en namen de commer-
ciële problemen bij het Dagblad van 
het Oosten alleen maar toe. Daarbij 
kwam ook het feit dat de dagen van 
het lood voorbij waren en dat nu aan 
fotografisch zetten moest worden 
gedacht. Dat zou een investering 
vergen van zo’n anderhalf miljoen 
gulden en dat zagen de directeuren 
Hansen van Kluwer en Dikkers van 
Tijl niet zitten. Het leidde tot onge-
rustheid bij de 180 werknemers van 
Hilarius. De ondernemingsraad 

drong dan ook bij Hansen en Dik-
kers aan om meer zekerheid voor de 
toekomst te verschaffen. Daarmee 
werden echter ontwikkelingen in 
gang gezet die voor veel beroering 
en irritaties zouden zorgen. 
 
Bakstenen 

 
Hansen en Dikkers deelden mee dat 
alleen een garantie voor werk kon 
worden gegeven als het grafisch 
bedrijf en de commerciële en admi-
nistratieve Dagblad-afdelingen naar 
of Zwolle of Deventer zouden ver-
kassen. Alleen de redactie met 28 
journalisten zou dan in Almelo kun-
nen blijven. Het bracht een schok 
teweeg bij de grafici, die huis en 
haard in hun stad niet wensten te 

verlaten. ‘Het personeel wordt ver-
handeld als een lading bakstenen,’ 
vond ook het vakbondsorgaan Gra-
fia. De Dagblad-redactie toonde zich 
echter nadrukkelijk verheugd over 
het reddingsplan en dat viel zo ver-
keerd bij de overige werknemers dat 
de verhoudingen in het bedrijf gron-
dig verstoord raakten. Toen Tijl in 
1974 bekend maakte dat de uitgeve-
rij voor de prijs van circa 2,6 mil-
joen gulden de aandelen van Kluwer 
zou overnemen, was de boot hele-
maal aan, want het betekende dat 
vrijwel zeker het Dagblad van het 
Oosten in het ‘verre’ Zwolle zou 
worden gedrukt waar de techniek 

daarvoor aanwe-
zig was. 
De onderne-

mingsraad verzon 
daarop zonder medeweten 

van het redactionele lid Marinus 
Jansen een list. Woordvoerder Theo 
Vleerbos nam contact op met Chris 
Houwert, de directeur van Van der 
Loeff, en die was dadelijk bereid om 
over een oplossing met Tubantia na 
te denken. Hij kon uiteindelijk werk-
gelegenheid in Almelo garanderen. 
Om dit plan toe te lichten kwam 
Houwert  ‘s avonds laat in het ge-
heim naar het huis van graficus 
Vleerbos, in de oude Egbertus-
pastorie, om daar tekst en uitleg te 
geven aan de ondernemingsraad, 
waarbij opnieuw het redactionele lid 
ontbrak. Iedereen reageerde enthou-
siast, inclusief voorzitter Piet de 
Boer van de Algemene Nederlandse 
Grafische Bond (ANGB). De vol-
gende dag werden Dick Houwaart, 

 

De redactie in crisisberaad bijeen. 

Dagblad van het Oosten laat zich niet kisten 
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redactiechef Wim Veenhuis en re-
dacteur en or-lid Marinus Jansen in 
het Postiljonmotel door Houwert op 
de hoogte gebracht van de plannen 
en ook zij bleken als vertegenwoor-
diging van de redactie met een fusie 
in te kunnen stemmen. 
 
Nijdig 

  
In Zwolle reageerde men nijdig. Bij 
Tijl rekende de directie nog op de 
komst van het Dagblad van het Oos-
ten, maar als het personeel in Alme-
lo er zo over dacht, dan hoefde dat 
niet meer. Eind december was er 
wel de overdracht van de aandelen 
die Kluwer van Hilarius bezat en 
daarmee was het Almelose bedrijf 
Zwols bezit. Tijl ging evenwel in 
overleg met Van der Loeff en dat 
resulteerde vervolgens in de bekend-
making dat alle aandelen van het 
Dagblad van het Oosten naar de 
Enschedese uitgeverij zouden gaan. 
Daarbij was wel een 
‘marktordening’ bedacht waarbij 
Tijl ongeveer 5000 abonnees van het 
Dagblad van het Oosten mocht over-
nemen in de streek grenzend aan het 
gebied van de Zwolse uitgaven. De-
ze lezers kregen nu het Dagblad 
Noord-Oosten. Het ‘verkopen van 
abonnees’ was evenwel niet accepta-
bel voor de Almelose Dagblad-
redactie en Houwaart schreef dan 
ook een fel commentaar op de voor-
pagina van zijn krant. Hij eiste bo-
vendien dat het Dagblad van het 
Oosten niet gelijkgeschakeld zou 

worden met Tubantia en zelf verant-
woordelijk zou zijn voor selectie en 
verwerking van het nieuws, waar-
door het eigen karakter kon worden 
behouden. ‘Lezers moeten het recht 
hebben zelf hun krant te kiezen,’ 
stelde Houwaart. Hij kreeg bijval 
van Max de Bok, de voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten (NVJ), die vond dat 
abonnees in Overijssel als 
’onmondig leesvee’ werden behan-
deld. 
Houwert was er niet van onder de 
indruk. Het kostte zijn bedrijf al 
miljoenen en naar zijn mening had 
het Dagblad van het Oosten niet 
bewezen de neergang een halt toe te 
kunnen roepen. En dat zou wel eens 
kunnen komen door de politieke 
koers van de krant, opperde hij. Bo-
vendien richtten de beide bladen 
zich op het zelfde soort publiek. 
’Enschede en Almelo zijn voor 80 
procent arbeiderssteden. Ik zie geen 
verschil in de doelstellingen van 
Tubantia en van het Dagblad van het 
Oosten,’ aldus Houwert.  
Onderwijl lanceerde Jan Niessen, de 
directeur van de Twentsche Courant, 
ook een plan. Daarin waren de zelf-
standigheid van het Dagblad van het 
Oosten en de werkgelegenheid, op 
enkele saneringen na, gewaarborgd. 
De Almelose grafici en de bonden 
bleven evenwel op het rijkere Van 
der Loeff gericht. 
Dick Houwaart probeerde ondertus-
sen de lezers op zijn hand te krijgen. 
Maar toen hij de resultaten van deze 

actie wilde publiceren, weigerden de 
grafici het bericht te zetten, omdat 
ze vreesden dat de onderhandelingen 
met Van der Loeff zouden worden 
vertroebeld. Het resulteerde in een 
witte vlek op de voorpagina van de 
krant. Uiteraard protesteerde de re-
dactie heftig, maar directeur Pot-
jewijd wenste op de zetterij niet in te 
grijpen. Max de Bok van de NVJ 
brieste dat het grafisch personeel ‘op 
ernstige wijze en met botte machts-
middelen’ de journalistieke vrijheid 
van de redactie had aangetast. Zeker 
was in elk geval dat de verhoudin-
gen in het bedrijf nu volledig waren 
verziekt. 
 
Chris Houwert kon uiteindelijk be-
kendmaken dat de bedoeling van 
zijn integratieplan was dat de Alme-
lose en Enschedese bedrijven gelei-
delijk zouden worden samenge-
voegd. Er zouden geen gedwongen 
ontslagen zijn, veertig personeelsle-
den zouden in Enschede aan de slag 
moeten en de werkgelegenheid werd 
voor drie jaar gegarandeerd. De dag-
bladproductie zou daarbij in Ensche-
de gebeuren, maar de gratis week-
bladen zouden in Almelo worden 
gemaakt. Verder zou de hoofdredac-
tie in Enschede zetelen. Het perso-
neel van Hilarius werd in de Poort 
van Kleef aan de Oude Veemarkt 
van het plan op de hoogte gebracht 
en daar pas kreeg Dick Houwaart te 
horen dat hij geen hoofdredacteur 
meer mocht zijn. Hij zou slechts 
columns mogen gaan schrijven on-
der verantwoordelijkheid van Tu-
bantia-hoofdredacteur De Bode. 
Schande, riepen de Almelose redac-
teuren in koor. Een belediging van 
de journalistiek, vond Max de Bok. 
Bovendien waren er volgens hem 
rond de fusie nog te veel vaagheden 
en was het door de Nederlandse 
Dagbladpers (werkgevers) al aan-
vaarde concept-redactiestatuut gene-
geerd. Nog dezelfde vrijdagavond 
besloten de Dagblad-journalisten en 
de NVJ dat er moest worden ge-
staakt. 
 
Dat gebeurde op maandag 17 febru-
ari, zodat er die dag geen Dagblad 
van het Oosten verscheen. Drie re-
dacteuren weigerden om principiële 
redenen mee te doen aan deze sta-
king en namen een dag vrij. De Dag-
blad-directie wilde nog een nood-
krant laten maken, maar moest daar 
van afzien omdat journalisten van 
het Deventer Dagblad geen kopij 

 

Onder aanvoering van Dick Houwaart werd door het personeel van het Dag-
blad van het Oosten gedemonstreerd tegen de fusie met het Enschedese  
Tubantia.  
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wilden leveren. Bovendien trok een 
grote adverteerder zich terug. 
De demonstratieve staking, pas de 
derde journalistenactie uit de Neder-
landse persgeschiedenis, werd vanaf 
zeven uur ’s morgens tot midder-
nacht gevoerd vanuit Bistro La Clo-
che in het oude raadhuis aan de 
Koornmarkt. Het was landelijk 
nieuws en van overal uit het land 
kwamen verslaggevers naar Almelo. 
De stakers, die onder meer een 
steunbetuiging ontvingen van de 
sectie hoofdredacteuren van de NVJ, 
verspreidden pamfletten onder de 
lezers en ook bij het grafisch perso-
neel, dat werd opgeroepen mee te 
strijden voor de redactionele zelf-
standigheid van de krant. Verder 
gingen ze onder aanvoering van 
Dick Houwaart op straat demonstre-
ren met borden als ‘Het Dagblad 
moet blijven’ en ‘Abonnee zeg nee’. 
De actie kreeg een ludiek tintje toen 
in optocht een zwarte doodskist met 
daarop de tekst ‘Dagblad van het 
Oosten laat zich niet kisten’ naar het 
bijkantoor van Tubantia werd gedra-
gen. Het niet-redactioneel personeel 
van het Dagblad van het Oosten 
weerde zich vervolgens middels een 
pagina-grote advertentie onder de 

kop ‘Hoog tijd”, waarin zij hun me-
ning over het integratieplan gaven. 
Minister Van Doorn (CRM) kreeg 
over de affaire vragen van Kamerlid 
Beekmans (D’66) maar wilde niet 
tussenbeide komen in het conflict. 
Voorzitter De Boer van de ANGB 
vond dat ‘het gehannes en gedraai 
van de NVJ en de journalisten nu 
maar eens moesten ophouden’ en hij 
kreeg zijn zin. Het plan van de 
Twentsche Courant bleef verder 
buiten beschouwing. Een ruime 
meerderheid van het Hilarius-
personeel en de o.r. – behalve redac-
teur Jansen – stemden voor, zodat 
op 20 maart 1975 de formele over-
dracht van de aandelen van Tijl aan 
Van der Loeff plaats kon hebben. En 
daarmee was Almelo niet langer de 
stad van het Dagblad van het Oos-
ten. De krant werd een kopblad van 
Tubantia en op 17 april 1993 viel 
uiteindelijk het doek en kregen de 
Dagblad-abonnees voortaan de Al-
melose editie van Tubantia in de 
bus. 

 
Tegen het einde van de stakingsdag werd er een persconferentie gegeven in 
Bistro La Cloche (het tegenwoordige Wetshuys), met op de eerste rij o.a. de 
Almelose burgemeester F.J.H. Schneiders, burgemeester A. Van Walsum van 
Den Ham, een journalist en burgemeester C.P.M. Bevers van Hengelo. 
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In september 2014 in een zonover-
goten week  werd elke avond voor 
bijna duizend man de musical “Van 
Katoen en Nu” opgevoerd. Met 
enorm succes. De oude fabriekshal-
len van ten Cate op het Indië-terrein 
wedren omgetoverd tot restaurant. 
Grote aantallen vrijwilligers maak-
ten het succes  mogelijk. 100.000 
euro van de gemeente Almelo legde 
de financiële basis. In Almelo ont-
stond een wij-gevoel  en  ‘Zie ons 
eens’. Een tastbaar resultaat  was 
‘het Huis van katoen en Nu’. 
 
Succes vraagt om succes en Gerard 
Cornelissen, de initiator van ‘Katoen 
en Nu’ gaat voor een tweede groots 
opgezette musical met als thema de 
bankroof door het Twentse verzet in 
november 1944. Iets meer dan 46 
miljoen gulden werd buitgemaakt in 
de Nederlandsche Bank aan de 
Wierdensestraat om onderduikers 
financieel te steunen. Jammer ge-
noeg door stom toeval werd een deel 
van de overvallers opgepakt en het 
geld teruggevonden. Zes verzets-
mensen moesten de overval met de 
dood bekopen. De musical wordt  20 
keer uitgevoerd in augustus en sep-
tember. Opnieuw op het Indië-terein 
dat met een brug over het Overijs-
selskanaal verbonden zal worden 
met het rangeerterrein van de NS.  
Vooraf aan de opvoering van de 
musical worden in het Stadsmuseum 
Almelo en musea in o.a. Vriezen-
veen en Wierden tentoonstellingen 
georganiseerd met als titel: ‘Het 
verzet kraakt. De grootste bankroof 
ooit’. De toevoeging  ‘in Nederland’ 
is historisch meer verantwoord. De 
tentoonstelling in het Stadsmuseum 
Almelo  wordt geopend op 12 mei 

en is te bezoeken tot en met 29 juli.  
 
Eén van de bijzondere objecten in 
deze tentoonstelling is ‘de stoel van 
Mussert’ De leider van de NSB   
nam deze kantoorstoel mee naar de 
Bellinckhof  in de paniek van Dolle 
Dinsdag in september 1944. Het 
verhaal over deze stoel werd ge-

schreven door Harry Fekkers de 
vorige eigenaar van deze bijzondere 
stoel. 

Tentoonstelling  ‘Het Verzet Kraakt’     
‘De grootste bankroof ooit in Nederland’ 

12 mei t/m 29 juli in het Stadsmuseum  
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Toen begin september 1944 de be-
richten binnen kwamen van de snel-
le opmars van de geallieerden in 
België brak in Nederland Dolle 
Dinsdag uit (5 september 1944). 
Onder collaborateurs  en de NSB 
brak vervolgens paniek uit. Velen 
van hen vertrokken richting Oost-
Nederland  tot in Duitsland toe. Het 
hoofdkantoor van de NSB stond in 
Utrecht aan de Maliebaan, waar 
Mussert een prachtige zetel had la-
ten maken (er is ook een foto met 
Mussert op die stoel). In de paniek 
na Dolle Dinsdag verplaatste Mus-
sert het hoofdkantoor van de NSB 
van Utrecht naar Almelo, waar hij in 
de Bellinckhof aan de Wierdense-
straat een nieuwe werkplek vond. 
Dicht bij de Duitse grens voor het 

geval hij nog verder moest vluchten. 
Hij heeft daar gezeten tot 2 april 
1945. De opmars van de geallieer-
den bracht hem ertoe zijn hoofd-
kwartier naar Groningen te verplaat-
sen. Op 4/5 april 1945 werd Almelo 
bevrijd door de Canadezen. Mussert 
zat toen in Den Haag, waar hij op 7 
mei 1945 werd gearresteerd. Een 
jaar later is hij ter dood veroordeeld 
en gefusilleerd. 
Na de bevrijding werd de inventaris 
van de Bellinckhof door de Neder-
landse Staat geconfisqueerd. De 
spullen werden in beheer gegeven 
aan de gemeente Almelo die van 
alles te kort kwam. Zo belandde,  zo 
is mij verteld (ik heb geen foto van 
Mussert op die stoel gevonden), het 
bureau en de bureaustoel van Mus-
sert bij de Dienst Gemeentewerken 
van Almelo, toen gevestigd aan de 
Wierdensestraat schuin tegenover 
het gerechtsgebouw. Al snel werd 
dit kantoor te klein en verhuisde de 
dienst naar een groot pand aan de 
Haven Zuidzijde. Mijn vader, G.L. 
Fekkers (31-5-1918 – 8-3-1972), 
trad in 1954 daar in dienst als op-
zichter bij de Dienst Wederopbouw. 
Een aantal jaren later werd hij hoofd 
van deze dienst. Hij kreeg de beste 
bureaustoel die beschikbaar was en 
dat was de stoel van Mussert uit de 
Bellinckhof. Heel bijzonder was dat 
de stoel in hoogte verstelbaar is, dat 
hij zwenkwielen heeft en een kantel-
bare rug. Een luxe bureaustoel heet-
te dat in die tijd, nu zou je zeggen: 
ergonomisch verantwoord. Mijn 
vader heeft die stoel gebruikt tot die 
vervangen word door moderne kan-
toorinrichting in het begin van de 

jaren 60. Mijn vader werkte op dat 
moment samen met de architect 
J.J.P. Oud die bezig was met het 
nieuwe Stadhuis (nu oude) dat in 
1973 in gebruik werd genomen. De 
bureaustoel belandde in het depot 
van de gemeente. Mondjesmaat kon-
den medewerkers oude spullen over-
nemen als dat zo uit kwam.  
Toen ik in 1969 verhuisde van een 
kamer op de Campus Drienerlo naar 
een kamer in de stad in Enschede, 
had ik een bureaustoel nodig. Mijn 
vader heeft mij toen zijn oude bu-
reaustoel, die van Mussert, gegeven 
want die was prima geschikt. Ik heb 
er mijn studie aan de toenmalige 
THT op afgemaakt en al die tijd de 
stoel gebruikt in mijn studeerkamer 
en later hobbykamer. In 1988 zijn 
we verhuisd naar Eijsden (Zuid 
Limburg) en ook daar heb ik de 
stoel altijd gebruikt (en de oorspron-
kelijk grijze ribcord- bekleding ver-
vangen want die was echt helemaal 
op). Nu er  in 2017  een tentoonstel-
ling over het eind van de Tweede 
Wereldoorlog in Almelo komt, is het 
tijd om de stoel terug te brengen 
naar de plaats waar die historisch 
gezien het meest op zijn plek is. 

De stoel van Mussert 

 
Door Harry Fekkers, Oost-Maarland (Eijsden) 

 
De bureaustoel uit de Bellinckhof. 

Houten zetel van Mussert uit het 
hoofdkwartier in Utrecht met em-
bleem van de NSB. Nu in Oorlogs-
museum Overloon. 

Harry  Fekkers  groeide op in Almelo en deed eindexa-

men in 1967 aan het Gemeentelijk Gymnasium onder-

deel van het toenmalige Erasmus Lyceum. Een gesprek 

met hem over de grootste  bankoverval ooit in Neder-

land in november 1944 en de tentoonstelling daarover  

in het Stadsmuseum Almelo leidde tot de opmerk-

ing:’dan heb ik voor jullie de bureaustoel van Anton 

Mussert’. 
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Bij het overlijden van mijn vader 
Henk van der Aa in 2005 heb ik als 
zoon  mij ontfermd over een tweetal 
mappen met negatieven uit zijn na-
latenschap. Eén daarvan doet ver-
slag van het Almelo van voor, tij-
dens en vlak na de oorlog. Een aan-
tal van deze foto’s waren afgedrukt 

in een oud fotoalbum. Mijn nieuws-
gierigheid als kind betrof met name 
dit oude album over de oorlogsjaren. 
Vader Henk kon daarover veel her-
inneringen ophalen en ik luisterde 
met verbazing naar zijn indrukwek-
kende verhalen over de bezettings-
tijd. Hoe hij en zijn broer Tonny 
zich verstopten boven de etalage van 

onze winkel in werkkleding, toen er 
door de Duitsers een razzia werd 
gehouden voor de Arbeitseinzats en 
daaraan ontkwamen. De verdwaalde 
V1’s die een behoorlijk aantal 
slachtoffers maakten in Almelo o.a. 
op het Rietplein in februari 1945. 
Een brandende bommenwerper van 
de geallieerden die neerstortte in de 
Hofkampstraat, waarbij 12 mensen 
om het leven kwamen. 
Ook de bevrijding van Almelo sprak 
tot de verbeelding. De geallieerden 
waren in aantocht. Vanuit Borne en 
Delden trokken de Canadezen met 
hun tanks op en rond het middaguur  
op 4 april reden zij de stad binnen. 
De Duitsers bliezen vervolgens  een 
aantal bruggen op om de opmars van 

Weg is ons leed, de brug is verbreed 

Het opblazen en herstel van de brug in de Grotestraat-

zuid over de Almelose Aa (Wij spraken altijd over de 

Lolee), beleefd en gefotografeerd tijdens en na de oor-

log door mijn vader Henk van der Aa (1922-2005) van-

uit ons ouderlijk huis aan de Grotestraat 96. 

Door Vincent van der Aa 
Foto's Henk van der Aa 

Foto boven: Marcherende Duitse 
soldaten in de Grotestraat ter hoog-
te van de Hofstraat. 
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de geallieerden te vertragen. De 
brug over de Almelose Aa bij de 
sociëteit, was er daar één van. De 
Canadezen werden daardoor ge-
dwongen om  via het Schokland 
naar het Marktplein te rijden, waar 
een vuurgevecht losbrak dat de 
Duitsers uit het Waaggebouw ver-
dreef, waarna ze krijgsgevangen 
werden gemaakt. 
 
Mijn vader schreef over zijn herin-
neringen aan de oorlog in onze fami-
liekrant ‘De Huisvriend’ (februari 
2000). 
‘De grootste materiële schade kwam 
voor ons op de Bevrijdingsdag 4 
april 1945. 
Door Duitse soldaten werden we 
gesommeerd ons huis te verlaten. De 
ramen moesten open in verband met 
de luchtdruk, want de brug over de 
Loolee, naast ons huis, zou worden 
opgeblazen. Toen alles rustig was en 
er geen Duitsers meer te zien waren 
(die waren op de vlucht) zijn we 
gaan kijken. De brug lag er nog, 
alleen een groot gat erin, maar de 
schade aan de huizen was enorm. 
Geen ruit was nog heel, de piano 

Schade na de explosie bij  
Grotestraat 96. 

 
Schade in de Grotestraat richting 
Verkeershuis. Rechts het torentje 
van het  Dagblad v/h Oosten.. 



 

 

met de nieuwe brug blijkt uit de foto 
van de etalage van ‘Van der Aa's 
Vakkledinghuis’ op Grotestraat 96. 
‘Weg is ons leed de brug is  
verbreed’. 
 
De foto's waar mijn vader op staat, 
zijn waarschijnlijk gemaakt door 
zijn jongere broer Tony van der Aa. 

waaronder mijn vader (midden zon-
der hoed),  als eerste de brug over. 
Daarna volgt een bus van de T.E.T. 
en talloze belangstellende Almelo-
ërs.  
Dat de omwonenden ook blij waren 
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was omver geblazen en schilderijen 
lagen beschadigd op de grond.’ 
 
Dat de schade aan de brug niet groot 
was, blijkt uit de foto van de Cana-
dese tank voor de brug die alweer 
provisorisch gerepareerd is. Deze 
foto is waarschijnlijk een paar dagen  
later gemaakt, gezien de rust waar-
mee een fietser achter de tank over-
steekt. Ook  de panden aan weerszij-
den zijn alweer min of meer opge-
lapt, terwijl het brugdek is hersteld. 
 
Het zou nog tot januari 1950 duren 
voordat de brug, verbreed en verbe-
terd, volledig hersteld was. Blijkbaar 
was er forse druk uitgeoefend door 
omwonenden op het gemeentebe-
stuur, omdat de in 1945 provisorisch 
gerepareerde brug door het voort-
denderende verkeer hen ‘s nachts uit 
de slaap hield. 
 
De opening door  burgemeester Ra-
vesloot op 14 januari is een grootse 
gebeurtenis in Almelo, zoals Dag-
blad v/h Oosten en Twentsche Cou-
rant schreven. 
Burgemeester Ravesloot memoreert 
in zijn toespraak de voorbeeldige 
samenwerking tussen Rijkswater-
staat, de Dienst Gemeentewerken en 
de uitvoerder. Hij vestigt de aan-
dacht op het plan ter verbetering van 
de binnenstad en zegt toe dat ook de 
bruggen in de Brugstraat  nog een 
beurt krijgen. Vervolgens knipt hij 
het lint door en gaat hij samen met 
wethouders en de Brugcommissie, 

 
Van der Aa's Vakkledinghuis ‘Weg 
is ons leed, de brug is verbreed’ met 
in de deuropening mijn vader. Bin-
nen staat mijn oma achter de toon-
bank. 

De bevrijding  april 1945 Canadese 
tanks rijden over de inmiddels pro-
visorisch  herstelde brug. 
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 Als eersten over de brug Burge-
meester, wethouders en de brugcom-
missie met in het midden zonder 
hoed, mijn vader. 
 
 
Het publiek volgt. De heer Schaake 
in zijn stofjas (ongetwijfeld van 
”Van der Aa”) voor zijn winkel. 
 
 
 
Ook de T.E.T. kan weer over de 
brug. 
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Eenmaal in de stijlkamer is men 
terug in de tijd. De kamer is nog 
precies als 240 jaar geleden met haar 
wand-vullend behangsel uitgevoerd 
in reliëf (grisaille), dat de triomf-
tocht van de Romeinse generaal 
Quintus Fabius Maximus Cunctator 
voorstelt. Het behangsel is in 1778 
geschilderd door de Andries War-
moes in opdracht van de laken-
fabrikeur en patriot Egbert Hofkes. 
Op de grisaille is een triomferende 
Fabius Maximus te zien, in een lan-
ge stoet ruiters, muzikanten, slaven 
en offerdieren die aankomt bij de 
stadspoort van Rome. De schilde-
ring is nooit van haar plaats geweest 
en dat is uiterst zeldzaam. Nu, zo’n 
240 later, is restauratie van de hele 
stijlkamer echt noodzakelijk. Nog 
meer uitstel leidt onherroepelijk tot 
teloorgang van bijzonder cultureel 
erfgoed in Almelo.   
  
Restauratie een kwestie van lange 
adem  

Weinigen weten van het bestaan van 
de stijlkamer in het Hofkeshuis. Dat 
neemt niet weg dat het gaat om 
belangrijk cultureel erfgoed, dat 
nodig moet worden gerestaureerd 

omdat het anders verloren gaat. 
Daarom hebben een aantal bezorgde 
Almeloërs in overleg met de 
stichting Stadsherstel in 2006 de 
stichting Hofkeshuis Almelo 
opgericht. Zij prijzen zich gelukkig 
dat de eigenaar van het Hofkeshuis 
de stijlkamer al die jaren in de 
oorspronkelijke staat heeft weten te 
houden. Goed dat hij dat gedaan 
heeft. 
  
Dat de restauratie van de stijlkamer 
een weerbarstige materie is, heeft de 
stichting al lang en breed 
ondervonden. Het blijkt onder meer 
uit het feit dat de Rijksdienst 
Monumentenzorg (nu Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed) in 1984 al stelde 
dat er haast geboden was met het 
restaureren van de schildering en het 
nog tot 1987 duurde voordat de 
rijksdienst het vastlegde in een 
notitie. 
Een complicerende factor is ook dat 
het Hofkeshuis particulier bezit is en 
dat de etage - waar de stijlkamer 
zich bevindt – verhuurd is aan een 
particulier. Primair is de eigenaar 
verantwoordelijk voor het in goede 
staat houden van het monument, 

maar voor de complexe restauratie 
van de stijlkamer door experts is een 
fors bedrag nodig en dat is tot op 
heden nog niet beschikbaar. Dat is 
ook de reden waarom de kamer nog 
steeds op restauratie wacht. 
  
Vanwege het grote culturele belang, 
spant de stichting Hofkeshuis zich in 
om middelen in te zamelen voor de 
bitter noodzakelijke hersteloperatie. 
Ook dat is complex. Want externe 
financiering door fondsen van 
belangrijk cultureel erfgoed is wel 
mogelijk, maar daaraan is vrijwel 
altijd de eis verbonden dat het 
monument voor het publiek 
toegankelijk is. En dat is hier niet 
het geval. 
  
Veelvuldig overleg van de stichting 
met de rijksdienst heeft inmiddels 
wel geresulteerd in een 
wetenschappelijk onderzoek o.l.v. 
Margriet van Eikema Hommes. De 
eerste uitkomsten van het onderzoek 
zijn gepresenteerd tijdens het 
symposium “De verborgen schat van 
Almelo” in de doopsgezinde kerk 
schuin tegenover het Hofkeshuis. De 
gedeputeerde mw. Hester Maij heeft 
het symposium onder grote 
belangstelling geopend. Op het 
symposium heeft het bestuur van de 
stichting Hofkeshuis ervoor gepleit 
om een virtuele openstelling, door 
middel van een website, als 
gelijkwaardig aan een fysieke 
openstelling te zien. De fysieke 
openstelling is mooi als het kan, 
maar soms laat dat nog even op zich 
wachten. Daarom is een virtuele 
openstelling als overbrugging een 
acceptabel alternatief.  
  
De stichting is al die jaren ook in 
gesprek gebleven met de provincie, 
het gemeentebestuur van Almelo, de 
rijksdienst en de eigenaar, de familie 
Niers. Wij zien het als een 
belangrijke doorbraak dat de familie 
Niers van de gemeente Almelo en de 
Provincie Overijssel een subsidie 
heeft ontvangen waarmee voor het 
uitvoeren van een pilot-restauratie. 
Dit opent de weg naar totale 

In de hoofdwinkelstraat van  
Almelo staat het Hofkeshuis 
Het Hofkeshuis in Almelo is een rijksmonument met 

daarin een stijlkamer die uniek is in z’n soort. De ka-

mer is via een met hout beklede brandtrap bereikbaar 

aan de achterkant van het huis. Eenmaal binnen moet 

dan nog wel de goede deur worden geopend om in de 

stijlkamer te komen. 

De voorzijde van het Hofkeshuis is aan de hoofdwinkel-

straat (Grotestraat Noord). De achterzijde ligt aan het 

Kolkje, een verstild gebied in het hart van de stad waar-

aan ook de slotgracht van Huize Almelo grenst. Dat is 

ook precies waar de stijlkamer op uitkijkt: Huize Alme-

lo. 

Door Huub Isendoorn 
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restauratie. De pilot zal worden 
uitgevoerd door het restauratieatelier 
SRAL uit Limburg. Dit restauratie-
onderzoek is nodig om de techniek 
van de restauratie te bepalen en een 
precieze begroting voor de totale 
restauratie op te stellen. Het bestuur 
van de stichting beraadt zich op 
fundraising.  
  
Via de website www.hofkeshuis.nl 
kunt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen. Ook kunt u op deze 
website het boek lezen dat naar 
aanleiding van het onderzoek is 
geschreven: “From Isolation tot Co-
herence, an Integrated Technical, 
Visual and Historical Study of 17th 
and 18th Century Dutch Painting 
Ensembles”. De auteurs zijn ook de 
onderzoekers van het onderzoek, te 
weten Margriet van Eikema 
Hommes en Piet Bakker. Dit boek is 
vooralsnog alleen in de Engelse ver-
sie te lezen op de website. 

  

Uit het onderzoek van mevrouw 
Margriet van Eikema Hommes 
weten we nu dat de stijlkamer van 
het Hofkeshuis, van nationale- en 
internationale betekenis is. Het feit 
dat de wandbespanning in de ach-
terliggende 240 jaar nooit van haar 
plek is geweest, is heel bijzonder en 
komt vrijwel nooit voor. Dat maakt 

de stijlkamer nog interessanter. Te-
gelijkertijd is het een gegeven dat 
vrijwel niemand weet heeft van deze 
stijlkamer. Daarom spreken we van 
de Verborgen Schat van Almelo.  

Huidige toegang stijlkamer 
Hofkeshuis.           

Oorspronkelijke toegang Grotestraat 62 
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Vanaf volgend jaar wordt het moge-
lijk de Twentse kranten te raadple-
gen in de vorm waarin ze ooit werd 
gemaakt: gedrukt op papier. De 
Persgroep, eigenaar van de bovenge-
noemde titels, heeft alle meer dan 
3000 Twentse krantenleggers dit 
jaar overgedragen aan het Historisch 
Centrum Overijssel (HCO) in Zwol-
le waar ze door vrijwilligers zijn 
gesorteerd op titel, jaargang en 
maand. De verwachting is dat ze 
vanaf volgend jaar op de studiezaal 
van HCO kunnen worden geraad-
pleegd. 
 
Daarmee wordt de rijkste historische 
bron die er over Twente bestaat, 
voor het publiek ontsloten. Vanaf de 
negentiende eeuw, toen de eerste 
kranten in Twente verschenen, staan 
alle belangrijke gebeurtenissen erin. 
Ze presenteren het levensverhaal 
van een regio die zich binnen een 
eeuw ontwikkelde van een verzame-
ling dorpen omgeven door heidevel-
den, bossen en akkers, naar een 
dichtbevolkt en geïndustrialiseerd 
gebied waar meer dan een half mil-
joen mensen wonen. Van al die  
mensen staan de namen minstens 
tweemaal in de krant genoemd. 
In de rubriek Burgerlijke Stand toen 
ze werden geboren, en in de overlij-
densadvertentie toen ze stierven. 
Het ontstaan van de vier kranten is 
nauw met de groei van Twente ver-
bonden. Alle vier ontstonden ze in 
een van de grote steden. Daar woon-

den genoeg mensen om de uitgave 
van een stadskrant rendabel te ma-
ken. Almelo was tot 1850 de groot-
ste stad van Twente. Daar waren de 
rechtbank en het kadaster gevestigd, 
de belangrijkste rijkdiensten uit die 
tijd, en daar ook verscheen in 1844 
de eerste lokale krant: de Twentsche 
Courant. De honger naar nieuws 
was in Almelo zelfs zo groot dat er 
in 1881 plaats bleek voor een twee-
de: het Twentsch Zondagsblad, het 
latere Dagblad van het Oosten. 
 
Enschede kreeg in 1855 zijn eerste 
stadskrant in de vorm van de En-
schedesche Courant, maar deze was 
geen lang leven beschoren. Dat gold 
niet voor het Dagblad Tubantia die 
1872 door de Enschede boekhan-
delaar Van der Loeff op de markt 
werd gebracht en zou uitgroeien tot 
de 
grootste krant van Twente. In Hen-
gelo verscheen in 1886 de Nieuwe 
Hengelosche Courant als opvolger 
van de Hengelosche Courant die 
maar heel kort heeft bestaan. In Ol-
denzaal zag in 1885 het Weekblad 
voor Oldenzaal en Omstreken het 
daglicht dat zich ontwikkelde tot een 
katholiek nieuwsblad en na 1945 als 
dagblad onder de titel Twentsche 
Courant werd heropgericht. Om 
bedrijfseconomische redenen zijn 
alle vier dagbladen in de loop van de 
vorige eeuw opgeheven en in 1996 
samengegaan in De Twentsche Cou-
rant Tubantia. Van elke dagbladtitel 

volgt hieronder een korte beschrij-
ving. 
 
De Twentsche Courant was een uit-
gave van J.T. Sommer in Almelo en 
verscheen in 1844 voor het eerst. 
Aanvankelijk eenmaal per week, en 
vanaf 1869 tweemaal. In 1915 werd 
het blad gekocht door Willem 
Waanders, een Zwolse uitgever die 
de titel onderbracht in de NV 
Twentsche en Overijsselsche Cou-
rant- en Handelsdrukkerij. Waanders 
wilde in Overijssel met een eigen 
katholiek dagblad de markt verove-
ren en zag de aankoop van de 
Twentsche Courant als een eerste 
stap. Maar Almelo bleek bij nader 
inzien niet de juiste vestigingsplaats. 
Niet alleen omdat de stad al gauw 
door Enschede werd overvleugeld, 
maar ook omdat het blad van Waan-
ders concurrentie kreeg van een 
eveneens in Almelo verschijnend 
nieuwsblad van de lokale uitgeverij 
Hilarius. 
De Twentsche Courant, die vanaf 
1918 driemaal per week verscheen, 
verhuisde daarom in 1922 naar het 
katholieke Oldenzaal, waar Waan-
ders meer kansen zag en samenwer-
king zocht met de lokale firma 
Bruggeman, uitgever van het in 
1885 opgerichte Weekblad voor 
Oldenzaal en Omstreken. Waanders 
kocht dit nieuwsblad en voegde het 
samen met zijn Twentsche Courant 
tot een driemaal per week ver-
schijnend katholiek nieuwsblad. In 
1922 
kwam de Zwolse uitgever echter tot 
de conclusie dat een katholiek dag-
blad voor de hele provincie onhaal-
baar is en trok hij zich terug. Het 
blad werd teruggekocht door 
handelsdrukkerij Bruggeman die het 
voorzette onder de titel Twentsche 
Courant Nieuwsblad voor Twente, 
waarin opgenomen Weekblad voor 
Oldenzaal en Omstreken. 
 
De exploitatie van de Twentsche 
Courant bleef niettemin een wankel 
avontuur, ondermeer vanwege de 
hoge bezorgkosten. Het blad werd in 
1936 gekocht door de Oldenzaalse 
hotelhouder H.Th. Hasewinkel, een 
avontuurlijke ingestelde zakenman 
die wel kansen zag in de uitgave. In 
de Tweede Wereldoorlog werd de 

Twentse kranten eindelijk veilig onder dak 

Ooit waren er in Twente vier zelfstandige kranten: Dag-

blad Tubantia, Twentsche Courant, Dagblad van het 

Oosten en Nieuwe Hengelosche Courant (later Henge-

losch Dagblad). Hun archieven zijn allemaal bewaard 

gebleven maar waren tot dusver onbereikbaar voor het 

publiek. Van de kranten bestonden wel microfiches die 

via een speciaal projectieapparaat konden worden uit-

gelezen, maar de kwaliteit daarvan was zo slecht dat 

maar weinig mensen van die mogelijkheid gebruik heb-

ben gemaakt. 

 
Door Jan Haverkate 
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verschijning wegens papierschaarste 
gestaakt, waarna drukpers, titel en 
gebouw in 1943 in handen kwamen 
van de nieuwe vennootschap NV 
Twentsche Courant. Deze maakte in 
het diepste geheim plannen om de 
titel na de bevrijding als katholieke 
dagblad te laten herverschijnen in 
heel Twente. Op 11 april 1945 ver-
scheen het eerste nummer en in 
1990 volgde de fusie met Dagblad 
Tubantia. Op 2 maart 1996 ver-
scheen het laatste nummer. 
 
Het ontstaan van het Dagblad van 
het Oosten is nauw verbonden met 
de handelsdrukkerij en uitgeverij W. 
Hilarius Wzn in Almelo. Deze krant 
verscheen voor het eerst in decem-
ber 1881, maar had toen nog een 
andere titel: Twentsch Zondagsblad, 
met als ondertitel Almelosche 
Courant. Vanaf 1914 verscheen de 
uitgave tweemaal per week, en van-
af 1928 driemaal. Dat bleef zo tot 
1933 toen in Almelo een ware kran-
tenoorlog uitbrak. Uitgeverij Tijl uit 
Zwolle bracht in dat jaar een concur-
rerende krant op de lokale markt: het 
Almelosch Dagblad. 
Hilarius reageerde onmiddellijk. 
Nog niet meteen met een echt dag-
blad, maar met een opgefrist 
Twentsch Zondagsblad dat driemaal 
per week verscheen onder de hoofd-
titel Nieuwsblad van het Oosten. 
 
De Almeloërs hadden nu de keus 
tussen het Almelosch Dagblad van 
Tijl en het door Hilarius uitgegeven 
Nieuwsblad van het Oosten. Voor 
zoveel kranten was op de Almelose 
krantenmarkt geen plaats. In 1937 
begroeven beide uitgeverijen de 
strijdbijl en voegden hun kranten 
samen tot het Dagblad van het Oos-
ten dat tot 1944 bleef verschijnen. In 
februari 1946 kwam de krant weer 
uit, na een verschijningsverbod van 
een jaar. In 1975 waren de kosten zo 
sterk gestegen dat het Dagblad van 
het Oosten moest fuseren. Eigenaar 
werd uitgeversmaatschappij Van der 
Loeff in Enschede, de uitgever van 
Tubantia. Het Dagblad van het Oos-
ten werd een kopblad van Tubantia 
en hield in 1994 op als zelfstandige 
titel te bestaan. 
 
In Enschede is het ontstaan van de 
lokale krant verbonden met Matthias 
van der Loeff, de zoon van een Gro-
ningse dorpsdokter, die zich in 1869 
als boekhandelaar in de snelst 
groeiende stad van Twente vestigde. 

In 1872 bracht hij het nieuwsblad 
Tubantia op de markt met als onder-
titel Volkscourant voor Twente. Het 
blad verscheen de eerste jaren een-
maal per week, in 1879 tweemaal 
per week, in 1902 driemaal, en van-
af 1912 zesmaal. Daarmee werd 
Tubantia de eerste dagelijks ver-
schijnende krant in Twente wordt. In 
de jaren dertig werd de krant eigen-
dom van de familie Houwert. Con-
currentie op de lokale markt onder-
vond Van der Loeff de eerste jaren 
alleen van de Enschedesche Courant 
uit 1855, een uitgave van de 
gebroeders Bernhard en Karel Blij-
denstein, maar hun uitgave ging in 
1903 ter ziele. 
 
Tubantia, dat in de oorlog bleef ver-
schijnen, kreeg na de bevrijding een 
verschijningsverbod opgelegd, maar 
mocht in september 1946 weer uit-
komen en sloeg toen ook buiten 
Enschede de vleugels uit. In Henge-
lo werd in 1947 het Hengelosch 
Dagblad aangekocht dat vanaf dat 
moment uitkwam als een kopblad 
van Tubantia. In 1975 volgde de 
overname van het Dagblad van het 
Oosten aangekocht, en in 1990 van 
de Twentsche Courant. Het bedrijf 
kwam in een stroomversnelling, 
toen het enkele jaren later samen 
met de Zwolsche Courant en het 
Deventer Dagblad opging in de Oos-
telijke Dagblad Combinatie die later 
werd overgenomen door Wegener 
NV, een in Apeldoorn gevestigde 
uitgeverij van regionale dagbladen. 
Tegenwoordig is de Persgroep de 
eigenaar. 
 
In Hengelo was de oprichting van de 
eerste lokale krant een initiatief van 
uitgeverij Treffers uit Deventer die 
in 1886 een weekblad op de markt 
bracht onder de titel Nieuwe Henge-
losche Courant. Het blad was de 
opvolger van de Hengelosche Cou-
rant die maar enkele maanden heeft 
bestaan. In 1902 werd de Nieuwe 
Hengelosche Courant overgenomen 
door drukkerij H.L. Smit & Zn in 
Hengelo, waarna het blad vanaf 
1910 tweemaal per week ging ver-
schijnen, en vanaf 1929 driemaal. In 
1940 werd de Nieuwe Hengelosche 
Courant een dagblad met een oplage 
van 9000 abonnees. In de eerste 
twee jaren van de oorlog bleef de 
krant gewoon verschijnen, maar in 
november 1942 moest het blad van 
Duitse bezetter samengaan met 
Tubantia. Beide kranten verschenen 

tot 1945 onder de titel Twentsch 
Nieuwsblad, dagblad voor Twente 
en Oost-Gelderland. 
 
Na de bevrijding kreeg ook de Nieu-
we Hengelosche Courant een tijde-
lijk verschijningsverbod opgelegd. 
Het gat op de Hengelose kranten-
markt werd voorlopig ingevuld door 
de Twentsche Courant, die in 1945 
van Oldenzaal naar Hengelo ver-
huisde, en door het voormalige 
verzetsblad Strijdend Nederland, dat 
vanaf 20 april 1945 de titel Henge-
losch Dagblad ging voeren. De 
laatstgenoemde krant werd in 1947 
aangekocht door de Enschedese 
uitgeversmaatschappij Van der 
Loeff, de uitgever van Tubantia. 
Uitgeverij Smit keerde niet meer 
met zijn Nieuwe Hengelosche Cou-
rant op de markt terug. De jaargan-
gen van deze krant tot 1842 worden 
bewaard in het gemeentearchief 
Hengelo en vallen buiten de collec-
tie die nu in Zwolle is onderge-
bracht. 
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personen. Inmiddels had hij zich tot 
Frans staatsburger laten naturalise-
ren. In 1914 was hij in Berlijn, van 
waaruit hij berichtte, dat de dreiging 
van een grote oorlog wel met een 
sisser zou aflopen.  Als Frans staats-
burger ontsnapte hij ter nauwernood 
aan internering voor zijn terugreis 
naar Parijs.  Of het zijn patriottisme 
voor de Fransen was, of zijn mis-
kleun met zijn laatste berichtgeving, 
dat weten wij niet. Maar toen de 1e 
Wereldoorlog uitbrak, meldde hij 
zich als vrijwilliger aan bij het Fran-
se leger en vroeg telkens overplaat-
sing aan richting het front, totdat hij 
in 1916 bij Verdun gelegerd werd. 
Hier berichtte Jules over de sfeer en 
activiteiten rechtstreeks vanuit de 
loopgraven. Als Luitenant-
vaandeldrager werd hij door een 
kogel in het hart getroffen op 08-06-
1916 bij Vaux devant Damloup, 
naar men  aanneemt. Zijn lichaam is 
nooit teruggevonden of geïdentifi-
ceerd. Dus wordt  hij als vermist 
vermeld.  
Na de pauze vond een interessante 
discussie plaats over eerherstel voor 

Op 8 februari 2017 vertelde Nico 
van der Woude over Jules Hedeman, 
zoon van de Almelose fabrikanten 
familie, met  fabrieken aan de Oot-
marsumse straat, waar nu het Esker-
plein is. Op 22-10-1869 werd Jules 
in Almelo geboren. Op jonge leeftijd 
door de familie uitgezondennaar 
Zuid-Afrika om de mogelijkheden 
voor het familiebedrijf te onder-
zoeken. Dit was geen succes, waar-
na hij naar Londen vertrok. Met zijn 
opgedane kennis werd hij in Londen 
gezien als een Suid-Africa-
deskundige. De 2e Boerenoorlog 
(1899-1902) was net uitgebroken en 
in Engeland was plots grote behoef-
te  aan informatie over dit land. 
Toen ontdekte Jules zijn passie voor 
de journalistiek. In 1906 trok hij 
naar Parijs, waar hij snel opklom tot 
hoofdredacteur buitenland van het 
populaire en zeer invloedrijke dag-
blad “le Matin”. Blijkbaar sprak hij 
zijn talen goed, want hij interviewde 
toen  vele hooggeplaatste politieke 

Jules. Heeft Jules Hedeman ooit zijn 
eer verloren ? Je kunt je afvragen in 
hoeverre je  je eer verliest, wanneer 
je zelf geen eer betoond aan beroem-
de personen. Juist deze helden en 
coryfeeën kunnen inspirerend wer-
ken op de jeugd, zoals Wubbo Oc-
kels ook geboren in Almelo. Deze 
BN-ers uit Almelo spreken toch ook 
tot de verbeelding. De vele boeiende 
details staan ook in het boek, dat 
Nico van der Woude schreef over al 
zijn bevindingen omtrent Jules He-
deman.  

Jules Hedeman. Waarom deed hij dat? 

Door Jan Wever 

Jules Hedeman.  
Foto: Stadsmuseum. 
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Van het bestuur 

Dit jaar voert onze excursie naar het noorden. We bezoe-
ken donderdag 11 mei  Kamp Westerbork en de vesting 
Bourtange. 
We verzamelen op het parkeerterrein van het Heracles 
stadion om daar om 9.00 uur te vertrekken. Na een kop 
koffie bezoeken we het herinneringscentrum van Kamp 
Westerbork en maken er vervolgens een wandeling.  
Daarna voert de excursie naar vesting Bourtange in de 
zuidoost hoek van Groningen. Vanaf de parkeerplaats 
rijdt een pendelbusje naar het centrum van Bourtange. Na 
de lunch  bezoeken we één of twee musea en  wandelen 
we door een vesting, die herbouwd werd naar de situatie 

in 1742. Het vertrek staat gepland voor 15.00 uur. Aan-
komst in Almelo bij het Heracles stadion rond 16.30 uur. 
De kosten voor de excursie (bus en entrees)  bedragen 
rond 35 euro per persoon.  Koffie en lunch zijn voor eigen 
rekening.   
U kunt u voor de excursie opgeven via:  
hanschristiaankrol@gmail.com  
Wanneer we boven de 48 deelnemers uitkomen gaat een 
numerus fixus gelden op basis van ‘wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt’. 

De werkgroep Bodem van het Stadsmuseum Almelo vraagt uw hulp voor het 
volgende. Bij graafwerkzaamheden bij het parkeerterrein op het Molenkamps-
park kwam een soort kapiteel tevoorschijn. Het kapiteel is op bijgaande foto 
afgebeeld. 
Het is gemaakt van zandsteen en versierd  met krullen (voluten) en een acan-
thusblad. De achterkant is voorzien van cement met daarin delen van metsel-
stenen. 
Wij denken dat dit kapiteel dienst heeft gedaan als een console voor een beeld 
of iets dergelijks. Op het terrein heeft tot 1971 een kerk met een pastorie ge-
staan. Mogelijk komt het gevonden kapiteel uit die kerk. Wie het weet, mag 
het zeggen. Graag horen wij iets van u. 
 
Werkgroep Bodem (Adriaan Dorst en Albert Eshuis) 
Stadsmuseum Almelo 
Prinsenstraat 13 
tel. 0546 - 816 071 

Wie helpt ons? 

Excursie Historische Kring Almelo 2017   


