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Nieuw cultureel erfgoed  
 
Woensdagmiddag 24 mei stond een grote groep gasten van het Stadsmuseum 
Almelo te wachten op de zonovergoten binnenplaats  op Klaas Knot. De Presi-
dent van de Nederlandse Bank zou om 17.00 uur de tentoonstelling “Het  Ver-
zet Kraakt” komen openen. Het werd iets later. Een file op de A1 speelde haar 
eigen rol, zodat de gasten met een glas in de hand konden luisteren naar zijn 
speech over verzet, dilemma’s en “helden”. Centraal in de tentoonstelling  die 
hij opende staat de bankkraak van 15 november 1944 toen in het filiaal van de 
Nederlandse Bank aan de Wierdensestraat meer dan 46 miljoen gulden buitge-
maakt werd door een Twentse verzetsgroep onder leiding van Derk Smoes. De 
overval werd goed voorbereid en uitgevoerd. Dom toeval speelde de Duitsers 
in de kaart. Het buitgemaakte geld werd teruggevonden. Smoes en vijf ande-
ren kwamen om in concentratiekampen. 
De overval inspireert echter meer dan zeventig jaar later een groot opgezet  
community event. In vijf andere musea rondom Almelo zijn eveneens tentoon-
stellingen ingericht met dezelfde titel, maar met een eigen inhoud. Een fiets- 
en hotelroute verbindt de tentoonstellingen. In augustus en september volgen 
twintig voorstellingen van de Musical “Het verzet Kraakt” met eenzelfde for-
mule als twee jaar geleden rond de musical “Van Katoen en Nu”.  
Op het Indiëterrein met een maaltijd, maar met een start op het rangeerterrein 
van de NS waar een historische trein de gasten ontvangt. Een must, want hier 
ontstaat nieuw cultureel erfgoed. 
 
Hans Krol 
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Scholen waar jeugdigen een am-
bacht konden  leren, waren er begin 
vorige eeuw in Overijssel alleen nog 
maar in Zwolle en Deventer. In Al-
melo gingen toentertijd echter stem-
men op om ook hier met dergelijk 

dagonderwijs te beginnen. Lang niet 
iedereen liep daar warm voor. Dat 
wordt een mislukking, dat kan niet 
anders, want een vak krijg je pas in 
de praktijk  goed onder de knie, zo 
werd geoordeeld. De initiatiefne-

mers zetten echter toch door, daarin 

gesteund door de landelijke  inspec-
teur van het Nijverheidsonderwijs. 
Er werd in maart 1913 een stichting 
opgericht en in een vergadering op 
24 juni  van dat jaar werd besloten 
om het rijk, de provincie en de ge-
meente Almelo om een bijdrage te 
vragen in de bouwkosten van een 
Ambachtsschool. Het voorlopige 
bestuur van de stichting bestond op 
dat moment uit voorzitter G.J. Sy-
brandy, secretaris  J.W. Goedbloed, 
penningmeester A.H. van Deursen 
en de leden J. ten Cate Ezn, G.J. 
Gast, P. Hartkoorn, B. Scholten Jzn, 
J.J. Hoffscholte, A. van Stegeren, 
W. van Wulfften Palthe en B. Vixse-
boxse Bzn. 
 
Textielschool 

Zonder discussie en hoofdelijke 
stemming keurde de gemeenteraad 
een jaarlijkse subsidie van 5000 
gulden goed. Toen de bestuursleden 
van de vereniging eens goed aan het 
rekenen sloegen, leek het hen toch 
verstandig om voor geldelijke steun 
ook bij de grote Almelose textielfa-
brikanten aan te kloppen.  Die wil-

 
Eerste Ambachtsschool van Twente 

Een school voor theoretisch en praktisch vakonderwijs 

was er zo’n honderd jaar geleden niet in Almelo. Wel 

was er een gemeentelijke avondschool en kon je in fa-

brieken je in een vak bekwamen, maar dat was het dan 

ook wel. Er werd wel gedacht aan de oprichting van 

een Ambachtsschool, maar pas honderd jaar geleden 

kwam er een ‘Vereeniging tot Stichting en Instandhou-

ding van een Ambachts- en Textielschool voor Almelo 

en omstreken’ en konden er spijkers met koppen worden 

geslagen.  

 
Door Gerard Brouwer 

 
De nieuwe Ambachts- en Textielschool in 1917. 



 

 

 
Stad & Ambt  3 

 

den wel meewerken, maar dan 
moest er ook een textielschool voor 
dagonderwijs bijkomen, want om nu 
geld op tafel te leggen voor alleen 
de opleiding van werkkrachten voor 
de andere industrieën, dat was toch 
wel iets te veel van het goede. Het 
stichtingsbestuur stemde toe, zodat 
er ook plaats zou worden ingeruimd 
voor textielonderwijs. Architect G. 
Vixseboxse mocht alvast van de 
‘Vereeniging tot Stichting en In-
standhouding van een Ambachts- en 
Textielschool voor Almelo en om-
streken’ het voorlopige ontwerp van 
het schoolgebouw en de begroting 
maken. 
 
In 1914 kon de inspecteur van het 
Nijverheidsonderwijs meedelen dat 
de minister van Onderwijs bereid 
was om geld beschikbaar te stellen 
voor de bouw van de Ambachts-
school. Maar de hoerastemming in 
Almelo sloeg al snel weer om toen 
alles moest worden teruggedraaid in 
verband met het uitbreking van de 
Eerste Wereldoorlog en de daarop 
volgende mobilisatie in Nederland.  
 
In 1915 werden de statuten van de 
vereniging koninklijk goedgekeurd 
en kon er fanatiek worden  geijverd 
om de bouw alsnog voor elkaar te 
krijgen. In dat jaar overleed architect 
B. Vixseboxse Bzn. Nadat de minis-
ter had laten weten dat de toegezeg-
de rijkssteun in 1916 alsnog  zou 
worden verleend, werd vervolgens 
in een vergadering op 14 oktober 
besloten de definitieve architectuur 
op te dragen aan de heren J. en M. 
Vixseboxse. De gemeente gaf in De 
Riet een terrein in erfpacht, zodat de 
bouw van de Ambachtsschool, de 
eerste dus in Twente, kon beginnen. 
Verder werd een voorschot tot een 
maximum van 115.000 gulden ver-
strekt. 
 
Penningmeester Van Deursen ver-
trok naar Haarlem en werd opge-
volgd door K. Atema en P. Kolpa 
nam in het bestuur de lege plaats in 
van B. Vixseboxse. Omdat de in-
specteur van het Nijverheidsonder-
wijs in Nederland meer eenheid in 
het vakonderwijs wilde bewerkstel-
ligen, drong hij aan op een samen-
gaan met de Almelose avondschool 
en daar bleek het bestuur wel toe 
bereid. In 1916 werd besloten om 
hiervoor ruimte te scheppen in de 
nieuwe Ambachtsschool, mits ten-
minste de gemeente hiervan gebruik 

wenste te maken. Daar wilde men 
eerst de kat uit de boom kijken, 
maar eind 1921 stelden B en W de 
raad toch voor om de avondschool, 
die toen officieel Avondvakteeken-
school heette, in beheer aan het be-
stuur van de Ambachtsschool over 
te dragen.  
 
De gemeenteraad wilde wel financi-
eel over de brug komen, maar daar 
was wel een voorwaarde aan ver-
bonden: er moest een gedelegeerd 
lid in het bestuur van de school ko-
men. Dat werd M. Salomonson 
Gzn., die echter in 1918 overleed 
waarna G. Kortenbout van der Sluys 
namens de gemeente in het bestuur 
plaats nam. Als directeur van de 
nieuwe school werd H. Kleinhout uit 
Leeuwarden aangesteld, die overi-
gens al in 1918 naar Zaltbommel 
vertrok. In zijn plaats kwam P. Blom 
uit Heerenveen, die wel vele jaren 
deze functie zou bekleden. Leraren 
werden R. Jansen, A. Mooij, S. 
Spies en J. Beeling voor respectieve-
lijk de vakken timmeren, smeden-
bankwerken, meubelmaken en schil-
deren en handtekenen. P. Kieft werd 
conciërge. Beeling bleek tevens een 
verdienstelijk kunstschilder en expo-
seerde zijn werk ook. Naast het ma-
ken van portretten, nam hij in Alme-
lo onder meer de Doelenstraat, de 
haven en de Herengracht als onder-
werp. Intussen waren er ook wijzi-
gingen in het bestuur: in plaats van 
Hoffscholte werd J. Vixseboxse 
benoemd en P. Hartkoorn nam het 
secretariaat over van Goedbloed, die 
naar Goes verhuisde. 
 
Rijkssubsidie  

 Hoewel pas op 15 september 1917 
de officiële opening  plaats had, 
begon de Ambachts- en Textiel-
school reeds op 15 december 1916 
met het onderwijs, want op die ma-
nier kon al  rijkssubsidie worden 
ontvangen. Het gebouw was toen 
echter bij lange na niet gereed, maar 
dat was niet zo erg want er waren 
nog maar 22 leerlingen. Dat de 
bouw traag verliep kwam voorname-
lijk doordat aannemer H. Slettenhaar 
door de druk van die tijd problemen 
had om voldoende bouwmaterialen 
te krijgen. De eerste leerlingen kwa-
men niet alleen uit Almelo, maar 
ook uit Mariënberg, Kloosterdijk, 
Delden en Wierden. Indien nodig 
zorgden petroleumlampen bij het 
onderwijs voor de verlichting. In de 
winter hield de school echter al 

vroeg op met de lessen, zodat de 
leerlingen uit de omringende dorpen 
genoeg gelegenheid kregen om op 
tijd thuis te zijn.  
De opleiding tot smid en bankwer-
ker was veruit het populairst, want 
daar kwamen meteen dertien jon-
gens op af. Verder waren er nog 
slechts zes timmerlieden, twee schil-
ders en een meubelmaker. Maar het 
begin was er en langzaam maar ze-
ker nam het aantal scholieren toe. 
Aan het eind van 1917 waren  er 
reeds 44 leerlingen en bleek het lo-
kaal voor het smeden al te klein..  In 
1921 werd al het getal  van 118 leer-
lingen bereikt, waarmee de Am-
bachtsschool  volgroeid leek. Behal-
ve het vakonderwijs werd er ook 
lager onderwijs gegeven, dat echter 
vooral gericht was op ‘de praktijk 
van den toekomstigen ambachts-
man’. Daarnaast wilde de school een 
steentje bijdragen aan de ‘volks-
opvoeding’. De scholieren deden 
ook hun best. “Er werd met ambitie 
gewerkt en weinig ongeoorloofd 
verzuimd,” meldde althans een jaar-
verslag uit die dagen. De leerlingen 
konden later als vakbekwame jonge 
mensen ook overal werk vinden. De 
textielschool had aanvankelijk ech-
ter vanaf 1917, ondanks de zorg die 
er aan werd besteed, een kwijnend 
bestaan en werd zelf enkele jaren 
stilgelegd. Daarna ging het, mede 
gestimuleerd door de Spanjaard-
fabriek te Borne,  weer een tijd be-
ter, maar toen de hele bedrijfstak in 
Twente instortte, werd de textielop-
leiding stopgezet. 
Te klein 

 De technische opleiding werd geva-
rieerder en bleek ook heel gewild en 
dat betekende dat in de na-oorlogse 
jaren het gebouw in De Riet veel te 
klein werd. Daarom werd in 1952 de 
school uitgebreid met lokalen in 
semi-permanente bouw aan de 
Windslaan. Door de tijd heen veran-
derden het soort onderwijs en de 
lessen en werd de opleiding ver-
breed. Men sprak nu van Lagere 
Technische School en later van Al-
gemeen Technische School voor dag 
en avond lts-ito en beroepsbegelei-
dend onderwijs. Er kwam in de stad 
christelijke en katholieke concurren-
tie, maar ondanks deze versnippe-
ring bleef het leerlingenaantal van 
de ATS groeien. De directie  drong 
dan ook aan op de bouw van een 
nieuwe school, temeer omdat het 
eens zo geprezen gebouw in De Riet 
afgekeurd werd voor het moderne 
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onderwijs. Daarbij werden  termen 
gebruikt als ‘totaal ongeschikt’ en 
zelfs ‘schunnig karkas’.  De ge-
meente wilde wel meewerken, maar 
was tegen een school aan de Aal-
drinkssingel, zoals het ATS-bestuur 
voorstelde. Voor die locatie lagen er 
andere plannen. De ATS vond daar-
op de aangedragen plek bij de Sum-
pel te ongunstig gelegen. Dus ge-
beurde er op dat moment niets, ook 
al had de gemeente wel oren naar de 
noodzakelijke nieuwbouw, want dan 
zou het oude gebouw in De Riet 
mooi dienst kunnen doen als muse-
um, een cultureel centrum of een 
dependance van de bibliotheek. Er 
werd echter geen haast gemaakt met 
het uitvoeren van de plannen en om 
een of andere schimmige reden ver-
dween in het gemeentehuis alles 
onderin de la. In 1962 werd er echter 
wel toestemming gegeven voor een 
grote uitbreiding en restauratie van 
de ATS, waardoor de afkeuring van 
de school werd ingetrokken. Ook 
deze bouw  - kosten 1.094.000 gul-
den- verliep niet zo voorspoedig, 
want door het slechte weer, stagnatie 
door veranderingen in het bouwplan 
en personeelsgebrek lag men al snel 
een jaar achter op het oorspronkelij-

ke schema. In 1966 kon echter de 
vernieuwde ATS, die toen 2141 
leerlingen telde, worden heropend. 
Eind vorige eeuw naderde echter het 
einde van de school aan de Veld-
kersstraat. In Almelo kwam een 
grote fusie voor het openbaar voort-
gezet onderwijs op gang en dat bete-
kende dat ook de ATS opging in de 
vele opleidingsvormen. 
 
 De verlaten school aan de Veldkers-
straat zou, zoals het dan gaat, na 
renovatie plaats gaan bieden aan 
acht luxe appartementen, terwijl in 
de nieuwe zijvleugel 24 appartemen-
ten kwamen. Op het binnenterrein 
werd een patiotuin ingericht met 
door bergingen afgescheiden par-
keerplaatsen. Een eis was wel dat bij 
dit alles de voorgevel van het beeld-
bepalende pand behouden moest 
blijven. Met kunst en vliegwerk 
lukte dat, op geringe wijzigingen na, 
zodat de verbondenheid van de ou-
de, rustieke Ambachtsschool met De 
Riet nog steeds een beetje bestaat, 
ook al heet het gebouw tegenwoor-
dig Rietpoort. 
 
 
 

 
 
 

Op de achtergrond de Ambachtsschool als stedenbouwkundige afsluiting van het toenmalige Rietplein. 
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Op 23 juli 1914 kwam bij Konink-
lijk Besluit de goedkeuring voor de 
oprichting van de Woningbouwvere-
niging Almelo, die tot doel had de 
Almelose arbeiders van goede en 
betaalbare woningen te voorzien. De 
oprichting was een initiatief van 
wethouder Gerrit Schotveld. 
 
Het eerste grote project dat de jonge 
woningbouwvereniging Almelo 
wilde gaan uitvoeren was de bouw 
van een nieuwe woonwijk aan de 
zuid-oostzijde van de stad. Het 
moest een wijk worden waarin de 
menselijke maat en de individuele 
woning een grote rol speelde, als 
alternatief voor de ongezonde woon-
omstandigheden in de overvolle 
buurten rondom de fabriekscom-
plexen. 
Om tot een ontwerp voor deze nieu-
we woonwijk te komen werd door 
de woningstichting een prijsvraag 
uitgeschreven. Een plan van de En-
schedese architect ir. Willem Karel 
de Wijs oogstte de meeste bijval en 
hij werd vervolgens belast met het 
ontwerp van de nieuwe woonwijk.  
 
De woonwijk De Riet werd vaak 
genoemd als ‘voorbeeld van de goe-
de volkswoning’. Het ontwerp is 
geïnspireerd op de uit Engeland af-
komstige tuinstadgedachte, hetgeen 
in Overijssel met name in de indus-
triekernen tot de bouw van verschil-
lende tuindorpen leidde: ruim opge-
zette stadsuitbreidingen met bochtig 
stratenpatroon, gevarieerde bebou-
wing met verspringende rooilijnen, 
winkel- en groenvoorzieningen en 
één of meer scholen. In tegenstelling 
tot de Engelse tuinsteden ontbreekt 
bij de meeste Nederlandse tuindor-
pen de zelfstandigheid. Zo ook bij 
De Riet, dat een kenmerkend voor-
beeld is van zo´n tuindorp. De wijk-
voorzieningen zijn beperkt gebleven 

tot winkels en scholen. Hoewel er 
geen gebruik is gemaakt van stan-
daard woningtypen is er wel dege-
lijk sprake van eenheid in architec-
tuur door toepassing van dezelfde 
materialen en de bouwstijl. Kenmer-
kend voor de bebouwing in De Riet 
is dat de kwaliteit bepaald wordt 
vanuit alle aspecten: stedenbouw-
kundige samenhang, architectuur en 
oog voor detail.  
De woningen van De Wijs zijn tus-
sen 1916 en 1924 gebouwd in een 
expressieve baksteenarchitectuur. 
Kenmerkend voor de wijk zijn de 
torentjes op diverse onderdelen van 
de bebouwing en de pleinen en 
plantsoenen. Door de samenhang 
binnen de wijk en de groenin-
richting van de straten, pleintjes en 
voortuinen ontstond een aangenaam 
en vriendelijk omgevingsbeeld. 
Vanwege het feit dat er veel arbei-
ders woonden werd De Riet ook wel 
het ‘Rode Dorp’ genoemd. Maar er 
woonden ook ambtenaren die een 
hoger inkomen hadden. Zij woon-

den veelal in de witte woningen. De 
‘Koninklijke stallen’ werden ze door 
de andere bewoners van de wijk 
genoemd.  
Met de toezegging van het Rijk van 
1,8 miljoen gulden op de plank als 
bijdrage in de bouwkosten, kon op 
23 mei 1917 de bouw van de eerste 
85 woningen worden aanbesteed en 
korte tijd later met de bouwwerk-
zaamheden een start worden ge-
maakt. 
Nadat reeds een jaar later als eerste 
de complexen in de Rietstraat, Zwa-
nebloemstraat en Veldkersstraat 
waren opgeleverd, werden vervol-
gens de Biezenstraat en Oude Del-
densestraat gebouwd, gevolgd door 
de Violierstraat en de Pijlkruidstraat.  
De entree van de wijk wordt ge-
vormd door het Rietplein, dat na de 
Tweede Wereldoorlog de naam 
Wethouder van Dronkelaarplein 
kreeg.  
 
Hans Holtmann 

De bouw van het tuindorp De Riet 

Met de invoering van de Woningwet in 1901 begon een 

bijzondere Nederlandse traditie op het gebied van de 

volkshuisvesting. Tussen overheid, woningbouwvereni-

gingen en architecten ontstond een unieke samenwer-

king met als doel het realiseren van een zo hoog moge-

lijke, betaalbare woonkwaliteit voor iedereen.  
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In het najaar van 1770 begaf hij zich 
op reis van Almelo naar Den Helder 
waar hij aan boord ging van het oor-
logsschip Nassau. Het schip was 
gebouwd voor 70 kanonnen, maar 
had er slechts 60. Samen met twee 
andere schepen vormden ze een es-
kader met in totaal 350 manschap-
pen. Op 18 november werden de 
ankers gelicht en ging het eskader 
onder zeil. Een dag later voeren ze 
voorbij Calais, de 20ste langs Beve-
sier en na veel onstuimig weer op 6 
december Cap St. Vincent. Op 8 
december bereikten ze de Afrikaan-
se kust bij de Apenberg. Uit veilig-
heidsoverwegingen voeren ze onder 
de Afrikaanse kust langs Ceuta en 
gingen op de 9e bij Malaga voor 
anker. 
Frederik schrijft hierover dat hij het 
een bijzonder aangename ervaring 

vindt om, komend uit het winterse 
noorden, naar een warme streek te 
zijn gestuurd. Nadat hij met een 
sloep aan land ging maakte hij ken-
nis met het bonte straatleven in Ma-
laga en zorgde hij voor vers drink-
water voor de schepen.  
Vanaf Malaga werd vervolgens 

koers gezet richting Marseille, al-
waar men op 1 januari aankwam. 
Zijn eerste indruk van de havenstad 
nadat hij aan land was gegaan was 
de aanblik van geketende galeisla-
ven die hier werkzaamheden moes-
ten verrichten. Er waren echter ook 
slaven die kleine winkeltjes hadden 
aan de haven. 
Omdat men hier enkele dagen ver-
bleef was er voldoende gelegenheid 
om het stadhuis en een theater te 
bezoeken en een bal bij te wonen. 
Op 20 januari zeilde het eskader 
weg vanaf Marseille en kwam op de 
23ste aan in de baai van Toulon. 
Hier bezocht Frederik de stad, de 
haven en het arsenaal. Dit maakte 
een grote indruk op hem, want hij 
schrijft dat als men de grootheid en 
de macht van de koning van Frank-
rijk wil zien, men niet alleen Ver-
sailles, Compiègne en Fontainebleau 
moet bezoeken, maar haar oorlogs-
havens en vestingwerken. 
 
Het volgende doel van hun zeereis 
was Genua dat men op 29 januari 
bereikte. Hier beschrijft Frederik de 
hoge huizen, van soms wel zeven 
etages en de zeer smalle en steile 
straatjes. Samen met enkele officie-
ren bracht Frederik een bezoek aan 
het landgoed van de familie Spinola, 
ging tweemaal naar de opera en nam 
deel aan een gemaskerd bal.  
 

Zoals ook bij veel van zijn mannelijke familieleden het 

geval was lag de ambitie van Frederik Reinhard 

Burchard Rudolph van Rechteren Limpurg bij een mili-

taire carrière. Over die periode van 1770 tot 1782 heeft 

hij een dagboek bijgehouden waarin hij al zijn beleve-

nissen heeft opgeschreven.  

Het manuscript bestaat uit 125 met de hand geschreven 

bladzijden in klein formaat. Het kan worden onderver-

deeld in vier thema’s. Ten eerste de zeereis, gevolgd 

door enkele korte opmerkingen over zijn jeugd. Dan een 

deel over zijn inspanningen tussen 1772 en 1780 om 

een aanstelling te verkrijgen als marine- of legeroffi-

cier. Dan opnieuw een langer deel dat betrekking heeft 

op zijn deelname aan de Onafhankelijkheidsoorlog.  

 
Door Hans Holtmann 

Uit het dagboek van Frederik Reinhard 
Burchard Rudolph van Rechteren Limpurg 

 
De reis die Frederik maakte door de 
Middellandse Zee. 
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Op 13 februari zeilde het eskader 
naar Livorno waar men twee dagen 
later aankwam. Tijdens de voortzet-
ting van hun reis gebeurde het dat 
een matroos overboord raakte en in 
het kielzog van de boot terecht 
kwam. Maar men ondernam geen 
poging om hem te redden.  
In Napels aangekomen werd een 
bezoek gebracht aan de uitgravingen 
van de door de uitbarsting van de 
vulkaan Vesuvius volkomen bedekte 
Romeinse steden Herculaneum en 
Pompeii. In die tijd bestond er een 
hernieuwde belangstelling voor de 
Romeinse cultuur en geschiedenis 
en dus ook voor de uitgravingen. 
Op 21 maart voer het eskader naar 
Cagliari waar op dat moment Sacra-

mentsdag werd gevierd. De reis ging 
verder naar Mallorca, Algiers, Cor-
sica en Livorno, waar men vijf da-
gen in quarantaine moest blijven. 
Hierna voer men nog naar La 
Spezia, Elba, Sardinië en Pisa, om 
vervolgens met veel wind Gibraltar 
te passeren. Op 23 september komt 
het eskader aan in Lissabon.  
Eind januari kwam men aan bij het 
eiland Wight waar men in quarantai-
ne moest gaan. Op 29 februari ging 
men weer onder zeil en voeren de 
schepen via het Nauw van Calais 
naar Texel.  
In die tijd bezat Nederland slechts 
weinig schepen, waardoor het zeer 
moeilijk was om een aanstelling te 
krijgen. Nadat diverse sollicitaties 

bij de heren van de admiraliteit zon-
der resultaat bleven, richtte Frederik 
een verzoek aan de stadhouder om 
hem een aanstelling te geven als 
landofficier. Frederik werd vaandrig 
in het regiment Van Rechteren en 
een jaar later vaandrig met de rang 
van luitenant bij de Garde te Voet in 
het Staatse leger en bevorderd tot 
kapitein. Maar het leven in een gar-
nizoen beviel Frederik niet.  
In 1778 nam hij afscheid van het 
regiment en vertrok via Würzburg 
naar Ansbach waar hij bij de mark-
graaf een aanbevelingsbrief trachtte 
te krijgen voor de koning van Prui-
sen om als volontair dienst te kun-
nen nemen. Maar van dit voornemen 
stapte hij af nadat diverse pogingen 
hiertoe schipbreuk leden.  
 
Gedreven als hij was om zijn mili-
taire carrière voort te zetten besloot 
hij nu om in het Franse leger dienst 
te nemen. Van de keurvorst van 
Würzburg ontving hij een aanbeve-
lingsbrief  voor markies de Bombel-
les, de Franse gezant bij de Rijks-
dag, en reisde hij naar hem in Parijs. 
Deze verzekerde hem hoffelijk dat 
de minister hem graag een aanstel-
ling zou willen verlenen. Frederik 
hoopte daarom dat zijn verblijf in 
Parijs slechts van korte duur zou 
zijn. Hij maakte echter een inschat-
tingsfout waar het de vleiende toe-
zegging van de Fransman betrof en 
werd langere tijd aan het lijntje ge-
houden. 
Bij toeval maakte hij kennis met 
graaf Von Forbach die hem advi-
seerde te proberen in dienst te ko-
men bij de comte de Deuxpont die 
op het punt stond om met zijn regi-
ment ingescheept te worden. Het 
lukte Frederik echter niet om in de 
rang van kapitein een aanstelling te 
verwerven, waarop hij besloot nog-
maals een verzoek in te dienen, 
maar nu in de rang van cadet gentil-
homme. Dit lukte wel, hij kreeg zijn 
benoemingsoorkonde. In plaats van 
de twee weken die hij had gehoopt 
te moeten wachten, duurde het uit-
eindelijk zeven maanden. 
 
Eindelijk kwam de dag waarop hij 
naar zijn regiment kon afreizen. De 
reis verliep niet geheel zonder pro-
blemen, omdat het tweewielige rij-
tuig waarin hij reisde op een modde-
rige weg omsloeg, waarna men 
slechts met grote inspanning en met 
behulp van enkele boeren het rijtuig 
weer overeind kreeg. Uiteindelijk 

 
Frederik Reinhard Burchard Rudolph van Rechteren, heer van Speckfeld en 
Noorddeurningen, 1752-1842, geportretteerd in het uniform van het regiment 
van de graaf van Deuxpont in Parijs. 
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bereikte hij zijn bestemming in de 
zeehaven Morlaix en St. Pol de Le-
on. Vanaf hier marcheerden ze na 
enkele dagen naar Brest en door de 
stad langs het huis waarvoor de be-
velhebber van de troepen, generaal 
graaf de Rochambeau stond. Hierna 
ging men aan boord van de schepen.  
 
Na een reis van zeventig dagen liep 
de vloot op 12 juli bij Newport in 
Rhode Island binnen. Aan boord van 
de schepen leden velen aan scheur-
buik. Bij het Duitse regiment meer 
dan bij de andere. Een dag later arri-
veerde ook de vloot van admiraal 
Grey in New York. 
Frederik was cadet onder de kapitein 
Sumdahl en deelde zijn tent met de 
luitenants Verger en Zollern.  
In gezelschap van luitenant La Ro-
che vertrok hij naar Boston waar hij 
van generaal Rochambeau een aan-
stelling kreeg als luitenant. Niet veel 
later ontving hij een door de koning 
onderschreven lettre de service 
waarin hij aangesteld werd als kapi-
tein a la Suite bij het regiment Royal 
Deuxponts.  
 
Het jaar 1781 begon voor de Ameri-
kanen ongelukkig. Bij de in Penn-
sylvania gelegerde troepen ontstond 
grote onrust vanwege het uitblijven 
van de betaling van de soldij. Onder 
leiding van een sergeant marcheer-
den ze naar Philadelphia om hun 
soldij op te eisen. Slechts met grote 
moeite lukte het om hen terug te 
brengen. 
Op het zelfde moment viel generaal 
Arnold, die nu in Engelse dienst 
was, met 2000 man Virginia binnen. 
Besloten werd dat generaal Lafayet-
te met 1000 man Franse en 2000 
Amerikaanse troepen tegen Arnold 
zou optrekken. Hierbij zou onder-
steuning komen van de Franse vloot 
met 1200 man en artillerie die begin 
maart vanuit Newport uitvoer. 
Frederik ging vrijwillig mee aan 
boord van de Fantasque, een oor-
logsschip dat voor transporten werd 
gebruikt. Op 16 maart ontdekte men 
tijdens sterke nevel in de nabijheid 
van de Chesapeake bay een Engels 
fregat waarna de achtervolging werd 
ingezet. Spoedig zagen de achtervol-
gers enkele grote schepen. Nadat 
een signaal klonk werd de slagorde 
ingenomen. Nadat de nevel was 
opgetrokken lagen de beide eskaders 
tegenover elkaar. De gehele morgen 
werd getracht een zo gunstig moge-
lijke positie te verkrijgen.  

Tijdens de volgende strijd werd aan 
beide zijden een schip zo bescha-
digd, dat deze zich moest terugtrek-
ken. 
De gehele strijd duurde vijf kwar-
tier. Na afloop waren er aan Franse 
zijde 80 doden en 120 gewonden.  
Het doel om in Chesapeake Bay te 
landen mislukte omdat de Engelse 
schepen zich inmiddels daar bevon-
den en de Franse schepen hersteld 
moesten worden. Daarom keerde 
men naar Rhode Island terug, waar-
na de generaals besloten om nu over 
land op te trekken. Zo snel mogelijk 
trok men door Connecticut in de 
richting van de rivier de Hudson en 
namen de troepen stelling bij Phil-
lipsburg alwaar het legerkorps van 
generaal Washington zich met hen 
verenigde. 
Op 19 augustus kwamen de beide 
legers weer in beweging en bereik-
ten op 4 september Philadelphia.   
In North Carolina waren de Ameri-
kanen door troepen van de Engelse 
generaal Cornwallis teruggeslagen 
die vervolgens met 8000 man Virgi-
na was binnengetrokken. Cornwallis 
versterkte gedurende de zomer zijn 
positie in Yorktown waardoor de 
controle over de Chesapeake Bay 
van een nog groter strategisch be-
lang werd. 
 
De maritieme toegang tot Yorktown 
wordt beheerst door de doorgang 
tussen het schiereiland van de Che-
sapeake en Cape Charles. De Franse 
vloot verzamelde zich in Cap-
Français, Saint-Domingue, Haïti. De 
Fransen werden op hun weg naar de 
Chesapeake en het belegerde 
Yorktown niet opgemerkt door een 
omweg die ze maakten langs Cuba 
en door een dosis geluk. Graves liet 
admiraal Samuel Hood met zijn 
vloot vanaf Florida in noordelijke 
richting alle inhammen en baaien 
doorzoeken. Aan de Chesapeake 
aangekomen, waar Hood finaal de 
Franse vloot verwachtte, was de baai 
leeg; Hood's conclusie was dat de 
Fransen op weg waren naar New 
York en hij zette volle zeilen naar 
het noorden. Dit terwijl de Franse 
vloot zich nog altijd zuidelijker be-
vond. Vijf dagen later vond de Fran-
se vloot de Chesapeake baai even-
eens leeg; voor de Fransen was de 
inname van de baai het strategische 
doel van de campagne. Het beleg 
van Yorktown werd versterkt door 
de belegerde Engelsen in Yorktown 
af te snijden van maritieme toegang 

en de belegeraars de nodige extra 
manschappen en middelen te ver-
schaffen. In New York aangekomen 
vielen voor Graves en Hood de puz-
zelstukken in elkaar; de Franse vloot 
moest zich bij de Chesapeake bevin-
den. Bovendien waren Washington, 
Rochambeau en ook Franse schepen 
uit Newport, Rhode Island, het eska-
der van Barras, eveneens in de rich-
ting van het zuiden vertrokken. De 
schepen van Graves en Hood samen 
deze keer, zetten alle zeilen in zuid-
waarts om de Franse vloot te bestrij-
den en Yorktown te kunnen ontzet-
ten.  
De morgen van 5 september 1781 
zagen Franse verkenningsschepen 
Engelse schepen naderen. De Grasse 
had zijn vloot aan de ingang van de 
baai laten aanmeren teneinde zijn 
schepen bij het naderen van de En-
gelse vloot maximaal en snel te kun-
nen ontplooien en op volle sterkte 
slag te kunnen leveren. De Franse 
voorhoede, een eskader van vier 
schepen onder leiding van Bougain-
ville, voer als eerste uit de baai in 
het zicht van de Engelsen die het 
voordeel van de wind en het getij 
hadden. Graves had daarom de Fran-
se voorhoede onmiddellijk en suc-
cesvol kunnen aanvallen terwijl de 
hoofdmacht nog uit de baai aan het 
laveren was. Graves gaf echter or-
ders zijn schepen in orde te laten 
brengen en op te lijnen om op klas-
sieke wijze slag te leveren. Dit liet 
de hoofdmacht van de Franse vloot 
de tijd om volledig uit de baai in 
open zee te geraken en zich op de-
zelfde wijze te organiseren en aan-
sluiting te zoeken bij het eskader 
van Bougainville. 
De Fransen zetten dertig schepen in 
met 1800 kanonnen, de Engelsen 
zevenentwintig met 1500 stukken 
geschut. De Engelse kanonnen vuur-
den sneller, hun schepen waren 
wendbaarder en voorzien van een 
lichte bepantsering. De Franse sche-
pen waren niet volledig bemand 
omdat zij troepen op het land had-
den achtergelaten. Na verloop van 
twee uur strijd behaalden de Fransen 
toch het overwicht. Op het eind van 
de middag trokken de Engelsen zich 
terug. Dit kwam neer op een Franse 
overwinning aangezien zij het mili-
taire doel van de operatie, het afsnij-
den van de toegang tot Yorktown, 
hadden bereikt. De volgende dagen 
bleven de Engelsen dreigen maar het 
kwam niet meer tot een schotenwis-
seling. Elf september trokken ze 
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zich definitief terug en staakten de 
strijd.  
Het dagboek van Frederik staat vol 
met beschrijvingen van troepenbe-
wegingen en wapenfeiten. Maar het 
meest belangrijk is ongetwijfeld het 
deel waarin hij de belegering van 
Yorktown beschrijft en die uiteinde-
lijk beslissend zou zijn voor de af-
loop van de vrijheidsoorlog. 
De vesting Yorktown was eigenlijk 
een versterkt kampement dat was 
omgeven door enkele verdedigings-
werken met batterijen. Naast kanon-
nen, mortieren en houwitsers had 
men ook scheepsgeschut opgesteld 
om de aanvallers te ontvangen.  
Frederik beschrijft nauwkeurig hoe 
de verschillende onderdelen van 

infanterie en cavalerie hun posities 
innamen. Op 10 oktober waren ook 
de batterijen klaar en werd een hevig 
vuur geopend. Tegen de avond was 
het vijandelijk geschut tot zwijgen 
gebracht.  
Op 15 oktober werd door 4 compag-
nieën grenadiers en jagers van Gati-
nois en Royal Deuxponts, onder 
bescherming van de regimenten van 
Gatinois en Bourbonnois, een aanval 
uitgevoerd op enkele verschansin-
gen, die zonder veel weerstand kon-
den worden veroverd, nadat eerst 
enkele hindernissen waren wegge-
nomen. Op 17 oktober bezette de 
regimenten Bourbonnois en Royal 
Deuxponts de voorste verdedigings-
linie. Nu was het vuur uit de batterij-

en, waartegen de verdedigers niets 
anders dan licht geschut tegenover 
konden stellen, zo verschrikkelijk, 
dat men verwachtte dat nog voor het 
invallen van de nacht tot de aanval 
kon worden overgegaan.  
Toen naderde er een officier die met 
een witte zakdoek zwaaide. Corn-
wallis vroeg om een wapenstilstand 
van 24 uur. Aanvankelijk werden 
twee uur toegestaan, maar dit werd 
enkele malen herhaald. Uiteindelijk 
werd op 19 oktober de capitulatie 
ondertekend.  
Om twee uur in de middag defileer-
de het garnizoen van Yorktown 
langs de in twee linies opgestelde 
Amerikaanse en Franse troepen, 
waarvoor de generaals Rochambeau 
en Washington zich hadden opge-
steld en stelde zich vervolgens op 
met het geweer aan de voet. Die 
werden hierna aan rotten gezet en 
werden er 22 vaandels door de Etat-
Major de l’armée in ontvangst geno-
men. Hiermee was de overgave vol-
ledig en kon het garnizoen naar de 
stad terugkeren. De Engelse officie-
ren lieten hun verachting voor de 
Amerikanen overduidelijk blijken. 
Geen enkele officier trok zijn degen 
als groet aan de overwinnaar zoals 
in zo’n geval gebruikelijk is.  
 
Nu de veldtocht was geëindigd en 
het vooruitzicht op zijn toekomstige 
bezittingen in Duitsland zijn aanwe-
zigheid vereiste, vroeg Frederik toe-
stemming om naar huis te mogen 
gaan. Van generaal Rochambeau 
kreeg hij een pas ‘pour vaquer a mes 
affaires particuliaires’, en van de 
overste graaf Zweibruck kreeg hij 
een getuigschrift van diens tevreden-
heid. 
Samen met de luitenants baron 
Bibra uit Franken en La Roche reis-
de hij per paard naar Baltimore. Hier 
aangekomen bracht Frederik een 
bezoek aan de Franse gezant mar-
kies De la Luzerne. Samen met ba-
ron Bibra bereikte hij enige tijd later 
overeenstemming met de eigenaar 
van een kleine tweemaster, die bela-
den was met Virginia tabak, om aan 
boord van zijn boot de overtocht te 
maken. Het schip heette de Betsy en 
stond onder bevel van de Ierse kapi-
tein Gallagher. Het schip lag op eni-
ge afstand van Philadelphia waar-
door ze er met bootjes heen gebracht 
moesten worden. De matrozen op de 
Betsy waren Engelsen die eerder op 
hun eigen schip tijdens een muiterij 
hun kapitein overboord hadden ge-

 
Generaal George Washington. 
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gooid en met het schip waren over-
gelopen naar de Amerikanen. 
Na een reis van 36 dagen en gedu-
rende welke het weer veelal storm-
achtig was, kwam eindelijk land in 
zicht. Waar men zich bevond wist 
men echter niet. Het bleek uiteinde-
lijk een rotsformatie te zijn, zo groot 
als een kathedraal, aan de kust van 
Bretagne. Door het stormachtige 
weer was het een enorm moeilijke 
onderneming om een veilige haven 
te bereiken. Tot hun geluk draaide 
de wind tegen zonsondergang en 
konden ze uiteindelijk een kleine 
haven op het eilandje Belle-Île-en-
Mer binnenvaren. 
Nadat de storm was afgenomen 
maakten de mannen de oversteek 
naar het vasteland van Frankrijk. 
Frederik en zijn reisgezellen hadden 
nog maar weinig geld over. Maar in 
plaats van te wachten op geld dat uit 
Parijs moest komen, besloot hij om 
samen met zijn bediende te voet de 
reis naar Parijs te maken, waar hij in 
januari 1782 arriveerde. 

 
Capitulatie van generaal Lord Charles Cornwallis bij Yorktown op 19 oktober 1781. 
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Mijn toneelinteresse dateert al van 
de jaren 50 , toen ik in Amsterdam 
in de Marnixstraat, om de hoek bij 
de Stadsschouwburg woonde waar 
ik alle voorstellingen bezocht. Nog 
zie en hoor (!) ik ze, de toenmalige 
groten van het Nederlandse toneel 
zoals Albert van Dalsum, Ko van 
Dijk, Ben Groenier, Jo Swelheim, 
MaryDresselhuys, Ank van der 
Moer, Ellen Vogel, Sigrid Koet-
se….. 
Tijdens mijn studie in Engeland 
(Bristol University) werd die toneel-

liefde nog verdiept aan het Drama 
Department en de Bristol Old Vic 
toneelschool waar ik mocht meekij-
ken. 
 
ln de jaren 60 was het toneelbeleven 
in Almelo, waar ik inmiddels was 
beland, aanzienlijk rustiger maar het 
was er wel. Als ik mij goed herinner 
was het de heer Ab Gietelink die een 
toneel abonnementenserie organi-
seerde van vier voorstellingen per 
seizoen in de bruiloften-en-
partijenzaal achter café-restaurant 

Het Groenendaal, gelegen waar nu 
de aula van Vredehof staat. 
Deze serie stelde ook de Almeloërs 
in staat om bij te blijven op cultureel 
gebied ook al gingen daar de ont-
wikkelingen sommigen van onze 
keurige burgers wel eens te ver. Ik 
herinner mij bijv. een voorstelling 
van Harold Pinter's “De Huisbe-
waarder” met topacteurs als Henk 
van Ulsen en Guus Hermus toen na 
de pauze de zaal half leeg was want 
het levensechte rauwe taalgebruik in 
het stuk was niet wat men wilde 
horen. “Tot Nut ende Vermaeck” 
daar was men voor gekomen. 
Niet om nut maar wel om vermaak 
ging het bij de jaarlijkse uitvoerin-
gen door het illustere amateurgezel-
schap “Achter het Katoenen Gor-
dijn”. De naam verwijst naar het 
IJzeren Gordijn waarachter half Eu-
ropa verdwenen was in die jaren van 
koude oorlog. En hoewel het een 
aflopende zaak was, er was nog ka-
toenindustrie inTwente! Het was een 
tamelijk elitair gezelschap van ama-
teurspelers, o.a. medici die hun stu-
dentenmores meebrachten wat zich 
het duidelijkst manifesteerde bij het 
toentertijd gebruikelijke “bal na". 

Toneel en zoo in Almeloo 

Nog maar net lid van Stad en Ambt geworden of ik word 

al door uw redacteur Hans Krol uitgenodigd om een 

stukje te schrijven over toneelleven in Almelo. Dit naar 

aanleiding van een gesprek met hem over het ontstaan 

van twee bekende Almelose toneelgroepen, n.l. 

“September” en “Raam”, die ik als toneelliefhebber 

altijd gevolgd heb. 

 

Door Nico Spaaks 
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De heren in smoking, de dames in 
het lang. Het spelrepertoire werd 
vooral gevonden in Engelse society-
stukken waarin men min of meer 
zichzelf kon spelen. Karakteristieke 
houdingen o.a. wat languisant op de 
bank zitten of met inde ene hand een 
sigaret en in de andere een glas sher-
ry staan te oreren. De stukken wer-
den uiterst zorgvuldig gespeeld 
waardoor ze vaak ook uiterst lang 
duurden. Is normaliter een stuk om 
tien uur klaar, bij het Katoenen Gor-
dijn werd het wel eens half twaalf 
voordat het chique publiek zich op 
de dansvloer kon uitleven in foxtrot 
of Engelse wals. 
Maar de club stierf een zachte dood 
en het Groenendal brandde af en in 
de tuin achter de Groote Societeit 
bouwde de Gemeente Almelo een 
moderne toneel-en-concertzaal, De 
Hagen genaamd.  
 
Na wat slome beginjaren bracht de 
directeur Sandor Joo leven in de 
brouwerij. Hij kwam op het idee om 

elke veertien dagen op donderdag na 
koopavond in een klein zaaltje thea-
tercafé te houden. Een barretje, een 
barpianist (mijn tandarts Frans En-
sink) en korte maar goede(!) toneel-
stukken, gespeeld door KAT, Klein 
Almeloos Toneel, bestaande uit 
Sonja de Jong, Ank le Noble, Corrie 

van der Veen, Piet Kroon en Theo 
Nijs. De groep was zeer succesvol 
en in een grotere bezetting wonnen 
ze in 1984 de landelijke toneeliade 
met “Vrouwen van Troje” (televisie 
uitzending) en in 1983 brachten ze 
een grootse voorstelling van 
“Gysbreght van Aemstel”. 

 
De hoofdingang van het voormalige Cultureel Centrum De Hagen. 

 
De vrouwen van Troje. 
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Vermeldenswaard is dat de drie da-
mes zich ook verder in het Almelose 
theaterwereldje hebben laten horen 
want Sonja de Jong schrijft en regis-
seert nog altijd, Corrie is directeur 
geweest van Hof 88 en Ank was o.a. 
de eerste directeur van het Theater-
hotel. Want na een paar tamelijk 
moeizame jaren was De Hagen 
overgedaan aan het Van der Valk 
concern dat als horecaspecialist de 
schouwburg met zalen en hotelka-
mers omvormde tot theater-met-
hotel. Pikant is dat sommige mensen 
dat cultuuronwaardig vonden: com-
mercieel en dat was niet netjes. Zo 
mocht Ank le Noble, de eerste direc-
teur, geen lid worden van de Vereni-
ging van Schouwburgdirecteuren en 
weigerden Herman Finkers en Youp 
van 't Hek er op te treden. Maar ach, 
tijden veranderen en met de tijden 
de mensen. 
 
Is het Theaterhotel er voor de grote-
re voorstellingen, ons intieme Hof 
88 is een prima artistieke huiskamer 
voor de succesvolle amateurgroepen 
September en Raam. ln mijn herin-
nering, let wel, mijn herinnering, is 
September voortgekomen uit een 
jeugdgroepje De Pimpernel ge-
naamd, begonnen in de jaren 80 
door Irene Luits en met steun van 
ouders en de schouwburg maakten 
ze leuke voorstellingen. 
Xandrine van Woudenberg en Mar-
nix van Kooij zijn namen die we 
toen al tegenkwamen in de amateur-
gelederen en die we nu bij Septem-
ber weer vinden. Jong geleerd is oud 
gedaan!  
 
September heeft onder regie van 
Sonja de Jong en met teksten van 
haarzelf een goede reputatie weten 
op te bouwen. Tegenwoordig regis-
seert Sonja de Jong “Raam”, de an-
dere bekende amateurgroep en een 
waarbij ikzelf een rol gespeeld heb. 
ln de jaren 60 en 70 regisseerde ik 
als docent van het Erasmus Lyceum 
het leerlingentoneel. Ook zoals toen 
gebruikelijk ieder jaar met een grote 
uitvoering met bal (!) na voor leer-
lingen en ouders. Pikant detail: bij 
het bal na waren er nog al wat leer-
lingen van het Christelijk Lyceum 
(nu het Noordik) als introducé om te 
kunnen dansen, wat op het Christe-
lijk absoluut niet mocht.  
Na de Provotijd raakte ook bij ons in 
Almelo het leerlingentoneel in dis-
krediet maar gelukkig werd het stok-
je over genomen door een groep 
enthousiaste docenten die ik mocht 
regisseren. We streefden naar goede 
voorstellingen en waagden ons met 

succes aan stukken als Oom Wanja 
en De Eetkamer etc. Na mijn pensi-
onering ontmoette ik op een dag een 
paar oud-Erasmusleerlingen die 
graag een toneelgroepje wilden vor-
men om een echte voorstelling te 
maken. Ze hadden echter wel een 
paar mannen tekort. Geen nood, ik 
belde een paar oud-collega's waar ik 
mee gespeeld had en ja hoor, in de 
kortste keren stond de groep NAT, 
Nieuw Almeloos Toneel, op de 
planken in Hof 88. En wat was het 
eerste stuk dat NAT speelde? De 
Eetkamer. Want dat zat er bij een 
paar spelers nog goed in. 
 
Maar omdat verandering van spijs 
doet eten heeft NAT inmiddels een 
andere naam gekregen en heet nu 
RAAM. En hoewel het spelersbe-
stand nog een flink Erasmusgehalte 
heeft is de regie tegenwoordig in 
handen van ex-September coryfee 
Sonja de Jong. Gaat dat zien! 
 

Dat kunt u doen op 10, 15 en 18 
februari 2018 in Hof 88. Op die data 
speelt Raam “Van daar uit”. 

 
Enkele spelers in  de Almelose uitvoering van de Gysbreght van Aemstel. 



 

 

De reden voor dit besluit is niet het 
feit dat Luctor nu zoveel behoefte 
had zich landelijk te verenigen, maar  
omdat men door het lidmaatschap 
van de bond aan tennisballen kon 
komen. Om lid te worden van de 
bond diende men te voldoen aan drie 
voorwaarden: men moest een regle-
ment hebben, men moest beschikken 
over koninklijke goedkeuring en 
men moest twee procent van de in-
komsten aan de bond afdragen. 
De toenmalige voorzitter W. Bou-
man (de vader van Kea Tiedemann- 
Bouman) had al een conceptregle-
ment opgesteld, dat op 30 januari 
1918 werd goedgekeurd door de 
vergadering. 
De Koninklijke goedkeuring was 
niet direct noodzakelijk, er waren 
wel meer clubs lid van de bond, 
zonder die goedkeuring. De afdracht 
van twee procent van de inkomsten 
vormde voor Luctor geen bezwaar, 
het ging maar om zeven gulden.  
 
Als een rode draad door alle notulen 
van de eerste 30 jaar van het bestaan 
van Luctor loopt het probleem van 
de tennisballen. Deze werden door 
de club collectief aangeschaft en ter 
beschikking van de leden gesteld. 
Over de rol, die de tennisballen in de 
geschiedenis van Luctor hebben 
gespeeld, kan op zichzelf al een 
boekwerk worden geschreven. Wat 
te denken bijvoorbeeld van het beta-
len van een boete, als er een bal 
werd weggeslagen, of de morele 
verplichting goed naar die ballen te 
zoeken. Kea Tiedemann-Bouman 
heeft eens tijdens een vergadering 
voorgesteld aan de achterzijde van 
de baan een deurtje te maken, omdat 
men dan eerder bij de over het hek 
geslagen ballen kon komen dan de 
"straatjongens", die de oude ballen 
van Luctor plachten te krijgen. Er is 
zelfs eens tijdens een vergadering 
voorgesteld de oude ballen weg te 
geven aan de kinderbewaarplaats.  
 
Een incident kan niet onvermeld 
blijven: een Almelo’s echtpaar had 
zich als lid opgegeven bij Luctor en 
de betrokken echtgenoot had twee 
dozijn tennisballen aan de voorzitter 
verkocht. Hij had ook aangeboden 
ballen voor de club te kopen, want 

de Sociëteit Tot Nut en Vermaak, 
waar nu het Theaterhotel staat. Vrij 
snel daarna liet de tennisvereniging 
een gravelbaan aan leggen aan het 
Zwarte Laantje, een zijweggetje van 
de Wierdenseweg,  nu nog gedeelte-
lijk herkenbaar  aan de grote bomen 
in de tuin van het perceel Wier-
densestraat 143.   
De eerste voorzitter van Luctor was 
R. van Wulfften Palthe. Merkwaar-
dig is, dat er reeds in 1898 een erelid 
was, de heer H. Salomonson. Er 
waren in 1898 twintig oprichtende 
leden, die toen  een rol speelden in 
de Twentse industrie. In alfabetische 
volgorde: Ten Cate, Jannink, Ter 
Kuile, Ledeboer, Palthe, Salo-
monson, Stork en Tilanus. Er werd 
900 gulden bijeengebracht in aande-
len. Daarvan werden er op de jaar-
vergadering ieder jaar enige uitge-
loot onder grote hilariteit van de 
leden. 
 
Luctor is een jaar ouder dan de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn Tennis-
bond, die op 5 juni 1899 werd opge-
richt. In de jubileumuitgave van de 
KNLTB bij gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de bond, werd he-
laas Luctor niet genoemd. Toch 
hoort Luctor bij de oudste acht ten-
nisverenigingen in het land. Pas 
tijdens de vergadering van 30 janua-
ri 1918 besloot  Luctor  lid te wor-
den van de Nederlandse Lawn Ten-
nisbond. Het predicaat Koninklijk  
verkreeg de bond in 1939. 
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Luctor is in de zomermaanden van 
1898 opgericht door een klein 
groepje mensen, vrijwel zonder uit-
zondering afkomstig uit families van 
textielfabrikanten. Wij beschikken 
over de notulen van de ledenverga-
deringen vanaf 13 maart 1900. Die 
vergadering werd bijgewoond door 
mevrouw J. Salomonson, mejuf-
frouw Catrien ten Cate en mejuf-
frouw H.J. van Wulfften Palthe. Van 
de heren waren aanwezig R. van 
Wullften Palthe, J.E. ten Cate, Joh. 
Ten Cate, D. Doedes Breuning ten 
Cate en W. Bouman.Het is geen 
toeval dat Luctor werd opgericht 
door textielfabrikanten. Zij hadden 
zakenrelaties in Engeland en vele 
zoons van textielfabrikanten volg-
den in Engeland een opleiding. Daar 
maakten zij kennis met de tennis-
sport, die zij na terugkeer in Neder-
land importeerden. 
De eerste tennisbanen werden dan 
ook aangelegd in de tuinen of op 
terreinen van families, die zakenre-
laties in Engeland hadden. De eerste 
tennisbaan in Almelo was niet die 
van Luctor, maar een tennisbaan in 
de tuin van de familie van Wulfften 
Palthe, vermoedelijk aan de toenma-
lige Wierdenseweg 63, thans ver-
nummerd naar Wierdensestraat 139. 
Vroeger heette de Wierdensestraat 
tot aan het spoor Wierdensestraat en 
vanaf het spoor richting Wierden 
Wierdenseweg. Luctor zelf speelde 
haar eerste tenniswedstrijden op een 
gravelbaan aangelegd in de tuin van 

Luctor et Emergo 

De Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo is één 

van de oudste tennisverenigingen van ons land. Op dit 

moment heeft deze bloeiende vereniging acht gravelba-

nen in gebruik fraai gelegen tussen de Algemene Be-

graafplaats  en de Willem  de Clerqstraat. In het najaar 

van 1998 vierden de leden van Luctor  het honderdjarig 

bestaan van deze dame op stand. Eric ten Cate schreef 

het eerste deel van de ontstaansgeschiedenis voor het 

jubileumboekje dat in de herfst van 1998 verscheen. 

 

Door Erik D. Breuning ten Cate 



 

 

"hij kende toch genoeg lui in Den 
Haag en Leiden". Na de transactie 
met de ballen werd het echtpaar 
evenwel gedeballoteerd. Daarover 
werd de voorzitter ter vergadering 
van 6 mei 1918 duchtig aan de tand 
gevoeld. De voorzitter: "We zullen 
hopen dat hiermee de kwestie afge-
daan is, aan de actie door niet-leden 
der club op touw gezet, hoeven we 
ons natuurlijk niet te storen". 
Uit de notulen blijkt in die eerste 
dertig jaar nauwelijks iets van kri-
tiek van de leden op het bestuur, 
doch af en toe kan men gevolgtrek-
kingen maken. Uit mijn eigen fami-
lie wil ik u twee voorbeelden niet 
onthouden. Uit de notulen van 5 mei 
1915 citeer ik: "Een voorstel van 
mevrouw Doedes Breuning ten Cate 
een met name genoemde uitzonde-
ring te maken op de bepaling dat het 
verboden is kinderen op het tennis-
veld mee te brengen, wordt met acht 
tegen vier stemmen verworpen". Die 
uitzondering betrof ongetwijfeld 
haar toen 5-jarige zoontje Berto, 
mijn vader. 
 
Tijdens de vergadering van 17 maart 
1919 blijkt dat er zich zoveel nieuwe 
leden hebben aangemeld, dat het 
totaal ledental dat jaar zal stijgen tot 
zestig. Vrijwel iedereen is het erover 
eens dat er een tweede baan moet 
worden aangelegd. Ik citeer: "De 
heer en mevrouw Doedes Breuning 
ten Cate verklaren zich daartegen; 
zij vrezen namelijk dat door een 
tweede baan de minder geoefende 
spelers aangewezen zullen zijn on-
der elkaar te spelen, terwijl de geoe-
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fende dames en heren zich te zeer 
zullen combineren". De conclusie 
ligt voor de hand: kennelijk waren 
mijn grootouders niet zulke geoefen-
de spelers. 
 
Voor mij is het lezen van die oude 
notulen, waarin mijn grootouders 
met de grootst mogelijke regelmaat 
worden genoemd, een extra attractie. 
Het heeft mij veel geleerd over Luc-
tor als vereniging, doch ook over 
veel van de individuele leden. 
Als vereniging zou men Luctor in de 
eerste 30 jaar wellicht het beste kun-
nen omschrijven als een gezellig-
heidsvereniging, die zich bij tijd en 
wijle ook met tennis bezighoudt. Pas 
in 1926 wordt aan het bestuur ge-
vraagd een trainer aan te stellen. Als 
zodanig wordt  de heer Siedler bena-
derd. 
In datzelfde jaar 1926 speelde Kea 
Bouman een exhibitie bij de opening 
van Wimbledon. Kea Bouman stond 
natuurlijk op eenzame hoogte. Uit 
het interview bij gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan van Luctor 
blijkt dat zij bij Luctor geen enkele 
tegenstand had. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Kea Bouman in 
de vergadering van 16 februari 1926 
aan het bestuur verzocht een oefen-
muurtje te plaatsen bij de baan. Dan 
kreeg ze de ballen tenminste terug! 
Was wellicht het tennisniveau van 
Luctor niet al te hoog, feestvieren 
konden ze bij Luctor! Vrijwel altijd 
als er een behoorlijk batig saldo 
overbleef, werd het voorstel gedaan 
een feest te organiseren of "ergens 
wat te gaan dansen". De penning-

meester stelde dan uit de kas een 
bepaald bedrag ter beschikking en er 
werd een commissie benoemd om 
de feestelijkheden te organiseren.  
Op 13 april 1923 noteert de secreta-
ris van het bestuur het volgende: 
"Aan de orde is het 25-jarig bestaan 
van de club feestelijk te herdenken, 
waarop de heer Gideonse direct met 
het voorstel voor den dag komt om 
onderlinge wedstrijden te houden 
die besloten zullen worden met een 
klinkende fuif, hetgeen met gejuich 
door de aanwezigen begroet wordt". 
De heer Gideonse is de vader van 
ons latere erelid, mevrouw Emy van 
Beusekom-Gideonse. 
 
Het karakter van Luctor als gezellig-
heidsvereniging blijkt ook uit de 
voorstellen, die regelmatig in de 
vergaderingen werden gedaan, be-
treffende een vaste clubavond in de 
Week, waar men zonder gegronde 
reden niet weg mocht blijven. De 
feestelijkheden werden vaak gekop-
peld aan onderlinge wedstrijden of 
aan de ontvangst van andere vereni-
gingen uit de regio. Vaak werd voor 
het organiseren van die "matches" of 
"friendly games" een aparte verga-
dering georganiseerd. Uit de notulen 
van de vergadering van 19 juni 1900 
blijkt het volgende: "Aan de orde is 
de bespreking van de wenselijkheid 
om onze Enschedese naburen uit te 
nodigen tot een friendly game”. Aan 
deze uitnodiging blijken nogal wat 
bezwaren verbonden te zijn. Men 
wordt het erover eens de Enschede-
ërs te inviteren, te meer daar wij 
Almeloschen enigszins verplicht 
zijn ons te revancheren, de meer dan 
vriendelijke ontvangst in aanmer-
king nemend, die onze club in l899 
te beurt viel". 
De secretaris zou contact opnemen 
met zijn Enschedese collega en 
doorgeven dat van Enschede zijde 
vijf heren en twee dames in het veld 
kunnen worden gebracht. Als de 
wedstrijden niet snel genoeg afge-
speeld zouden kunnen worden, zou 
gebruik gemaakt worden van het 
tennisveld van de heer A. Palthe, die 
zo vriendelijk was dit veld beschik-
baar te stellen. 
In die voorbereidende vergaderingen 
werd dan vastgelegd welke partijen 
er gespeeld zouden worden, wie er 
mee mocht doen van Luctor, wie de 
gasten van het station zou ophalen 
en wie zou zorgen voor de lunch. 
Deze uitwisseling met andere ver-
enigingen uit de regio vormden tel-

 
De villa van de familie Van Wulfften Palthe aan de Wierdensestraat. 
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kens terugkerende hoogtepunten in 
het nog jonge tennisbestaan van 
Luctor. In de vergadering van 12 
juni 1901 komt het volgende aan de 
orde: 
"Het al of niet houden ener match. 
Niet te vergeten zijn toch de voorde-
len hieraan verbonden, waardoor 
onze club tot groten bloei kan gera-
ken en er zeker meer animo onder 
de spelers zal komen. De voorzitter 
stelt dus voor, de Enschedese Lawn-
tennisclub uit te nodigen, maar 
wenst het met algemene stemmen te 
zien goedgekeurd. Grote bezwaren 
van vele leden zijn dat toch onze 
spelers op enige uitzonderingen na 
van te weinig kunde zijn om uit te 
komen in ene match uiteindelijk 
besluit toch de vergadering de wed-
strijd door te laten gaan. "Alle nu 
aanwezige leden beloven die dag 
aanwezig te zijn, teneinde ook de 
borrel of een diner te bekostigen, 
Waarvoor de club f 25,- beschikbaar 
stelt". 
Veel van de activiteiten, die Luctor 
nu nog jaarlijks organiseert, vinden 
hun basis in die eerste jaren van 
Luctor. De jaarlijks gehouden on-
derlinge wedstrijden vormen de ba-
sis van wat nu nog het jaarlijkse 
parkkampioenschap is.  Ook werden 
er zogenaamde klassewedstrijden 
georganiseerd, Waardoor men kon 
promoveren. Dit fenomeen kennen 
wij nu nog als de laddercompetitie 
populair bij veel verenigingen.   
Reeds in 1903 werd een junioren-
club opgericht, Waarvan de leden 
het recht hadden te spelen op iedere 
woensdag- en zaterdagmiddag tot 
vier uur en op de zondagmorgen. Op 
de overige dagen mochten de junio-
ren wel spelen, als er geen senioren 
aanwezig waren. Vergelijkbaar met 
ons huidige banenschema. 
Bij de jaarlijkse onderlinge wedstrij-
den werd gebruik gemaakt van dat 
typische Engelse sportieve systeem, 
dat nu bij de golfsport nog heel ge-
woon is, het handicapsysteem. Als 
een betere speler tegen een zwakke-
re speler uitkomt, begint de betere 
speler bijvoorbeeld iedere servicega-
me op 0-30 en begint de zwakkere 
speler zijn service-game op 15-0. 
Een van de leden werd tot commis-
saris benoemd teneinde de handi-
caps voor alle partijen vast te stel-
len. Dat dit systeem in onbruik is 
geraakt, is uit sportief oogpunt mis-
schien jammer, maar tennis is in 
Nederland zo'n grote sport gewor-
den, dat het altijd mogelijk is spelers 

te vinden van gelijke sterkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De legendarische Almelose tennisspeelster Kea Bouwman. Het hoogtepunt 
van haar carrière was de winst in het damesenkelspel bij de Open Franse 
Kampioenschappen van 1927.  
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In Februari lagen verschillende 
voorstellen op tafel voor de excursie 
van 2017. Gekozen werd voor de 
combinatie Westerbork en Bourtan-
ge. De discussie over de reisdoelen 
van de jaarlijkse excursie moet die 
maand plaats vinden, omdat een 
uitgewerkt plan begin april op tafel 
dient te liggen voor publicatie in de 
Stad en Ambt van die maand.  Tra-
ditie getrouw vindt de excursie 
plaats in mei op een donderdag. 
Twee donderdagen vielen af vanwe-
ge de meivakantie. Dit jaar werd  
11mei geprikt. Het bleek  een zon-
overgoten dag. De eerste sinds half 
maart. Een klein, maar select en 
gevarieerd gezelschap, had zich ver-
zameld voor het Heracles stadion 

voor vertrek om 9.00 uur met de bus 
naar Westerbork. Voor Witte Paal 
introduceerde Harry Koop een drie-
tal bewoners van het Almelose 

AZC, die als gasten van de Histori-
sche Kring de excursie  wilden mee-
maken. Een al gepensioneerde heer 
uit Irak, een leraar Arabische litera-

 

Van Westerbork naar Bourtange 
De 2017 excursie van de Historische Kring Stad en Ambt  Almelo 

 

Door Hans Krol 
Deelnemers bij gedenkveld Kamp 
Westerbork. Foto Harry Koop. 
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tuur uit Syrië en een jonge asielzoe-
ker uit het West-Afrikaanse Guinee. 
Nederlands, Engels en Frans lever-
den voldoende communicatie moge-
lijkheden, maar het is lastig na een 
verhaal over de Holocaust om het 
waarom van de  genocide op de Jo-
den uit te leggen aan iemand die 
blijkbaar daar nooit van gehoord 
heeft.  
 
Westerbork werd eind jaren dertig 
gebouwd bij Hooghalen in Drente 
om Joodse vluchtelingen uit Nazi 
Duitsland te huisvesten. Veel vluch-
tende  Duitse Joden werden overi-
gens aan de grens terug gestuurd. In 
de oorlog werd een extra stuk spoor-
lijn aangelegd van Hoogeveen naar 
Kamp Westerbork. Vanaf dat mo-

ment functioneerde het kamp als 
efficiënte schakel in de genocide 
machine die voor de meeste Joden 
eindigde in Sobibor of Auschwitz. 

Het laatste transport vertrok in sep-
tember 1944. De NS leverde materi-
eel en personeel tot aan de grens. 
De groep dwaalde in het herinne-

 
Enkele deelnemers aan de excursie samen met de drie asielzoekers die op uitnodiging van de Historische Kring mee op 
reis gingen. Voor de drie asielzoekers was het een eerste kennismaking met dit stuk oorlogsgeschiedenis van Nederland, 
dat een grote indruk op hen maakte. 
 

 
Veel belangstelling was er ook voor 
de kanonnen die vroeger de vesting 
Bourtange moesten verdedigen. 



 

 

ringscentrum door de tentoonstel-
lingszalen om vervolgens met de 
pendelbus een bezoek te brengen 
aan het kampterrein zelf. Van de 
barakken rest weinig. Er staat er nog 
één, teruggevonden bij een boer, die 
hem kocht nadat het kamp na de 
oorlog nog NSB‘ers en Molukkers 
had gehuisvest. Het huis van de 
Duitse kampcommandant staat on-
der glas beschermd tegen weer en 
wind.  
 
Volgens schema vertrokken we ver-
volgens naar Bourtange in het zuid-
oosten van de provincie Groningen. 
De  vesting Bourtange  bereik je na 
een wandeling over het klinkerpad 
naar de wallen en de klapbrug over 
de gracht, die de hele vesting om-
ringt. In de tuin van restaurant het 
Landhuys konden we direct aan-
schuiven voor de lunch. Om 14.30 
uur startte een rondleiding o.l.v. een 
gids met een prettig Gronings ac-
cent.  
 
Ooit lag tussen Lingen en stad Gro-
ningen een vrijwel onbewoond ge-
bied van hei, moerassen en berken. 
Over een enkele zandrug trokken 

karren tussen beide gebieden heen 
en weer. In het begin van de opstand 
tegen Spanje koos de stad Gronin-
gen onder leiding van Rennenberg  
voor de Spaanse kant. Willem van 
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Oranje gaf vervolgens opdracht om 
de stad  aan de oostkant te isoleren 
door een schans te bouwen bij Bour-
tange. In de loop van de 17de eeuw 
werd de schans in die lange oorlog 
tegen de Spanjaarden omgebouwd 
tot een moderne vesting met grach-
ten, aarden wallen en een bezetting 
van 2000 manschappen om de oost-
grens van de Republiek in het Noor-
den te verdedigen. In de loop van de 
18de eeuw verloor Bourtange  haar 
functie en raakte in verval. Renova-
tie naar de situatie in 1742 gaf Oost-
Groningen meer werkgelegenheid 
en Nederland een levendig open-
luchtmuseum. 
 
Tegen kwart over vijf arriveerde de 
bus weer bij het Heracles stadion na 
een goed verlopen excursie van de 
Historische Kring Stad en Ambt 
Almelo. 
 

 
Eenzaam maar niet alleen op de verdedigingswal van Bourtange. 
Foto’s Harry Koop. 

 
Kaart van Bourtange uit 1742. 



 

 

De textielindustrie in Tilburg, En-
schede en Almelo stond ook onder 
grote druk. In vergelijking tot andere 
sectoren waren de lonen in de textiel 
onaantrekkelijk laag. Werken in de 
spinnerijen en weverijen stond daar-
bij  laag aangeschreven. Om aan de 
vraag naar arbeid te voldoen  werd  
naar het buitenland gekeken. Groe-
pen Italiaanse en Spaanse arbeidsmi-
granten waren al sinds eind jaren 
vijftig in Nederland en ook in Alme-
lo aan het werk. Het overgrote deel 
ging echter terug toen de economie 
in eigen land aantrok. Daarna werd 
buiten Europa gezocht. In navolging 
van West-Duitsland sloot  de Neder-
landse regering in 1964 met Turkije 
een wervingsverdrag voor Turkse 
arbeiders. Eén van de Almelose be-
drijven op zoek  naar arbeiders aan 
de andere kant van de Bosporus was 
Ten Cate. Denizli was daarbij een 
voor de hand liggende stad omdat 
daar de textielindustrie in opkomst 
was. Ten Cate en andere textielpro-
ducenten zochten geschoolde tex-
tielarbeiders  en vonden  die ook. 
Het resultaat is meer dan veertig jaar 
later dat drie generaties Almeloërs 
met een Turkse achtergrond  8.4% 
van onze stadsbevolking uitmaken. 
 
Eén van die Almelose inwoners is 
Osman Unal, nu 69 jaar oud.  In de 
zomer van 1973 kwam hij als gastar-
beider met een groep van 50 à 60 
jonge Turkse mannen naar de 
Twentse textielstad en bleef hier, 
ondanks  alle voornemens om terug 

te keren. Vierenveertig jaar later 
wonen, werken en studeren drie 
generaties Unal in een stad die haar 
textielverleden achter zich heeft 
gelaten. Voor drie generaties Unal 
ligt de  toekomst in Nederland. 
 
Osman groeide op in het dorpje 
Alikurt bij Denizli. Zijn vader was 
boer en bezat een lap grond, waarop 
tarwe, druiven en katoen werden 
verbouwd. Hij ging in het dorp naar 
de lagere school en hielp op het 
land. Na zijn twaalfde werd dat een 
dagtaak en noodzaak. De familie 
bestond, nadat zijn vader was her-
trouwd, uit zes  zussen en vijf 

broers. Hij trouwde op z’n tweeën-
twintigste met Sultan Durgun. Zijn 
vrouw, toen zeventien, trok bij haar 
schoonfamilie in. Een mond meer 
om te voeden, terwijl het boerenbe-
drijf weinig toekomstperspectief 
bood. Osman Unal vertrok daarom  
naar Denizli om als textielarbeider 
aan de slag te gaan. Na een maand 
of drie wist hij een huis te huren 
waar het jonge stel ging wonen. Hij 
werkte in een drieploegenstelsel. 
Garens werden met de hand opgezet 
voordat de weefgetouwen begonnen 
te kletteren. Het bedrijf zorgde voor 
warme maaltijden. In de fabriek kon 
worden gedoucht. 
 
In voorgaande jaren waren grote 
groepen textielarbeiders vanuit De-
nizli naar Nederland vertrokken om 
daar in de textiel te gaan werken. 
Osman Unal besloot hun voorbeeld 
te volgen. In Nederland viel veel 
meer te verdienen en de wisselkoers 
was gunstig. Een ruime verbetering 
van inkomen woog op tegen een 
eenzaam bestaan in een vreemd 
land. In 1973 meldde hij  zich bij het 
plaatselijke arbeidsbureau, dat de 
officiële registratie en de uitzending 
van Turkse werknemers regelde. 
Hier vond ook de keuring door Ne-
derlandse bedrijven plaats. 
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Tussen Nederland en Turkije 
Tussen Almelo en Denizli 

In de eerste helft van de jaren zestig groeide en bloeide 

de Nederlandse economie.  De vraag naar arbeid nam 

sterk toe, waardoor de arbeidsmarkt overspannen raak-

te  en de lonen sterk stegen. De overheid zag zich in 

1964 zelfs  gedwongen de ambtenarensalarissen met 

10% te verhogen om leegloop van haar werknemers  

naar het bedrijfsleven te voorkomen.  

 

Door Hans Krol 

 
Casa Cortina aan de Kolthofsingel. 
 Foto archief Peter Leeuwen. 
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Het permanente selectiebureau van 
Nederland in Ankara, Hollanda 
Irtibat Bürosu, regelde de verdere 
procedure. Osman moest in Izmir 
nog  een test doen, waarin hij zijn 
vaardigheden in het spinnen en we-
ven moest laten zien aan een selec-
tieteam van Ten Cate. In Ankara 
werd zijn gezondheid getest, wat 
overigens in Almelo nog eens dun-
netjes over werd  gedaan. 
Op 20 oktober 1973 landde Osman 
Unal op Schiphol. Een paar uur later 
stond hij in Casa Cortina aan de 
Kolthofsingel in Almelo. Casa Cor-
tina was in de jaren zestig het onder-
komen van Italiaanse en Spaanse 
gastarbeiders, toen nog gevestigd in 
het gebouw van het  Algemene Zie-
kenhuis aan de Brugstraat. Het twee-
de Casa Cortina stond aan de Kolt-
hofsingel. Het werd gebouwd in 
opdracht van Ten Cate en bestond 
uit een barakkencomplex. Een fors 
deel van de kamers werd met vier 
stapelbedden langs de wanden ge-
deeld  door vier personen. Na een 
jaar kreeg Osman zijn eigen kamer. 
De maaltijden werden verzorgd door 
een Turkse kok. 
  
Na Osmans  vertrek  naar Nederland 
trok mevrouw Unal opnieuw bij 
haar schoonouders in. Zij was zwan-
ger van hun eerste kind, een dochter. 
Osman Unal zou zijn dochter voor 
het eerst zien toen ze meer dan een 
jaar oud was. In de tussen- tijd be-
stond zijn dagindeling uit werken, 
eten, slapen en theedrinken. Een 
aantal maanden werkte hij in de 
schoonmaak toen zijn polsen begon-
nen op te zwellen vanwege het 
werktempo bij Ten Cate, dat hoger 
lag dan in Denizli.  
Die eerste periode kwam Osman 
nauwelijks buiten Casa Cortina. Hij 
volgde een taalcursus, maar die was 
sterk gericht op het werken bij Ten 
Cate zelf. Het niet beheersen van de 
Nederlandse taal was een enorme 
barrière. Op zoek naar een huis nam 
hij een taxi die hem afleverde bij het 
opgegeven adres. De taxi vertrok 
vervolgens. De weg vragen met zijn 
gebrekkige Nederlands leverde niets 
op. Alleen door op zoek te gaan naar 
de spoorlijn wist hij de weg naar het 
Indiëterrein terug te vinden. De bui-
tenwereld bleef zo een gesloten 
boek, maar dat eerste jaar werd wel 
een fors bedrag gespaard om in de 
buurt van Denizli een huis te bou-
wen voor de terugkeer naar Turkije. 
 

Meer dan een jaar nadat hij zijn in-
trek had genomen in Casa Cortina 
kon hij naar Turkije voor een vakan-
tie van vijf à zes weken. In 1976 
werd zijn tweede dochter geboren, 
maar het gezin bleef over twee con-
tinenten verdeeld. In 1977, na vier 
jaar werd het gezin herenigd. Osman 
Unal  haalde  zijn vrouw en dochters  
op van Schiphol  met de auto van de 
Turkse buren. In de Tuinstraat huur-
de hij  een huis in de particuliere 
sector. De huur bedroeg 300 gulden 
per maand. De SRV-man bracht de 
boodschappen aan de deur.  
 Een paar jaar later lukte het via 
Beter Wonen een flat te huren aan 
de Magnoliastraat. De dochters gin-
gen  naar de Jan Ligthartschool. 
Toen volgde een besluit dat het ge-
zin opnieuw verscheurde. De beide 
dochters werden naar Turkije ge-
stuurd naar hun oma. De jongste, 
een zoon geboren in 1978, volgde 
zijn zussen. De terugkeer naar Tur-
kije van het hele gezin werd echter 
steeds uitgesteld. De werkloosheid 
was daar hoog en de inflatie liep 
hard op. Politiek gezien was Turkije 
in de jaren tachtig een weinig aan-
trekkelijk land. Een militaire coup 
zorgde ervoor  dat de toch al beperk-
te democratie volledig afgeschaft 
werd. Turkije was toen een aantal 
jaren een dictatuur en keerde slechts 
langzaam terug naar een meer de-
mocratische samenleving. Het be-
sluit om de kinderen  terug te laten 
komen naar Almelo was in feite het 
definitieve besluit om in Nederland 

voor de tweede generatie een toe-
komst op te bouwen. Voor de beide 
dochters betekende het een gebroken 
opleiding. Van het Nederlands naar 
het Turks en terug. 
Tot 1996 bleef Osman Unal bij Ten 
Cate werken, lange tijd als vorkhef-
truckchauffeur, maar in 1996 volgde 
ontslag in één van de reorganisatie-
rondes. Een nieuwe baan zat er niet 
in.  
 
Drie generaties Unal wonen nu in 
Almelo. Turkije is nu hun vakantie-
land geworden. De toekomst ligt in 
Nederland. 
 
 
. 

 
De heer en mevrouw Unal in hun Almelose woning. 
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Nieuws van Stad & Ambt 

Van het bestuur 

Wanneer  het julinummer van Stad en Ambt verschijnt  is de zomer begonnen en gaat het bestuur van de Historische 
Kring Almelo in ruststand, behalve de vrijwilligers van het  Historisch Informatie Punt op de vierde verdieping van de 
Bibliotheek. In het voorjaar werd door de kascommissie bestaande uit de heren De Mul en Van Loon aan de penning-
meester over het begrotingsjaar 2016 décharge verleend. Er was een klein overschot, zodat met de reserve die we aan-
houden, gesproken kan worden van een  financieel gezonde situatie. 2017 zal bij onveranderd beleid een zelfde situatie 
laten zien. De excursie in mei naar Westerbork en Bourtange leverde een klein tekort op dat binnen de begroting van 
2017 makkelijk opgevangen kan worden. De excursie verliep voortreffelijk, maar het aantal deelnemers had wat meer 
kunnen zijn. Revolutionaire wijzigingen zijn overigens in het  beleid voor de naaste toekomst  niet voorzien. Een heem-
kunde organisatie en forse veranderingen staan  ook haaks op elkaar. Eén verandering, maar wel éénmalig dus zeker niet 
revolutionair, is de start van het nieuwe lezingen jaar 2017-2018. De eerste “lezing” van 11 oktober staat namelijk  ge-
pland in de Meridiaan van de Bibliotheek. Omdat het de Maand van de Geschiedenis  is met het thema “Geluk” zorgen 
we voor een kleine happening  met als titel “Domweg gelukkig in Almelo, de wederopbouw en de jaren vijftig”. Het 
wordt een avond met stilstaande en bewegende beelden, met muziek en  declamatie met de medewerking van Ellen 
Lamberts en Willem van Dooren!!  
Het aantal actieve redacteuren van Stad en Ambt loopt te ver terug. Albert Holterman heeft zich jammer genoeg terug 
getrokken. We gaan zelf actief opzoek naar versterking, maar heeft u affiniteit met het lokale verleden en vindt u het 
prettig af en toe wat te schrijven dan kunt u kennis maken. Mail met hanschristiaankrol@gmail.com Een ander pro-
bleem bij Stad en Ambt was de bezorging van het april nummer. Een fors aantal abonnees aan de noordkant van het 
Almelo Nordhornkanaal  ontving  het nummer niet. Daarvoor onze excuses. Hopelijk maakte een persoonlijke bezor-
ging iets goed en verloopt de bezorging in juli soepeler. Een goede zomer toegewenst en tot ziens in de Meridiaan op 11 
oktober.  
Hans Krol 
 

Lezingen Historische Kring Stad en Ambt  Almelo 2017-2018 
 
Woensdag 11 oktober  
De maand van de geschiedenis. Thema : “Geluk”. Daarom een kleine happening in de Meridiaan in de Bibliotheek: 
“Domweg gelukkig in Almelo”  De wederopbouw  en de jaren vijftig. Stilstaande en bewegende beelden, muziek en 
declamatie en wat uitleg met medewerking van Ellen Lamberts, Willem van Dooren en Hans Krol. Aanvang 19.30 uur. 
 
Woensdag  9  november: 
Kees Kroon: De bankoverval van 15 november 1944 en het verzet in en rondom Wierden. 
 
Woensdag 13 december 
Maria Wiegman: ”Van Soeter Cockene en het kasboek van het Catharinaklooster te Almelo “. 
 
Woensdag 10 januari 
Kuieravoand/Nieuwjaarsreceptie. Kniepertjes, Oude films, Thomasvaer en Pieternel? 
 
Woensdag  14 februari 
Harry Koop: ‘Almeloos Woelige Wateren’ Ontwikkelingen van en rond de Almelose wateren in de loop der jaren. 
 
Woensdag 14  maart 
Nog nader in te vullen. 
 
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. 


