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Er stonden zeven witte kruizen op het Indiëterrein aan de voet van het oude  
watertorentje. Zeven symbolen voor de Twentse verzetsmensen, die omkwa-
men na hun arrestatie in het najaar van 1944. Zes namen er deel aan de over-
val op het filiaal van de Nederlandsche Bank in Almelo. Met een vrachtwagen 
werd meer dan 46 miljoen gulden in veiligheid gebracht. Tevergeefs. De ver-
zetsgroep werd opgerold en het geld  door de Duitsers weer geconfisqueerd. 
Meer dan zeventig jaar later bezochten in augustus en september meer dan 
26.000 toeschouwers de musical “Het Verzet kraakt”. Vanaf de drie tribunes 
klonk elke keer weer groot applaus voor de grote cast  van een aantal professi-
onals, maar vooral vrijwilligers. Een overdonderend succes, dankzij een pro-
fessionele aanpak, een fantastische en gevarieerde branding, die grote delen 
van het land bereikte, maar de basis verklaring ligt in het onverwachte succes 
van de musical “Van Katoen en Nu” op dat zelfde Indiëterrein. Drie jaar gele-
den legde een subsidie van 100.000 euro van de gemeente Almelo op een veel 
kleiner budget de financiële basis. Veel heel veel vrijwilligers zetten zich toen 
in. Net als nu. Het lokale bedrijfsleven en de middenstand gingen mee met de 
“Flow”. Almelo wordt nu landelijk op de kaart gezet. Laat ze dat in Hengelo 
met Stork en Ariëns in Enschede maar eens nadoen. 
 
Hanschristiaan Krol 
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H 
et duurde enige tijd voor-
dat Adolph het in Leiden 
naar zijn zin kreeg. Maar 
naarmate zijn vrienden-

kring zich uitbreidde kwam hierin 
verandering en begon hij steeds 
meer deel te nemen aan het studen-
tenleven. Hij bezocht veelvuldig 
theatervoorstellingen en ging op 
studentikoze wijze te keer. Al wan-
delend - meestal in en rondom Lei-
den - verwerkte Adolph verdriet en 
melancholie, en doorgrondde hij 
zichzelf. Ook zijn zus Florentina 
Carolina Elisabeth verbleef te Lei-
den op een school voor jongedames. 
Gedurende zijn studie in Leiden 
werd hij vaak uitgenodigd voor al-
lerlei feesten en gebeurtenissen. Ook 
werd hij voorgesteld aan koning 
Willem I en de andere leden van de 
koninklijke familie. Het was zeker 
geen saaie tijd en hij genoot dan ook 
volop van het studentenleven. Hij 
had ook veel belangstelling voor de 
jongedames die zijn pad kruisten. 
Maar deze amoureuze momenten 
waren van kortstondige duur. Een 
uitzondering vormde Jeannette van 
Knobelsdorff op wie hij hevig ver-
liefd werd, zonder dat dit een verde-
re relatie tot gevolg had. Zijn ver-
liefdheid kon hij echter voor nie-
mand verborgen houden. Het liefde-
leven van Adolph bereikte hoge 
gelukzaligheid en diepe melancho-

lie. Hij schreef regelmatig over zijn 
grote liefde en zijn liefdesverdriet. 
Maar het ontbrak hem aan moed om 
haar het hof te maken. Voor zijn 
vrienden was het een raadsel waar-
om hij zo lang wachtte. Van diverse 
zijden kreeg hij raad om haar een 
aanzoek te doen, maar hij talmde.   
Onbeschrijflijk groot was zijn te-
leurstelling dan ook toen hij vernam 
dat Jeannette van Knobelsdorff zich 
had verloofd met graaf Gerrit 
Schimmelpenninck. Het was alsof 
hij door een donderslag was getrof-
fen, schrijft hij in zijn dagboek. Een 
periode van grote neerslachtigheid 
volgde. 
 
In 1817 sloot hij zijn studie af met 
een proefschrift op stellingen, 
‘Dissertatio de forma regiminis pro-
vinciae Trans-Isalaniae’. Zijn keuze 
om de vroegere staatsinstellingen in 
het gewest Overijssel als onderwerp 
te nemen voor zijn proefschrift, was 
ongetwijfeld ingegeven door het feit 
dat hij hiermee zijn rechten in de 
heerlijkheid Almelo wilde aantonen. 
  
In 1819 kwam het Hausvertrag tot 
stand waarbij de opvolging in de 
Nederlandse en Duitse goederen 
werd geregeld. Vanaf dat moment  
werd hij als oudste zoon steeds meer 
betrokken bij familiezaken. Zijn 
moeder, Elisabeth Reiniera Johanna 

van Rechteren Limpurg, geboren 
Van Heeckeren, en zijn neef Willem 
van Heeckeren van Nettelhorst na-
men de dagelijkse honneurs waar, 
maar de uiteindelijke beslissingen 
werden aan Adolph overgelaten.  
 
Adolph huwde in 1824 met jonk-
vrouwe Elisabeth (Betje) Wilhelmi-
ne von Massow, dochter van jonk-
heer Godefridus von Massow en 
Maria Catharina Frederika de Vig-
non, in 1793 geboren te Rembang 
op Java. Jonkheer Godefridus von 
Massow was in 1761 geboren te 
Zaltbommel. Hij was een zoon van 
de ritmeester Hendrik Johannes van 
Massow en Arnolda Judith Goris. 
Zijn vader stamde uit een oud pools 
adellijk geslacht, von Massow ge-
naamd. Bij Koninklijk besluit van 
22 september 1817 no. 44 werd hij 
ingelijfd in den Nederlandse adel 
met het predicaat van jonkheer. Uit 
zijn in 1791 gesloten huwelijk met 
Catherine Frederica de Vignon d' 
Avrincourt werden een achttal kin-
deren geboren. 
Adolph had Elisabeth Wilhelmine 
von Massow leren kennen geduren-
de de tijd dat hij in Leiden studeer-
de. Hij raakte gedurende deze tijd 
bevriend met haar twee broers die 
hier eveneens studeerden en werd 
bij de familie kind aan huis. Maar de 
graaf Van Rechteren Limpurg maak-

Amoureuze verwikkelingen 

Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg tot Rechteren was een zoon 

van de broer van Frederik Reinhard Burchard Rudolph van Rechteren Limpurg waar-

over het in de beide vorige afleveringen ging. Hij volgde een opleiding aan het insti-

tuut van de heer Quanjer te Zwolle. Hierna studeerde hij in Erlangen in Zuid-

Duitsland. Hij was redelijk bekend met de omgeving omdat hij er al enkele malen was 

geweest als men in Sommerhausen verbleef, waar de familie ook bezittingen had. 

Twee maanden na het overlijden van zijn vader in 1814 schreef hij zich te Leiden in 

voor een rechtenstudie. Gedurende zijn verblijf in Erlangen raakte hij bevriend met 

Joan Philip baron Sloet tot Tweenijenhuizen uit Vollenhove. Sloet had ook bij Quanjer 

op school gezeten, studeerde eveneens te Erlangen en ging hierna ook naar Leiden.  

 
Door Hans Holtmann 
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te geen haast met een huwelijksaan-
zoek. Hij zag Betje vaak, kon het 
goed met haar vinden maar werd 
niet op haar verliefd. Naar mate de 
tijd verstreek, speculeerden familie 
en vrienden over zijn mogelijke keu-
ze.  
Waarschijnlijk nam hij de raad van 
een van zijn tantes ter harte die hem 
waarschuwde: ‘Weest maar niet te 
schilijk met uw keus, want gy bent 
er toch niet aan ver oudert; en als ge 
se eens hebt, kunt gij se niet weer 
verkopen’. 

Nadat hij Elisabeth ten 
huwelijk had gevraagd 
duurde het nog enige 
tijd alvorens de huwe-
lijksvoltrekking kon plaatsvinden. 
Allereerst moest het huis in Almelo 
inwendig ingrijpend worden ver-
bouwd en dat nam enige tijd in be-
slag, getuige een opmerking van 
Jacob van Lennep na een bezoek aan 
Huize Almelo en de jonge graaf Van 
Rechteren op 23 juli 1823, die ‘voor 
zijn huwelijk met de freule Von 
Massow zijn hele slot in orde liet 
brengen, doch vordert niet spoedig, 
want elk jaar komt er slechts één 
kamer af’. En dit terwijl het huwe-
lijk reeds het volgende jaar moest 
plaatsvinden. Maar op 4 april 1824 
werd het huwelijk uiteindelijk dan 
toch te Leiden gesloten. Een week 

later vertrok het jonge paar voor een 
reis van ruim vier maanden door 
België, Frankrijk en Duitsland. Pa-
rijs was het hoogtepunt.  
Als vervoersmiddel gebruikten ze 
een stoomboot, paard en wagen en 
de postkoets, waar tegen een scherpe 
prijs in meegereisd kon worden. Ze 
verbleven voornamelijk in hotels en 
logementen. Een hotelkamer werd 
vaak voor langere tijd gehuurd: ‘Om 
3 uur verhuist na het Hotel de Dou-
vres, waar wy per Maand een Logic 
voor 400 

francs genomen, uit komende op de 
Boulevard Italien au coin de la rue 
de la Paix.’ Het jonge echtpaar ver-
maakte zich op hun reis voorname-
lijk met het bezichtigen van beziens-
waardigheden. Bijna dagelijks be-
zochten zij wel een kerk of kasteel, 
soms zelfs meerdere per dag: 
‘Chateau de Laken, ligging lief, re-
delyk gemeubleert, eenige Gobelins 
– schoon perspectif – La salle de 
spectacle, Orangerie, het Park met 
de Grot, en Minerva Tempel. 
Chateau de Tervueren 2 uur ver, 
allermagnifiqs gemeubleert.’ Zo 
bezocht het echtpaar tijdens hun 
huwelijksreis vele kastelen en palei-

zen, waaronder uiteraard Versailles 
en het Palais Royale. Eveneens wer-
den er abdijen en bibliotheken be-
zocht en ook menigmaal buitenver-
blijven van rijke en adellijke fami-
lies. Daarnaast werden er verschil-
lende musea aangedaan, zoals het: 
‘Museum d’Histoire naturelle. Eene 
rijke verzameling van alle mogelijke 
viervoetige Dieren, vogels, vissen, 
kapellen, schelpen, steenen, hout, 
versteende Dieren enzv. enzv. in 
twee brillante zaalen verdeeld.’ 
Over het Louvre was Adolph met 

name te spreken, vanwe-
ge de uitgebreide 

kunstverzameling: 
Musée roijal du Louvre. 

Voorzeker eene der schoonste verza-
melingen van dien aard in Europa. 
Men ziet aldaar verzameld eene 
groote meenigte statuen, bustes, 
hoofden, bas-reliefs, Antiques, in 
verscheidene Zaalen verdeeld, en 
voor beoordelaars of Kenners 
hoogst interessant – De Vestibule, 
de Arcade, dienende voor den in-
gang van de Keizers-Saal, moeten 
niet voorby gezien worden. – Over-
heerlijk egter is De Galerij van 
Schilderijen. 
Hij vervolgde dit verslag van hun 
bezoek aan het Louvre met een lijst-
je van kunstwerken waar hij het 
meeste van had genoten. Uit zijn 

 
Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg en jonkvrouw Elisabeth Wilhelmine von Massow. 

‘...elk jaar komt er slechts één kamer af’ 
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schrijven is op te maken dat kunst 
hem zeer interesseerde. Maar zijn 
belangstelling ging ook uit naar an-
dere zaken die tijdens een huwe-
lijksreis minder voor de hand lagen, 
zoals een kristalfabriek en een wa-
terzuiveringsinstallatie: ‘Purification 
de L’eau. Zeer remarquabel wegens 
de Machinerie, en vooral om dat het 
gepurifieerde water geheel Parijs 
voorziet.’ Het is mogelijk dat dit 
soort dingen in de negentiende eeuw 
als bezienswaardigheid werden ge-
zien vanwege de modernisering en 
technologische vooruitgang. 
Tijdens de huwelijksreis zocht het 
echtpaar ook ’s avonds vermaak op. 
Men ging dikwijls uitgebreid dine-
ren, met of zonder gezelschap, om 
vervolgens te genieten van een to-
neelstuk of opera. Men dineerde  
’s avonds af en toe samen in het 
hotel waar men verbleef, maar de 
meeste avonden nuttigden zij hun 
avondmaal buiten de deur bij ver-
schillende restaurants. Soms aten zij 
samen met kennissen, of bijvoor-
beeld met hun reisgenoot d’Escury 
of Adolph’s broer. Regelmatig zet-
ten Adolph en Betje hun avond 
voort in het theater. Over sommige 
uitvoeringen was Adolph enthou-
siast, over anderen iets minder: 
Le Chateau de Koënichwerth, melo-
drame in 3 Actes, anders een zeer 
schoon stuk, werd middelmatig ge-
geven. Le Deserteur, Pantomine-
Ballet in 3 Actes. De Dauberval 
daarentegen werd zeer goed ten 
uitvoer gebragt, pantomine, Costu-
me en Decoraties waren zeer goed 
gekozen. De eerste Acteur Marierier 
vervulde de rol van de oud-oom, 
verwonderingswaardig waren zyne 
sprongen, de buigzaamheid van zij-
ne leden, de behendigheid en snel-
heid, waarmede hy alles deed; met 
een woord eenig in zijn soort. 
Ook waren ze getuige van een vuur-
werk ter ere van de terugkeer van de 
Franse koning. 
Gedurende de reis maakte Adolph 
vele nieuwe kennissen en in zijn 
eentje bezocht hij oude bekenden in 
Darmstadt, terwijl Betje reeds te 
Wiesbaden verbleef met haar moe-
der en zus: ‘s’Morgens de boel op-
gepakt, en in order gebragt; om 2 
uur vertrok het gezelschap naar 
Wiesbaden, en mijn persoon met een 
retourwagen na Darmstadt, alwaar 
om agt uur arriveerde.’ 
Regelmatig schreef Adolph dat hij 
‘commissies’ had gedaan. Uit het 
reisverslag wordt niet duidelijk wat 

deze commissies inhielden, maar het 
verslag wekt de indruk dat het ging 
om het onderhouden van zakelijke 
contacten. 
Gedurende de reis werd Adolph 
enkele dagen geveld door een ver-
koudheid en koorts, waardoor hij het 
bed moest houden.  
De reis werd afgesloten met een 
verblijf in een van de vele kuuroor-
den waar het gezelschap volgens 
afspraak Betjes moeder en zus Isa-
belle ontmoette. Uit het reisverslag 
wordt niet duidelijk of Adolph van 
tevoren een reisplan had opgesteld. 
Maar het ligt niet voor de hand dat 
deze ontmoeting toevallig heeft 
plaatsgevonden, zodat kan worden 
aangenomen dat er wel een voorop-
gesteld reisplan geweest moet zijn. 
Op 11 augustus 1824 kwamen zij 
weer thuis in Leiden. 
 
Adolph was duidelijk een man die 
de vernieuwende ideeën en ontwik-
kelingen van zijn tijd aanvaardde. 
Uit het verslag dat hij van de huwe-
lijksreis maakte blijkt dat hij waar-
dering had voor vooruitgang en mo-
derniteit, doordat te lezen is dat het 
echtpaar tijdens hun huwelijksreis 
ook fabrieken en bijvoorbeeld wa-
terzuiveringsinstallaties bezocht, 
waar Adolph van onder de indruk 
was en lovend over schreef. Hij 
keek neer op zaken die in zijn ogen 
ouderwets waren. Daarnaast was hij 
zeer empirisch ingesteld en wilde hij 
alles uit eigen waarneming leren 
kennen. Hij beschreef op feitelijke 
en formele wijze verschillende as-
pecten van de reis, zoals beziens-
waardigheden, maar ook afgelegde 
afstanden per tijdseenheid en wissel-
koersen. De Romantiek lijkt dan ook 
minder van invloed te zijn geweest 
op Adolph. Hij was in zijn schrijven 
niet erg zelfbeschouwend en schreef 
vrijwel niet over zijn gevoelens. 
Over de natuur was hij wel erg lo-
vend, maar hier schreef hij in zijn 
reisverslag niet uitgesproken beel-
dend of gepassioneerd over. Wel 
had hij een uitgesproken voorkeur 
voor aangelegde natuur en cultuur 
en minder voor de vrije natuur. Reli-
gieuze invloeden zijn ook vrijwel 
niet terug te vinden in het reisjour-
naal. Hoewel Adolph en Elisabeth 
waarschijnlijk wel gelovig zullen 
geweest zijn, blijkt uit zijn verslag 
niets over devotie of religie. Hoewel 
het echtpaar tijdens hun reis enkele 
missen bijwoonde en zowel katho-
lieke als protestantse kerken bezocht 

werd Adolph niet zozeer door religie 
en de Romantiek beïnvloed, maar 
meer door de Verlichting. 
 
Het echtpaar kreeg drie kinderen: 
Maria Catharina Frederica, Adolph 
Frederik en Jacob Hendrik.  
Maria Catharina Frederica gravin 
van Rechteren Limpurg werd gebo-
ren op 3 februari 1825 op Huize 
Almelo. In 1851 huwde ze met Lo-
dewijk Willem Worbert van Wasse-
naer Starrenburg, zoon van Lode-
wijk Jan van Wassenaer Starrenburg 
en Megtilda Kaper. Ze is overleden 
op 26-01-1906 op het huis Oolde te 
Laren.  
De eerstgeboren zoon Adolph Fre-
derik volgde later zijn vader op als 
heer van Almelo en Vriezenveen. 
De jongste zoon van het echtpaar, 
Jacob Hendrik (Jacques) van Rech-
teren Limpurg heer tot Rechteren en 
Verborg, werd geboren op 6 decem-
ber 1831. Hij erfde het kasteel Rech-
teren te Dalfsen.  
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E 
r is geen Almelose arts uit 
het verleden, die hier zo-
veel wordt geciteerd dan 
doctor med. Johann Wol-

gang Heppe. Hij gebruikte immers 
het woord ‘levenszukkelaars’ in een 
rapportage uit 1785 over de leef- en 
woonomstandigheden van thuiswer-
kende wevers in Almelo en zo’n 
uitdrukking blijft wel hangen. Let-
terlijk schreef Heppe: ‘…..zij slor-
pen bij hunne weefarbeid grote hoe-
veelheden thee en coffij, de levens-
zukkelaars, zwak, arm, te vroeg ge-

trouwd, gebukt heel hun leven onder 
zorgen en bekommeringen, de trou-
we gezellen der armen.’ De stadsarts 
durfde dus wel wat te zeggen. 
 
Het stadje Almelo telde toentertijd 
zo’n 2000 inwoners, die volgens 
Heppe in vier ‘classen’ konden wor-
den ingedeeld: ‘de gegoeden, mid-
denstand, het gemeen, meestal wee-
vers, en de boeren.’ Zonder een blad 
voor de mond te nemen, trok Heppe 
van leer bij het beschrijven van de 
hygiënische toestanden in zijn 

standplaats. ‘Op straat waterpompen 
met onzuiver, stinkend, brak water; 
de vele secreten zijn alle buiten de 
huizen achter aan de gragten waarin 
ook gestort worden alle vuilnis en 
vuiligheden en wier stinkend water 
niet anders kan afloopen dan wan-
neer de Sluise wordt geopend. Daar-
bij ‘s zomers veelal de onlijdelijke 
stank van het rottende vlas in de 
reute.’ 
Het is dus geen wonder dat er toen-
tertijd in de stad  allerlei ziekten 
heersten, zoals tuberculose. De 

 

Stank, zorgen en ziekelijk zog 

Doctor med. J. W. Heppe was stadsarts in Almelo en schreef in 1785 in scherpe  

bewoording over de plaatselijke hygiënische wantoestanden.  

De zindelijkheid bleek er ook zeldzaam, zowel bij burger als boer. 

 
Door Gerard Brouwer 
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woonomstandigheden werkten daar 
natuurlijk ook aan mee. Heppe be-
schreef de woningen van de wevers 
als ‘kleine benauwde huisjes, met 
maar één keuken waar het geheele 
gezin woont en slaapt, twee of drie 
aan en op elkandere staande bed-
steeden. De vloering dier huisjes is 
van leem of gebakken steen, de 
weefkamer ligt lager, voorzien van 
kleine glazen die zelden geopend 
worden uit vrees voor droog worden 
der gaarns en daarin staan twee of 
drie weefgetouwen en in dezelve de 
stank van de zuure rottige sterke brij 
voor het sterken der draden.’ Dan 
zijn de boeren er beter aan toe, vond 
Heppe ‘al is ook onder hen de zinde-
lijkheid zeldzaam.’ 
 
De arts behandelde in zijn rapporta-
ges tevens ‘de gesteldheid der In-
wooneren van Almelo’  en hun voe-
ding. De jongens in alle standen 
rookten volgens Heppe veel te 
vroegtijdig tabak en dronken dik-
wijls onmatig. Wat de jeugd aan 
had, was volgens de arts ook onge-
zond. ‘De dikke kleding en de meis-
jes stijf in de verderfelijke keurslij-
ven gewrongen zorgen bij velen 
voor een bleek gelaat, liesbreuken 
en een teder zenuwgestel.’ 
 
Kraamvrouwen 

Voorts zag de arts verschillen in de 
wijze waarop men met  borelingen 
omging. ‘Het zwakke wichtje ’werd 
bij de goede stand ‘ stijf en digt om-
zwagteld met broeijende luuren, en 
onder versmoorende dekkleden in de 
wieg gelegt en onophoudelijk ge-
wiegt, in een door vuurmanden dam-
perige kamer. De kwaade gewoonte 
eerst 24 uuren en nog langer te wag-
ten, eer het kind aan de borst wordt 
gelegt, geeft het al vroeg blijken van 
ziekelijkheid. Verders de zwakke 
maagjes dier zuigelingen tot over-
loopens toe opgevuld met een veelal 
ziekelijk zog, bedorven door het 
bijgeloof der kraamvrouwen om 
zich vooral voor den 10 dag niet te 
verschoonen en door broeijen en 
zweete door heete middelen als 
warm bier met saffraan, ziet men 
niet zelden hevige kraamkoortsen en 
ontstoken borsten bij de moeder. 
Ook de verdere opvoeding der kin-
deren geeft gelegenheid tot een 
zwak lichaam.’  
Het ‘gemeene volk’ had eigen ma-
nieren om met pasgeboren baby’s 
om te gaan en ook hierbij was het 
niet verwonderlijk dat veel vrouwen 

in hun kraambed stierven en er ook 
een hoge kindersterfte was. Heppe: 
‘Het kind nauwelijks geboren zijnde, 
wordt terstond stijf en digt omzwag-
teld en met melkpap gevoed, en ter-
stond van de moeder 2 à 3 dagen 
verwijderd, aan vreemde borsten 
gelegt. En nauwelijks een half jaar 
oud geworden zijnde, wordt het met 
gekauwde aardappelen, boekweite, 
pannekoek en pap gevoed en de 
moeder genoodzaakt haare kost met 
spinnen of spoelen te winnen, zet het 
kind in de kinderstoel, waar in het 
uuren agter een moet blijven zitten.’ 
Bij dit alles had je dan ook nog het 
bijgeloof en de grootmoeders, die 
elk deskundig advies ‘voor onregt-
zinnig en kettersch uitroepen.’ 
Voorts viel het Heppe op dat ook 
hier kraamvrouwen ‘verhitte dran-
ken, zoals anijswater, warm bier met 
veel olie, saffraan en foelie etec.’ 

dronken. 
 
Artsen werden overigens niet zo 
vaak bezocht. Als er lichamelijke 
klachten waren, gebruikte men eerst 
allerlei huismiddeltjes. Hielpen die 
niet dan werd volgens Heppe de 
hulp ingeroepen van ‘de veele hier 
woonende pispropheeten en prophe-
tessen en kwakzalvers en nog erger 
wordend loopen ze na een apo-
theekar en dan na een chirurgijn en 
ten laatste na een dokter. Deeze, vol 
hartzeer en meededoogen, bemoeit 
zich dan wel best… maar vergeefs.’ 
 
Eetgewoonten 

Wat de voeding betreft deed de goe-
de stand het naar de mening van de 
arts wel goed: ‘Hun daagsche kost is 
allerlije zoorten van groenten die 
een ieder veelal zelfs in zijn hof 
verbouwd, met meestijds versch 

 
Voor de drinkwatervoorziening was men in Almelo tot aan het einde van de 
negentiende eeuw aangewezen op de waterpompen die in de stad op een aan-
tal plaatsen stonden, of anders op een put waaruit men het water haalde.  
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vleesch, ’t welk hier zeer goed en 
daaglijks te bekomen is. Gerookt 
vleesch -  ham wordt ook met smaak 
in de week een of tweemaal ’s zo-
mers gebruikt. ’s Winters peekel-
vleesch, ’t welk bij veelen naar de 
wijze van den Weleerwaarde Ge-
leerde Heere Martinet ingepekeld 
wordt. Verders verkens en runder-
worsten, gerookt en gezouten met 
alle soorten van ingezouten groen-
ten. De zuurkool wordt nog van vee-
len veracht, dewijl dezelve in plaats 
van zuur meesttijds stinkende is, uit 
gebrek van genoegzaam kneuzen en 
instampen, en afgieten van het slij-
mig water; deeze voorzorg gebrui-
kende en de geneverbessen er bij 
mengende naar de wijze der Duit-
schers wordt dezelfde een smaakelij-
ke en geenzins ongezonde kost. De 
meeste zijn groote liefhebbers van 
visschen, waarom ook veele vijvers 
in hunne hoven hebben. De snoek, 
baars en aal zijn hier zeer goed en 
worde hier ten verkoop gebracht; in 
zekere tijden ook de kwabben, die 
hier voor een lekkernij gehouden 
wordt. Zeevischen van allerlei zoort 
zijn ook hier niet zeldzaam. Veele 
gebruiken bij de maaltijd een maatig 
glas roode wijn; andere houden zich 
aan ’t bier, dat hier zeer goed is. 
Alleen bij gastmalen die veeltijds en 
meest ’s avonds gehouden worden, 
wordt er een goed glas wijn gedron-
ken en laat in de nagt heen gezeten; 
doch kan men ze niet beschuldigen 
van onmatigheid in ’t drinken: zijn 
de tafels nogthans rijkelijk voorzien 
van allerlei spijzen, waar van de 
gasten van ieder moeten gebruiken, 
ook hoord men soms de volgende 
dag over hoofdpijn, cruditeiten 
(maagklachten) en indigestien 
klaagen. De warme dranken worden 
hier ook te veel van de dames be-
mind.’ 
De middenstanders leefden ‘niet 
minder zedelijk en maatig’ en  had-
den het wat voeding betreft ook niet 
slecht. Zo ‘ziet men deeze met zeer 
veel smaak een goed stuk gerookt 
vleesch, ham, spekpannekoek eeten; 
en aan groenten geen gebrek heb-
bende, en die meestal zelfs verbou-
wende, eeten zij dezelfden meest 
daaglijks. Hun drank is meest coffij, 
thee, bier en maatig een glaasje ge-
never.’ 
De gewone man, meestal wever, had 
het uiteraard niet zo breed en kon 
niet zo gezond eten. Heppe: ‘De 
dagelijkse kost der wevers is ook 
geschikt genoeg om ziekten voort te 

brengen. Immers dag aan dag aard-
appelen, boekweite, pannekoek en 
raapolie of oud vet, boekweite meel-
pappen – en ’s daags slegte thee of 
coffij geslorpt – en bij voorkomende 
geleegenheden braaf genever en bier 
gedronken.’ 
 
De boeren hadden ook een eigen 
dagelijks menu: ‘Zij eten en drin-
ken: ’s morgens een goede boter-
ham, daarbij een goede portie melk-
pap of slegte coffij, waarin een goed 
deel melk gekookt wordt: ’s mid-
dags vullen zij zich met aardappe-
len, geele wortelen, raapen, waar 
onder altijd de helft aardappelen, 
met oud vet of spek of raapolie. 
Versch vleesch zeldzaam, maar wel 
gekookt runder- of verkensvleesch 
en worsten; meestentijds eeten zij 
noch een of twee koppen gekarnde 
of zoete melk na. Thee en saffraan 
en melk drinken zij zeer veel, een of 
twee uuren na het eeten -  en om 4 
of 5 uuren ’s achtermiddags alweer 
een goede ketel vol coffij, met een 
goede boterham – ’s avonds alweer 
aardappelen of spekpannekoek of 
met olie, en een of twee koppen 
gekaarnde melk er boven op. ’s Zo-
mers bereiden zommigen een soort 
drank, scharrebier genoemd. Bier 
wordt in huis weinig gebruikt; mar 
een glaasje genever; maar in de her-
bergen komende, dan zijn er veel 
helden van genever en bier drinken, 
veel tabak, van ’t slegtste zoort, 
wordt door hun gerookt.’ 
 
Heppe, die o.a. was opgeleid aan de 
universiteit van Harderwijk, was 
vanuit de Duitse plaats Goch, net 
over de grens,  in 1780 naar Almelo 
gekomen om hier voor een salaris 
van 400 gulden per jaar stadsarts te 
worden. In 1781 trouwde hij in de 
Grote Kerk met Catharina Aalders. 
Ook deze kerk ontkwam niet aan de 
kritiek van de medicus. In scherpe 
bewoordingen hekelde hij het feit 
dat in de Grote Kerk nog steeds do-
den werden begraven, evenals rond-
om de kerk. Heppe bepleitte daarom 
op hygiënische gronden de aanleg 
van een begraafplaats buiten de stad.  
 
Dat zou hij in Almelo niet meema-
ken, want in 1788 verkaste hij met 
zijn gezin naar Kampen om daar 
stadsarts en ‘vroedmeester’ te wor-
den. Het was de bedoeling dat in 
deze stad een grote medicinale krui-
dentuin zou worden aangelegd en in 
dat kader verwierf Heppe in 1794 de 

titel ‘Lector Botanicus, Chemiae en 
Pharmacentices’. Door de roerige 
tijd kwam die tuin er echter voorlo-
pig niet. Ook in Kampen getuigde 
Heppe van zijn kritische geest door 
een vernietigend rapport te schrijven 
over het plaatselijke chirurgijnsgil-
de. Verder schreef de arts een boek 
over verschillende soorten van 
‘etterziekten’. In zijn strijd tegen 
begrafenissen binnen de stadsmuren, 
verzocht Heppe In 1802 de Kamper 
raad om zelf te mogen worden be-
graven op het Cellebroedersbolwerk 
buiten de stad ‘in afzondering van 
de verkering en nabijheid van men-
schen’. Dat gebeurde een jaar later. 
Heppes vrouw Catharina had het 
daarna zo krap dat ze in mei en no-
vember aanklopte bij het stadsbe-
stuur om financiële steun. Beide 
keren kreeg ze 50 gulden uitgekeerd. 
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H 
et tweede notulenboek 
van Luctor et Emergo 
begint met het verslag 
van de jaarvergadering 

gedateerd 4 mei 1928. Luctor be-
staat dan dertig jaar, maar van enige 
aandacht voor dit jubileum is geen 
sprake. Op de Wierdensestraat 34, 
thuis bij notaris Gideonse, komt die 
4de mei een select gezelschap bij-
een. Aanwezig zijn de echtparen 
Gideonse, Bijl de Vroe, de heer 
Bouman, de oudste zoon des huizes 
en diens vriend Trip. Wout Bouman, 
directeur van Palthe en al 27 jaar 
voorzitter, constateert dat de notulen 
van 1927 en de secretaresse ontbre-
ken. Mevrouw Holly Cohen-
Tervaert is verhuisd naar Den Haag 
en laat daarmee een hiaat vallen in 
de geschiedenis van Luctor. Me-
vrouw de Muinck Keizer-Rost wordt 
tot secretaresse benoemd. Ze is niet 
aanwezig. Het is blijkbaar geen be-
zwaar, want haar keurige hand-
schrift vertelt vervolgens dat Gide-
onse, sinds 1920 penningmeester,bij 
het opmaken van de kas een lager 
saldo dan het voorgaande jaar aan-
trof. 
De inkomsten over 1927 bedroegen  
fl 1.096,90 dankzij 67 seniorleden 
die fl 15,10 betaalden of fl 25,10 

voor echtparen. In kas is een bedrag 
van f 859,20. Beduidend minder dan 
aan het eind van het tennisjaar 1926. 
"Het grote verschil" is het gevolg 
van de bouw van een tennismuurtje, 
voorzien van tegels bij de twee be-
ton- of cementbanen aan het Zwartje 
Laantje vlakbij de Wierdensestraat. 
Het oefenmuurtje was een wat verla-
te reactie op de successen van Kea 
Bouman, de dochter van de voorzit-
ter. Zij was in de jaren 1923, 1924, 
1925 en 1926 Nederlands kampioen 
damesenkel. In 1927 won ze de 
open Franse kampioenschappen 
(Roland Garros).  Lang heeft ze niet 
tegen het muurtje geslagen. Ze be-
dankte voor Luctor in 1930. Het 
aantal seniorleden van Luctor was in 
de jaren twintig stabiel. Het schom-
melde rond de zestig. Luctor heeft 
dan ook een juniorenafdeling. Voor-
namelijk zoons en dochters van le-
den en leerling van de Rijks HBS 
aan de Sluiskade NZ, de voorloper 
van het huidige Erasmus. Op 28 mei 
1929 wordt er vergaderd op de ten-
nisbaan. De kas kan blijkbaar weer 
een stootje velen. Twee aandelen 
van de lening van 1919, groot         
fl 2.125 voor de aanleg van de banen 
aan het Zwarte Laantje worden uit-
geloot. Aangezien Gideonse het 

contributieboek niet bij zich heeft, 
waarin de lijst van aandeelhouders à 
25 gulden is opgenomen vindt het 
trekken van de nummers de volgen-
de dag bij hem thuis plaats. Meer 
dan de helft van deze lening is door 
de leden uiteindelijk aan Luctor ge-
schonken of nooit uitgeloot. De Bijl 
de Vroe, bankdirecteur, maakt er 
vervolgens een warme meiavond 
van. Hij stelt het onderwerp van de 
invitatie aan de orde. Luctor is vanaf 
haar oprichting in 1898 een invita-
tieclub geweest. Een vriendelijke 
omschrijving voor een besloten ten-
nisvereniging met een elitair ka-
rakter. In 1918 toen het eerste regle-
ment werd opgesteld werden de re-
gels voor invitatie op papier vastge-
legd. "Artikel VI: Het lidmaatschap, 
zoowel voor gewone- als buitenle-
den wordt verkregen doordat 2 leden 
den candidaat voordragen; van deze 
voordracht wordt den Secretaris 
schriftelijk kennis gegeven; de daar-
op volgende ballotage, welke loopt 
over een tijdvak van 10 dagen, ge-
schiedt geheim. Indien de candidaat 
3 of meer tegenstemmen op zich 
vereenigt, zal hij niet als lid worden 
aangenomen; hiervan wordt hem 
schriftelijk door den Secretaris me-
dedeeling gedaan". Het besloten 
karakter werd nog eens aangescherpt 
door artikel VIII, waarin bondig 

Slaperige jaren 

Luctor et Emergo is de oudste sportvereniging van Al-

melo. Terwijl bij de meeste tennisverenigingen in Ne-

derland het ledental daalt groeit en bloeit Luctor. Acht 

gravelbanen liggen verscholen achter de Willem de 

Clerqstraat omringd door het groen van de begraaf-

plaats. Tijdens wedstrijden klinkt beschaafd commen-

taar.In de Stad en Ambt van juli werd de ontstaansge-

schiedenis van Luctor beschreven. Hieronder volgt het 

tweede deel over de periode 1928-1973 het jaar waarin 

het Groenendal afbrandde en de gemeente Almelo Luc-

tor dwong tot fusie met Tennisvereniging Almelo waar-

door Luctor haar elitaire karakter verloor. 

 

Door Hans Krol 

 
Kea Bouman. 
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wordt geformuleerd dat inwoners 
van Almelo niet kunnen worden 
geïntroduceerd. De Vroe kaart die 
meiavond de zaak aan, omdat het 
automatisch lid worden van junioren 
van de seniorenafdeling hem niet 
zint. Ook juniorleden moeten wor-
den geïnviteerd. Artikel Vl wordt 
nog eens aangescherpt. De voorzit-
ter zal jaarlijks drie leden aanwijzen 
als ballotagecommissie. Hun namen 
zullen alleen hem en de secretaresse 
bekend zijn. De secretaresse geeft de 
namen van mogelijk nieuwe leden 
door aan deze "invitatiecommissie" 
die beslist over het lidmaatschap. 
Tegen een afwijzing is geen beroep 
mogelijk. Daarmee is de Bloedraad 
geboren die tot in de jaren zestig het 
besloten - en daarmee elitaire - ka-
rakter van Luctor zal bewaken. 
Mevrouw Bijl de Vroe krijgt die 
avond niet haar zin. Een telefoon op 
het tennispark is te duur. Besloten 
werd vervolgens om weer met de 
"parkkampioenschappen" te starten. 
De avond wordt besloten met een 
borrel die mevrouw Gideonse bij 
zich blijkt te hebben. Op de jaarver-
gadering van 1930 bij de familie 
Gideonse thuis speelt de bloedraad 
weer een stevige rol. "Na ruime be-
spreking wordt dit echter een uitne-
mende instelling geacht". De drie  
leden van de Bloedraad mogen ech-
ter nu ook zelf nieuwe leden voor-
dragen. "Na zich naar plicht en ge-
weten te hebben overtuigd dat het 
nieuwe lid aan de nieuwe leden wel-
kom zal zijn". Vijftien nieuwe leden 
blijken dat jaar de toets van de kri-
tiek te kunnen doorstaan, waaronder 
een gemeenteambtenaar en twee 
medewerkers van de belastingdienst. 
Tot middernacht wordt er vervol-
gens gebridged. Zaterdag 18 april 
1931 neemt Wout Bouman na 30 
jaar voorzitterschap afscheid. Hij 
wordt tot erelid benoemd. De heer 
de Bijl de Vroe wordt met ruime 
meerderheid tot opvolger gekozen. 
 
Nieuw elan 

In de loop van de volgende jaren 
lijkt er iets van beweging in Luctor 
te komen. De Bloedraad blijft het 
"ons kent ons" gevoel bewaken, 
maar een deel van de leden lijkt te 
beseffen dat de blik ook naar buiten 
kan worden gericht. Het verande-
ringstempo is echter laag. In '31 
wordt een trainer ingehuurd voor 
tennislessen op vrijdagavond. Een 
jaar later is, misschien door de ten-
nislessen, het zelfvertrouwen zo 

gegroeid dat geopperd wordt om 
competitie te gaan spelen binnen 
NLTB verband of een aantal wed-
strijden te organiseren tegen clubs 
buiten Almelo. Het laatste lukt, 
maar voor deelname aan de NLTB-
competitie is het te laat. Kleine stap-
jes lijken het devies, Want in de-
cember 1932 wordt het voorstel om 
competitie te gaan spelen van tafel 
geveegd. Men is bang “niet op vol-
doende spelers te kunnen rekenen, 
die voortdurend beschikbaar zijn". 
ELTC uit Enschede en Nijmegen 
worden weer uitgenodigd. De kosten 
voor een eventuele ontvangst van 
spelers uit andere plaatsen mag ech-
ter niet ten koste gaan van het on-
derhoud van de banen. Elke zaterdag 
zullen twaalf nieuwe ballen uitgege-
ven worden en twee keer per week 
zes. Luctor geeft dat jaar fl 180 aan 
ballen uit. 
 
In 1936 wordt de grote sprong voor-
waarts gemaakt. Dankzij "een aantal 
jongeren" schrijft Luctor in met één 
team voor de NLTB-competitie en 
promoveert van de 3de klasse B naar 
de 3de klasse A. Enthousiast gewor-
den door het eigen succes worden 
voor het seizoen van 1937 twee 
teams ingeschreven. Tennislessen 
door een NLTB-trainer kosten dat 
jaar 1,50 gulden per uur. Competitie 
spelen  dwingt Luctor ook om naar 
de toekomst te kijken. Eind jaren 
twintig is de jeugdafdeling "Het 
Zwarte Laantje" een stille dood ge-
storven. Nu wordt besloten weer een 
jeugdafdeling op te richten "als er 
tenminste een clubje van 12 jongelui 
gevonden kan worden". De senioren 
moeten echter een veer laten, zij het 
een niet al te grote. De jeugdafde-
ling krijgt de woensdagmiddag en 
de daluren op zaterdag- en zondag-
avond om te spelen. 
 
Luctor gaat op gravel 

Met de deelname aan de landelijke 
competitie wordt de druk ook groter 
om de beide betonbanen aan het 
Zwarte Laantje een grondige op-
knapbeurt te geven. In 1935 is nog 
een voorstel om gravelbanen aan te 
leggen door de jaarvergadering afge-
wezen,omdat de aanleg van een wa-
terleiding te duur zou zijn. Drie jaar 
later is dat geen probleem meer. 
Verschillende soorten banen als 
asfalt, redcover, vos- en gravelbanen 
passeren de revue. De jaarvergade-
ring van 1938, twaalf leden inclusief 
het bestuur, bijeen in hotel Vastert, 

kiest voor gravel. De kosten van 
aanleg, inclusief waterleiding, wor-
den geschat op fl 3.500. Reserves 
zijn er niet. De contributie gaat daar-
om omhoog naar 20 gulden per lid 
en 30 per echtpaar. Echtparen gaan 
voor hun entree 15 gulden betalen 
i.p.v l0 gulden.  Aandeelhouders met 
niet uitgelote aandelen van de rente-
loze lening van 1919 voor de aanleg 
van de tennisbanen aanhet Zwarte 
Laantje wordt verzocht deze aande-
len aan de club te schenken. Het 
merendeel van de 3500 gulden moet 
net als in 1898 en 1919 worden ge-
leend van de leden. Dit keer tegen 
3% rente in aandelen van fl 100. Een 
maand later, opnieuw in Hotel Vas-
tert, zijn de plannen bijgesteld. De 
contributie gaat naar 35 gulden per 
jaar. Drie leden, de heren Gideonse, 
Bijl de Vroe en Hagedoorn lenen 
Luctor 3500 gulden à 4% met een 
jaarlijkse aflossing van 3 x 200 gul-
den. De heren stellen een extra voor-
waarde: zij zullen de huurders van 
de banen zijn om ze vervolgens in 
bruikleen te geven aan Luctor. Blijft 
Luctor op financieel gebied in ge-
breke, dan kunnen de drie de banen 
verhuren aan derden. Met de komst 
van een waterleiding wordt ook een 
huisje gepland met "behoorlijke 
kleedkamers ook voor dames". De 
heer Hendriks, sinds 1921 de eerste 
groundsman van Luctor, is dan net 
als de betonbanen te oud geworden. 
Hij krijgt een extra 100 gulden bij 
zijn afscheid voor bewezen diensten. 
De plannen worden op tijd gereali-
seerd en in 1938 speelt Luctor voor 
het eerst op gravel. De nieuwe 
groundsman, de heer Slaghuis, heeft 
blijkbaar kwaliteitswerk geleverd. 
Men is zo content met zijn werk, zo 
blijkt op de jaarvergadering van 
oktober, dat hem met St. Nicolaas 
een doos sigaren toegezonden zal 
worden.De penningmeester is er 
echter niet in geslaagd aan de aflos-
singsverplichtingen van Luctor te 
voldoen. "Het kleedhuisje is te duur 
uit gevallen". Het blijft dus bij 150 
gulden en de beide gravelbanen zul-
len opnieuw verhuurd worden aan 
twee andere tennisclubs. Onduide-
lijk blijft welke. De penibele finan-
ciële situatie leidt er ook toe dat de 
jeugdclub het zelfde bedrag aan 
baanhuur zal moeten betalen als de 
beide andere onderhuurders. Zelfs 
de inleggelden voor de parkkampi-
oenschappen gaan omhoog, "omdat 
de club teveel moet bijpassen voor 
het prijzengeld". Voorzitter en pen-
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ningmeester treden dat najaar af. De 
heer Bijl de Vroe zal verhuizen. 
Hem wordt het erelidmaatschap 
aangeboden, "zodat hij te allen tijde 
kan komen spelen met zijn familie". 
Voor het aftreden van penningmees-
ter Gideonse wordt geen reden gege-
ven, maar het voorkomen van belan-
genverstrengeling in verband met de 
lening kan een reden geweest zijn. 
De heren Ledeboer en Scholten ne-
men de beide functies over. De jaren 
dertig zijn daarmee voor het notu-
lenboek afgesloten. De notulen van 
1939 ontbreken.  
Het woord  “economische crisis" is 
al die jaren niet gevallen, maar de 
Tweede Wereldoorlog werpt in fe-
bruari 1940 haar eerste schaduw 
over Luctor. Gemobiliseerde leden 
met alleen periodiek verlof krijgen 
korting. De tragiek van de oorlog 
gaat verder aan de jaarvergaderingen 
voorbij. 
 
De eerste oorlogsjaren  

Voor Luctor ontstaat met het gebrek 
aan grondstoffen een ballentekort. 
Het eerste oorlogsjaar zijn honderd 
ballen opgespaard, opgestuurd en 
opgepompt. Nieuwe ballen zullen 
waarschijnlijk door de bond worden 
gedistribueerd. Gravel is wel voorra-
dig, zodat Slaghuis voor de competi-
tie van '41 de banen in orde kan 

brengen. Vredestein bekleedt de 
ballen en pompt ze op. Per week 
zullen slechtsveertien "nieuwe" bal-
len beschikbaar zijn. De jaarverga-
dering scherpt ook de ballotage ver-
der aan. "Te veel nieuwe leden zijn 
geïnviteerd, die hoegenaamd niets 
van het edele spel terecht brachten". 
De voorzitter stelt dan voor aan-
staande nieuwe leden eerst door de 
trainer te laten testen, voordat de 
Bloedraad uitspraak doet. Zo wordt 
een nieuwe barrière ingebouwd om 
lid te worden van Luctor. De maat-
regel zal het bestuur uit een heikele 
situatie redden in '44. Op 29 maart 
1943 blijkt Luctor op zwart zaad te 
zitten. Er is een kas tekort van fl 
594,32. De rieten schutting, het 
keetje van Slaghuis en het toilet zijn 
afgebrand. De vader van de jeugdige 
brandstichter heeft weliswaar fl 265 
betaald, terwijl de verzekering fl 
195,83 uitkeerde, maar de herstel-
kosten vallen veel hoger uit. Er is 
een nieuwe betonnen schutting ge-
bouwd. Het toilet is hersteld en uit-
gerust met een echte toiletpot, zij het 
zonder waterspoeling. Blijkbaar 
hebben de beoefenaars van het edele 
balspel tot dan toe zich met een ton-
netje beholpen. Met de herbouw van 
Slaghuis' keetje komt de rekening 
van de aannemer boven de l000 gul-
den. Met de jeugdclub "Het Zwarte 

Laantje" is er een fiks conflict ge-
weest. De huur is de dames en heren 
opgezegd, omdat er "een grote ben-
de heerste op de baan en er meubi-
lair is afgebroken". Tachtig ballen 
zijn er nog voor het seizoen '43. 
 
Het laatste oorlogsjaar 

Het laatste volle oorlogsjaar levert 4 
1/2 pagina notulen op in groene inkt. 
Voorzitter Scholten heeft zich blijk-
baar vergaloppeerd door toezeggin-
gen te doen die hij niet kan waarma-
ken. In april wijst de jaarvergadering 
zijn verzoek af om twee kinderen 
van niet-leden op te nemen in de 
nieuw opgerichte jeugdafdeling. 
Blijkbaar is een van de twee kin-
deren het dochtertje van een inwo-
ner van Almelo waar Luctor op dat 
moment niet zomaar “nee” tegen 
kan zeggen. De naam wordt niet 
genoemd, maar veilig kan worden 
aangenomen dat het om een promi-
nente NSB-er gaat. De zaak leidt tot 
een hoog oplopend conflict binnen 
het bestuur. Een brief is opgesteld, 
maar niet verzonden, waarin de des-
betreffende stadgenoot wordt ver-
zocht eerst zichzelf als lid aan te 
melden. Er kan zo tijd worden ge-
wonnen en de verantwoordelijkheid 
komt dan  
 
bij de Bloedraad te liggen. De pen-

 
Restaurant en schouwburg het Groenendal aan de Willem de Clercqstraat in de jaren zestig. 
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ningmeester gaat niet akkoord. De 
ledenvergadering moet gehoord 
worden. Er wordt in mei weer ver-
gaderd. Door de leden wordt driftig 
heen en weer gediscussieerd. Ver-
schillende compromisvoorstellen 
worden gelanceerd. Nooit zijn de 
notulen zo uitgebreid geweest. Ten-
slotte wordt het dochtertje aangeno-
men voor de jeugdclub op voor-
waarde dat de vader zich eerst als lid 
aanmeldt. De man kan niet tennis-
sen, dus krijgt de trainer van dat 
moment, Kleywegt, de zwartepiet 
toegespeeld. De afloop van de affai-
re blijft op basis van het notulen-
boek onbekend. In juni landen de 
geallieerden in Normandië en bevrij-
den in het najaar van '44 het Zuiden 
van Nederland. Het Rode Leger rukt 
op naar Warschau. In april 1945 
wordt Almelo bevrijd door de Cana-
dezen. 
 
De eerste jaren na de oorlog 

De eerste jaren na de Tweede We-
reldoorlog gaat Luctor door een diep 
dal. Op de jaarvergadering van mei 
l946 krijgt het bestuur de wind van 
voren. De banen zijn niet klaar. De 
schutting is kapot en de bekleding 
van de klapstoelen is aan flarden. 
Het bestuur verdedigt zich heftig. 
Gaas voor de schutting is moeilijk te 
krijgen, terwijl het kassaldo nauwe- 
 
lijks genoeg is om de lopende kosten 
te betalen. Met een speciaal 
transport is gravel uit Arnhem ge-
haald om de kosten te drukken. Het 

bestuur ziet in de kritiek een motie 
van wantrouwen en treedt af. Het zal 
echter demissionair de lopende za-
ken behartigen tot het najaar. Wan-
neer het nieuwe bestuur in oktober/
november aantreedt, zijn negen le-
den aanwezig. Onvoldoende voor 
het nieuwe bestuur onder voorzitter-
schap van de heer Rosingh om be-
sluiten te nemen. Voor 1947 moeten 
we het doen met een brief aan de 
leden. 
 
Verhuizing naar het  Groenendal 

In 1948 veert de Vereniging op. De 
gemeente Almelo heeft grond nodig 
voor haar uitbreidingsplannen. Oor-
logsschade en een snel groeiende 
bevolking leveren een nijpend hui-
zentekort op. Plannen liggen klaar 
om een nieuwe wijk de Kerkelanden 
te bouwen tussen station en Wier-
densestraat. De tennisbanen aan het 
Zwarte Laantje moeten daarom op 
de schop. De rentmeester van de 
graaf van Rechteren Limpurg van 
wie Luctor al die jaren de grond 
pachtte voor 50 gulden per jaar heeft 
het pachtcontract al opgezegd, maar 
de gemeente geeft een jaar uitstel. 
Luctor et Emergo moet omzien naar 
een andere accommodatie. De Oran-
jeboom Bierbrouwerijen bieden de 
oplossing. Achter restaurant en thea-
ter 't Groenendal zullen zij acht ten-
nisbanen aanleggen. Luctor zal deel-
nemen in de bouw en aanleg van het 
nieuwe tennispark voor f 3.000. Het 
kleedhuisje wordt aan een padvin-
dersgroep verkocht en de rest aan de 

hoogst biedende. De verhuizing 
vindt plaats in 1950. Vanaf het eer-
ste seizoen op 't Groenendal speelt 
Luctor op de banen 1 en 2. Een bo-
menrij tussen Luctor en de banen 3 
en 4, die voornamelijk worden be-
speeld door ATV Almelo, zorgen 
voor een fysieke scheiding, die ook 
op het sociale vlak aanwezig is en 
strak gehandhaafd wordt. Luctor 
blijft in de jaren vijftig de tennisver-
eniging die haar leden voornamelijk 
recruteert uit de top van de Almelo-
se textiel, specialisten en rechterlijke  
macht.  
 
De jaren vijftig zijn in de geschiede-
nis van Luctor saai. Jaarlijks wordt 
een vast programma afgewerkt. Het 
seizoen start met onderlinge wed-
strijden. Na de competitie, waar 
jarenlang met drie of vier teams aan 
wordt deelgenomen, volgen de park-
kampioenschappen. Luctor blijft in 
dit decennium een relatief kleine 
vereniging met een beperkt financi-
eel budget. Als in Amsterdam Provo 
het huwelijk van Beatrix tracht te 
verstoren en de ontzuiling in Neder-
land zich begint door te zetten, klopt 
ook de verandering bij Luctor aan de 
deur. In 1966 waagt voorzitter Vier-
hout een poging om een fusie be-
spreekbaar te maken tussen Luctor 
en ATV Almelo. Hij is echter te 
vroeg met zijn voorstel. Felle tegen-
stand van een aantal dames in de 

 
Het huidige clubgebouw. 
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jaarvergadering torpedeert het plan. 
Uiteindelijk wordt de vernieuwing 
opgelegd doordat het Groenendal in 
andere handen overgaat en in 1972 
in de as wordt gelegd. 
De eigenaar van het Groenendal 
bierbrouwerij Oranjeboom haalde de 
exploitatiekosten hoofdzakelijk uit 
de verkoop van consumpties en de 
verhuur van zalen, kegel- 
en tennisbanen. Eind 1969 besluit de 
raad van Commissarissen van Oran-
jeboom het  Groenendal per 28 april 
1970 te sluiten. De start van het 
nieuwe tennisseizoen. De reden van 
het drastische besluit was een forse 
stijging van de exploitatiekos-
ten. Daarnaast speelde ook de aan-
staande opening van het Cultureel 
Centrum de Hagen een belangrijke 
rol bij de sluiting van ’t Groenendal 
dat tot dat moment als schouwburg 
van Almelo functioneerde. Ver-
wacht werd dat een aanzienlijk deel 
van de klandizie van het Groenendal 
naar De Hagen zou verschuiven. Op 
de avond van 28 april 1970 werd het 
laatste toneelstuk opgevoerd door 
toneelgroep Globe dat Tsjechow’s  
Oom Wanja  speelde.  Op 12 en 13 
mei 1970 werd de inboedel ge-
veild. De exploitatie van tennisba-
nen en kegelbanen werd nog voort-
gezet door de heren Gierveld en van 
Riemsdijk, maar het hele seizoen 

1970 werd er niet getennist. In 1972 
brandt het Groenendal af. De ge-
meente Almelo neemt het hele com-
plex over, maar als nieuwe verhuur-
der van de tennisbanen dwingt zij 
Luctor tot fusie met Tennisvereni-
ging Almelo. Een poging de fusie te 
verhinderen is kansloos. De meer-
derheid van de leden kiest eieren 
voor haar geld. De naam blijft be-
houden,maar de bomenrij die het 
Luctor deel scheidt van de overige 
gravelbanen verdwijnt. Luctor et 
Emergo wordt een moderne tennis-
vereniging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Banen 1 en 2 nog steeds gescheiden van de andere banen. De bomen zijn ver-
dwenen  
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Ook in Almelo waart nu een schimmel rond die essen zodanig aantast dat ze gekapt moeten worden. Het zal het aanzien 
van parken en singels danig veranderen. In 1934 waren hier iepen de klos en zelfs de prachtige Gravenallee moest er een 
jaar later aan geloven. De lommerrijke laan werd door houthakkers grondig onder handen genomen en het kappen van al 
die bomen moet voor wandelaars een hevige schok zijn geweest. Nog lang waren de gevolgen van de noodzakelijk in-
greep goed zichtbaar, want de iele beukjes die vervolgens werden geplant hadden nog heel wat tijd nodig om van de 
Gravenallee weer zo’n mooie wandelroute te maken. 
 
 

Gravenallee kaal na fatale iepziekte  Gerard Brouwer 



 

 

met het straatbeeld aan de Wier-
densestraat door een knipoog te ge-
ven aan de oude Rechtbank en haar 
groene wand met de leibomen. Ge-
zocht is naar een verbinding tussen 
dat wat er eerder was en hoe dat in 
het nu is te verbinden met heden-
daagse functies (winkels, horeca, 
wonen e.d.).  
 
Daarmee wil Almelo ook vooruit 
kijken, kunnen we een duurzame 
investering doen voor de stad? Het 
ontwerpen van een nieuwe binnen-
stad is pendelen tussen wat was, nu 
is en straks vooral goed mag zijn. 
Die pendel moet een mooi eindre-
sultaat geven waar herkenning van 
velen op is. Het moet voelen als van 
hier, van ons in Almelo. Met het 
bewust opzoeken van identiteitsas-
pecten van Almelo als het water en 
het groen gaat dat naar mijn mening 
een goed perspectief geven. De eer-
ste reacties van mensen op de nieu-
we situatie aan het Waagplein zijn 
erg positief.  
Door het wegnemen van bestaand 
vastgoed in de binnenstad, het terug-
brengen van het water, het transfor-
meren van bestaand vastgoed naar 
nieuwe functies (Het Warenhuis 
bijvoorbeeld), ontstaat ook een com-
pactere stad. Dat past bij de ontwik-
keling van steden en regio’s van 
demografische veranderingen 
(gezinsverdunning en krimp). 
 
Bijzonder vind ik het dat de voorbe-
reiding van deze transitie van de 

kan onderscheiden. Het water is 
daarbij een belangrijke factor. In het 
nieuwe stadsbeeld ziet u straks de 
Havenkom en de Waterboulevard 
herkenbaar terug. In de zomer van 
2019 kunt u daar aan het water ge-
nieten van de zomerzon. Rondom 
zijn dan nieuwe winkeleenheden aan 
de orde, met parkeerfaciliteiten er-
boven en wonen Almeloërs in de 
nieuwe appartementen die eind vol-
gend jaar opgeleverd worden nabij 
de Havenkom en de Wierdense-
straat. Ook de gevels aan de markt 
zijn dan levendiger geworden met 
winkels en appartementen. 
 
Almelo kiest voor het water als on-
derscheidende factor, het geeft de 
stad daarmee een eigenheid mee. 
Gelijktijdig is het ook een knipoog 
naar het vroegere Almelo met de 
handel en nijverheid en de boten in 
de haven. In de nieuwe binnenstad 
ziet u straks ook meer groenaspecten 
(bomen op het Marktplein en groene 
gevels). Zo komt er een semi-
openbare stadstuin aan de Wier-
densestraat. Die zoekt verbinding 
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Veranderingen in binnensteden 

In veel gemeenten is sprake van een 
verandering van de binnenstad. 
Grootwinkelbedrijven sluiten hun 
filialen, internetaankopen worden 
steeds gewoner. Winkels nemen in 
omvang en aantal af. Er ontstaan 
daardoor de nodige lege plekken in 
de binnensteden. Panden blijven 
leeg en schreeuwen om een nieuwe 
invulling. Het sfeerbeeld in binnen-
steden wordt er niet altijd beter van.  
 
Het aanpakken van de binnensteden 
is een taaie klus, vraagt een lange 
adem, er spelen namelijk veel belan-
gen en er is behoefte aan veel inves-
teringskracht. Steden willen zich 
ook onderscheiden van elkaar en 
zijn op zoek naar hun eigen identi-
teit. Naast het winkelbelang is er 
bijvoorbeeld ook het belang van 
wonen, horeca, verblijf/ontspanning 
en zakelijke dienstverlening. Al die 
belangen strijden in zo’n proces om 
aandacht en vragen afweging. 
De Almelo aanpak 

In Almelo is gekozen voor een aan-
pak om te kijken naar wat Almelo 

Binnenstad van Almelo echt in beweging  
 

Door Peter van der Hout  
Directeur bestuurder van woningcorporatie “Beter Wonen” 

Half juni ging de tweede fase van de herstructurering van de Almelose binnenstad 

van start. Woningcorporatie “Beter Wonen” leverde een volledig verbouwd 

“V&D”pand op. De façades aan het Waagplein en aan de zijde van de Almelose Aa 

ondergingen een volledige facelift, terwijl op de eerste verdieping een serie apparte-

menten werd gerealiseerd. Voor de aftrap van de herstructurering van de tweede fase 

werden vijf palen in de grond geslagen op de kale vlakte waar ooit de VVV was  

gehuisvest en Versland een onderkomen had. Peter van der Hout was één van  

degenen daar een forse paal in de grond sloeg. 

Als u recent de binnenstad van Almelo heeft bezocht, 

heeft u het wellicht zelf al gezien. Er wordt volop  

gewerkt aan een nieuwe binnenstad. Waar lang over 

werd gesproken, is nu toch gebeurd: er komt iets moois 

boven water! Een vernieuwde binnenstad laat zich zien, 

met een knipoog naar wat er eerder is geweest. 



 

 

binnenstad juist plaats vond in een 
periode van crisis, bijstellingen en 
voorzichtigheid. Nederland worstel-
de zich uit de crisis. In Almelo 
wordt een vernieuwde binnenstad 
gevormd. Dat is in mijn ogen ook lef 
willen tonen! 
 
Transformatie van bestaand vast-
goed 

Een bijzondere factor die ik in de 
binnenstadsontwikkeling in Almelo 
ook zie  is die van de transformatie. 
Het voormalige V&D gebouw is 
veranderd naar 30 huur appartemen-
ten boven nieuwe winkeleenheden. 
Een groot bouwblok aan het Waag-
plein is daardoor veranderd in mo-
derne appartementen waar mensen 
wonen, op hun balkon zitten, ’s 
avonds de lichten aangaan. Dat is 
een heel ander beeld dan een blinde 
gevel van een winkelpand. Het ge-
bouw transformeert van functie, 
maar het gebied er om heen transfor-
meert mee. Ik heb 22 december vo-
rig jaar genoten toen de lichten aan-
gingen in de appartementen van 
onze huurders in Het Warenhuis. Zij 
hadden die dag hun sleutels gekre-
gen en namen hun nieuwe thuis in 
gebruik. Voor mij was het weer een 
stapje dichter naar een vernieuwde 
binnenstad. Het is ook mooi om te 
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zien hoe historiserende aspecten in 
de gevelbeelden zijn opgezocht van 
dit nieuwe wooncomplex. De naam 
Het Warenhuis geeft een knipoog 
naar de eerdere functie van het pand: 
de voormalige V&D.  
 
Met onze voormalige Kloosterhof-
flat doen we hetzelfde. Voorheen 88 
appartementen vervormen we naar 
35 nieuwe appartementen. Die zijn 
voorzien van de zaken die je anno 
nu in een woning verwacht. Door 
transformatie gaan hier appartemen-
ten ontstaan met nieuwbouwkwali-
teit op een centrale plek in de bin-
nenstad. De oude functie van de flat 
was die van seniorenhuisvesting, nu 
bieden we de nieuwe woningen aan 
een brede doelgroep aan tegen be-
taalbare huren. We ervaren dat be-
woners van verschillende leeftijden 
het prettig vinden samen te wonen in 
die vernieuwde binnenstad. Ook 
trekt het nieuwe mensen naar Alme-
lo en haar binnenstad. 
 
Het proces van transformatie geeft 
ook een tijdversnelling bij het reali-
seren van een nieuwe binnenstad. In 
een tijdsperiode korter dan bij 
nieuwbouw ontstaan de nieuwe 
wooneenheden. Daarmee gaat de 
verandering van een gebied ook 

sneller. Ik merk zelf dat door een 
dergelijke aanpak je in een tijdsbe-
stek van maanden een geheel nieuw 
sfeerbeeld kunt realiseren. Die aan-
pak geeft mensen ook meer herken-
ning dat voorgenomen veranderin-
gen ook werkelijk gaan plaatsvin-
den. Als je een half jaar niet in de 
binnenstad bent geweest, waan je je 
in een duidelijk andere omgeving na 
die tijd.  
 
Het is daarmee een vorm van heel 
gericht bouwen aan de binnenstad. 
Voor het ontwerpen is het ook een 
uitdaging. De architect heeft uit te 
gaan van bijzonderheden die in het 
pand zitten. Zo is voor de apparte-
menten in de voormalige V&D erg 
gezocht naar een passende invulling 
voor de bestaande kolommen van de 
verkoopafdelingen in het pand. De 
kolommen zijn noodzakelijk om het 
pand te dragen, maar moeten de 
nieuwe woonsituatie ook mogelijk 
laten. Een ander aspect is bijvoor-
beeld het verschil in verdiepings-
hoogte in het Warenhuis. Vanwege 
de winkelsituatie van vroeger zijn er 
veel hogere plafonds aan de orde. 
Dat geeft ook veel mogelijkheden 
voor lichtinval in het appartement: 
mooie lichte woningen. Knelpuntje 
is dat vaak de gordijnen van de oude 

 
In het plangebied Havenkom/marktplein/Wierdensestraat realiseert Beter Wonen 42 eigentijdse appartementen. Het 
ontwerp sluit aan bij de historische context van de stad Almelo. Dit plan voegt zich samen met de 35 appartementen aan 
het Kloosterhofpad.  Het gehele woongebouw bij elkaar krijgt de naam Het Woonkwadrant!  
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woning niet meer bruikbaar zijn in 
het nieuwe huis… Zo heeft alles zijn 
voor – en nadelen! Almelo heeft in 
elk geval in een overzichtelijke tijd 
mooie aanvullingen gekregen op 
haar binnenstad. 
 
Ik heb waardering voor de ontwer-
pers en bouwers om dat soort uitda-
gingen aan te gaan en tot een mooi 
resultaat te brengen. Zij hebben een 
mooi vak! 
 
De nieuwe binnenstad tekent zich 
af 

In Almelo is altijd wat te doen! De 
slogan gaat zeker op voor de binnen-
stad nu. Delen van het Havenblok en 
het vroegere Versland zijn gesloopt, 
een grote bouwput is ontstaan. Voor 
de zomer is de officiële start gege-
ven voor de herontwikkeling van 
Haven Zuid. Symbolisch sloegen we 
de palen de grond in. In dit deel ko-
men nieuwe winkeleenheden, parke-
ren en woningen. Ook de Stadstuin 
wordt hier gerealiseerd. Eind 2018 is 
dat gereed. Eind dit jaar zijn al 35 
nieuwe appartementen in de voor-
malige Kloosterhofflat bewoond. 
Daar gaan nieuwe binnenstadsbewo-
ners uitzicht krijgen op de verdere 
ontwikkeling van dit nieuwe binnen-
stadsgedeelte. Een jaar later hebben 
ze een nieuwe woonomgeving en 
nieuwe buren. Almelo heeft dan een 
vernieuwde binnenstad.  
 
In het centrum zie je de bouwhekken 
duidelijk staan, daaraan hangen foto 
beelden van het vroegere gebied. 
Ook zijn er kijkgaten om de nieuw-

bouw te volgen. Een leuke aanvul-
ling op het verblijven in de binnen-
stad! Ook kunt u vanuit uw eigen 
huis de ontwikkeling volgen via de 
webcam of de website: 
www.onscentrumvoorelkaar.nl.  
 
Rol als corporatie 

Wij zijn als corporatie al ruim een 
eeuw in Almelo actief. Wij verhuren 
vooral woningen in wijken en buur-
ten in de stad. We willen ook borgen 
dat het wonen betaalbaar blijft. Wij 
zijn geen projectontwikkelaar. Van-
wege bestaand bezit zijn we betrok-
ken geraakt bij deze binnenstadsont-
wikkeling. Het is voor ons een groot 
project, het vraagt veel inzet. Met 
transformatie van vastgoed zoals in 
deze situatie hadden wij nog geen 
ervaring. Het is een mooie klus om 
mee te maken voor ons. Het geeft 
ons ook nieuwe ervaringen en in-
drukken. Als corporatie willen we 
vooral van het verhuren van de wo-
ningen zijn en blijven. Met partijen 
als Urban Interest en de gemeente 
Almelo trekken we samen op in het 
proces en houden we elkaar betrok-
ken en scherp. Samen willen we 
werken aan een passende binnenstad 
voor Almelo, haar bewoners en be-
zoekers. 
 
Vanuit deze ontwikkeling hebben 
we als corporatie de opgedane in-
zichten en kennis gebruikt om ook 
de voormalige Rietmavo aan te pak-
ken. Daar realiseerden we inmiddels 
34 nieuwe appartementen. We 
mochten deze zomer aan de wijk de 
Riet nieuwe woningen in Het Riet-

huys opleveren. We werkten daarbij 
samen met dezelfde architect die 
ook betrokken was bij Het Waren-
huis. Zo leren we van elkaar en ma-
ken we samen meer mogelijk.  
 
Tenslotte 

In de zomer liep ik op een middag 
vanaf de Marktstraat naar de binnen-
stad. Ik ging wat boodschappen ha-
len. Ik liep mee op met enkele toe-
risten, we liepen langs het Huis van 
Bewaring, het Waaggebouw en het 
Warenhuis. Het groepje sprak open-
lijk haar waardering uit voor de om-
geving: “wat mooi dat dit bewaard is 
gebleven”. Een andere uitspraak: 
nooit gedacht dat dit moois er zou 
zijn in Almelo!”. Ik liep glimla-
chend achter hen aan: Almelo wordt 
mooier en dat wordt gewaardeerd. 
Dat is hier maar mooi met elkaar 
gelukt. Als we met elkaar willen, 
kan het in Almelo! Laten we nog 
meer moois boven water laten ko-
men! Ik wens u een prettige binnen-
stad. Een binnenstad waar u trots op 
wilt zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de transformatie van het voormalige V&D in 30 nieuwe, betaalbare wo-
ningen met een herkenbare naam ‘Het Warenhuis’, verstevigt de binnenstad. 
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I 
n 1954 ben ik geslaagd voor 
mijn onderwijzersakte aan de 
Rijkskweekschool te Hengelo 
(O).Van het hoofd van de MU-

LO-Rietschool kreeg ik de tip: “Jan, 
ik heb een vacature, dus als je wilt 
solliciteren….” Daar heb ik toch 
maar van af gezien. Zelf net tiener af 
(ik was nog 20), leek het mij niet 
verstandig om direct voor klassen 
met bijna leeftijdsgenoten te staat. 
Dat was meneer Dieters (het toen-

malig hoofd) met me eens. Boven-
dien wachtte me dan ook nog de 
dienstplicht ( minimaal 2 jaar)en dan 
kwam er van verdere studie niet veel 
terecht; de hoofdakte moest zo snel 
mogelijk gehaald worden.  Er was 
een enorm tekort aan onderwijzers; 
de baby-boomers stroomden het 
lager onderwijs binnen. Als je een 
benoeming kreeg aan de 3-
mansschool of een school in een van 
de “rampgebieden”, dan was uitstel 

van de dienstplicht mogelijk. Ik heb 
gegokt op een 4-mansschool; de 
“Hengelose Esschool”. Achteraf 
bleek, dat iedere onderwijzer van 
mijn lichting, die voor 1 augustus 
1954 een vaste benoeming had, uit-
stel van dienst kreeg. Dat uitstel 
werd 3 keer verlengd en na 4 jaar 
werd je buitengewoon dienstplich-
tig. Dan was de weg vrij om van 
school te veranderen. Om een beeld 
te geven van de naoorlogse tijd: ik 

 

Jarenlang stond het imposante gebouw van de “ Rietmulo” aan de Violierstraat  leeg 

als resultaat van fusie op fusie in het voortgezet openbaar onderwijs in Almelo.  

Woningbouwcorporatie “Beter Wonen” nam de verantwoordelijk op zich om een 

nieuwe bestemming aan het gebouw te geven met behoud van de karakteristieke  

architectuur. Een verwoestende brand begin 2016 vertraagde de vernieuwbouw,  

maar woensdag 28 juni werd het Riethuys aan de Violierstraat geopend.  

Eén van de aanwezigen was Jan Nijhoff. 

Mijn MULO-periode 1958-1967 
 

Plaats van herinnering door Jan Nijhoff 



 

 

startte  in de  derde klas met 56 leer-
lingen. Daarna klas 5; meegegaan 
naar 6 en toen een combinatie 5/6. 
Waarom die combinatie?  Er zaten 
in die klas zeker 15 leerlingen, die 
allang een keer “een jaartje over 
moest doen”. Waarom is dat niet 
gebeurd?? Doodeenvoudig plaatsge-
brek. Ik heb toen de groep bij elkaar 
gehouden; een groep van 15 leer-
lingen deed de “5e klasstof” nog 
eens. Voor alle andere activiteiten 
was het één groep. Deze club heeft, 
nu 60 jaar geleden, de school verla-
ten. Ze hebben allemaal hun plek in 
de maatschappij gevonden. 
 
In die periode heb ik mijn hoofdakte 
gehaald en was aan de studie wis-
kunde l.o. begonnen. Het voortgezet 
onderwijs trok toch. Ik 1958 kreeg 
ik de kans om over te stappen naar 
de MULO-RIETSCHOOL. Waar ik 
(net 25) op 1 november 1958 ben 
gestart. Met de “oude hoofdakte” 
had je MULO-bevoegdheid voor 
Nederlands, biologie, geschiedenis, 
aardrijkskunde en scheikunde. Als 
beginneling mocht je het eerste jaar 
alleen les geven in de klassen 1 en 2. 
Ging dat goed, dan het tweede jaar 

een 3e klas er bij en als ook dat lukte 
kreeg je voor één vak een examen-
klas. Voor dat vak mocht je dan ook 
examens afnemen. Dat werd voor 
mij “geschiedenis”.  
De MULO-opleiding was een 
schooltijdperiode van 4 jaar. Aan het 
eind van het derde leerjaar  moest je 
kiezen tussen of algebra en meet-
kunde of handelsrekenen en boek-
houden. Voor leerlingen, die goede 
aanlag hadden voor wiskunde was 
het mogelijk een verzwaard pro-
gramma voor  wis- en natuurkunde 
te volgen. Zijn gingen voor een MU-
LO-B-diploma, de overigen behaal-
den een MULO-A-diploma; bij vol-
doende resultaten voor handelsreke-
nen en boekhouden kreeg men de 
aantekening 
 “middenstanddiploma”. 
Zowel de schriftelijke als de monde-
linge examens van de Rietschool-
kandidaten werden gehouden in 
“Het Groenendal”; het waren staats-
examens. Dat hield dus in, dat je 
niet door een eigen leraar geëxami-
neerd mocht worden. 
De  opleiding was best pittig en on-
derweg moesten toch nog al wat 
leerlingen afhaken. Dat blijkt uit de 
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samenstelling van als je naar het 
aantal klassen per leerjaar kijkt. 
Toen ik in 1958 startte waren er 6 
eerste klassen, 5 tweede klassen, 4 
derde klassen en 3 vierde klassen. 
De klassen 1f en 2e waren “zitten-
blijvers-klassen”. Je mocht niet la-
ger dan 3 jaar over twee opeenvol-
gende leerjaren doen. Dan was er de 
mogelijkheid om “voorwaardelijk” 
bevorderd te worden. Aan de hand 
van het Kerstrapport werd bepaald 
of je door mocht of terug gezet 
werd. Had je dan de pech om de 
regel “niet meer dan twee jaar….”, 
dan moest je de school verlaten.  
 
Na ruim 50 jaar mag ik best even uit 
de school klappen.  
In de “voorwaardelijken-vergade-
ring” kwamen 7 vierde-klas-
leerlingen net iets tekort om door te 
mogen doorstomen naar het examen. 
Zij hadden leerjaar 3 ook al twee 
keer gedaan; dus van school! Jam-
mer dan.  In ’t zicht van de haven…  
Ik hoor meneer Dieters nog zeggen: 
“Ho ho, dit kan niet. Hier moet iets 
gepoetst worden. Als er van die 7 
leerlingen vier zakken hebben we 
niet vier verlies, maar drie winst!!!” 

 
De titel van het toneelstuk is “Marcus, de Waterman”, een blijspel in drie bedrijven, dus een avondvullend programma, 
gespeeld door 4 leerkrachten en 3 leerlingen.  
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Hier en daar werd een 5,4 
“opgeschroefd” tot 5,5, dus afgerond 
een 6 enz.. Alle 7 mochten door en 
alle 7 zijn geslaagd!! 100% winst!! 
Meneer Dieters was streng, maar hij 
had hart voor z’n leerlingen. Ook 
had hij goed contact met het Alme-
lose bedrijfsleven. Veel leerlingen, 
die niet verder gingen studeren, 
speelde hij passende vacatures toe. 
Ook kwamen de bedrijven voorlich-
ting geven op school.  
  
Inmiddels groeide de school uit z’n 
jasje en paste niet meer in de 
“Rietschool”. Drie eerste klassen 
vonden een jaar lang onderdak in de 
Kolkschool. Dat waren leerlingen 
uit het noorden van Almelo en de 
“noordelijke” buitenleerlingen. Zij 
waren de toekomstige leerlingen van 
de in aanbouw zijnde “Inspecteur 
H.B. Bosmulo” In 1963 ging  de 
heet Dieters met pensioen. Collega 
Willemse werd hoofd van de 
“Rietmulo” en de collega Prümers 
van de “Inspecteur H.B. Bosmulo”. 
Ik bleef verbonden aan de Riet-
school.  Het onderwijs kwam in be-
weging en de grote “uitval”  in het 
Mulo moest  ingeperkt worden. De 
wet  zou worden aangepast en er 
kwam de mogelijkheid  om aan de 
school een MULO-3 afdeling te 
stichten. Deze afdeling had wat min-
der examenvakken, maar wel stof op 
niveau. Voor het wetsontwerp hier-
voor goedgekeurd werd moesten het 
programma ontwikkeld en getoetst 
worden. Wij waren de tweede 
school in Overijssel, die en dergelij-
ke afdeling startten; Holten was een 

jaar eerder. De belangstelling was 
groot; ieder jaar maximale bezetting 
van 37 leerlingen. Ik ben met plezier 
klasse-onderwijzer van die groep  
geweest. Dat betekende ook Mulo-3 
bij vervolgonderwijs en bedrijfsle-
ven introduceren. De eerste jaren 
was het examen nog een schoolexa-
men. Daarna was er een landelijk 
schriftelijk examen. De opleiding 
werd overal goed ontvangen. Plaat-
sing in vervolgonderwijs en bedrijfs-
leven verliep voorspoedig; behalve 
bij overheidsinstellingen !!! Die 
kenden alleen: lager onderwijs, Mu-
lo-4, HBS en Gymnasium. 
De buitenschoolse activiteiten mo-
gen zeker genoemd worden. Het 
voetbalelftal had altijd goede resul-
taten op het jaarlijks toernooi voor 
het voortgezet onderwijs. Ieder jaar 
werd een puzzeltocht uitgezet. De 
klassen 1 en 2 gingen 1 dag op 
schoolreis, maar de 3e klassen 5 
dagen op de fiets naar een vakantie-
verblijf. Toen het voorstel kwam om 
met de derde klassen 5 dagen naar 
Terschelling te gaan moest wel een 
ouderavond belegd voor overleg 
over de kosten; uit en thuis kwam 
dat op 28 gulden p.p. We kregen 
akkoord, want het hele jaar kon ge-
spaard worden. 
 
Ieder jaar de befaamde MULO-
avond in het Groenendal. Dat was 
twee avonden een volle zaal met 
ouders en leerlingen. Voor de pauze 
een gevarieerd programma en daar-
na een één-akter. Dan op naar de 
dancing, waar gedanst werd o.l.v de 
heer Veenstra. In het schooljaar ’62-

’63 zong ook een MULO-koor (9 
meisjes en 9 jongens) o.l.v de heer 
Van der Waal, die ook de liedjes 
schreef en op piano het koor bege-
leidde. Het koor was zo succesvol, 
dat het na de schoolavond nog vier 
jaar is doorgegaan onder de naam 
“De Tune-Teeners”. 
De band met school is jaren lang 
voortgezet in de V.V.O.M. 
(vereniging van oud-mulo-leer-
lingen). Naast meerdere contact-
avonden werd ieder jaar een revue 
gebracht, die ook door de heer Van 
der Waal werd geschreven. 
 
Ik bewaar heel goede herinneringen 
aan de periode, waarin ik werkzaam 
was aan de Rietschool. Zes jaar lang 
ben ik “de jongste” geweest. Voor 
een paar oudere collega’s misschien 
meer de oudste leerling, dan de 
jongste collega. De “oudere garde” 
werd netjes aangesproken met “U”; 
de jongeren tutoyeerden elkaar. 
Maar de sfeer was altijd goed en 
heel collegiaal! 
 

 
De groepsfoto is gemaakt van de spelers (leerkrachten van de mulo) in februa-
ri 1958. Het was de een-akter “Het spook van Camebrook Castle”. 



 

 

 
22 Stad & Ambt   

Terugblik op een groots evenement 

N 
a drie try-outs ging op 1 
september j.l. het theater-
spektakel ‘Het Verzet 
Kraakt’ in première. De 

groots opgezette theaterproductie was 
te zien op het terrein bij de grote fa-
briekshal in Almelo waar ooit de 
weefgetouwen van de textielfabriek 
van Ten Cate stonden. Vele maanden 
van voorbereiding waren er aan 
voorafgegaan. Op 22 avonden zagen 
1300 toeschouwers hoe een gebeur-
tenis uit de Tweede Wereldoorlog 
werd nagespeeld: de overval door 
een groep verzetslieden op het 
agentschap van de Nederlandsche 
Bank in Almelo op 15 november 
1944, waarbij 46,1 miljoen gulden 
werd buitgemaakt. 
Ondanks dat de overval slaagde 
kreeg het vervolg een tragisch einde. 
Door domme pech werden zeven 
betrokkenen gearresteerd en beland-
den uiteindelijk in Duitse kampen. 
Slechts één van hen zou de oorlog 
overleven. 
 
Dankzij de inzet van vele tientallen 
vrijwillige medewerkers achter de 
schermen en professionele en ama-
teur acteurs werd het mogelijk een 
muziektheaterstuk te realiseren dat 
een grote indruk maakte op de dui-
zenden bezoekers. 
De theaterproductie trok ook in de 
landelijke pers veel aandacht en 
oogstte alom veel lof. De voorstel-
ling slaagde met verve in haar doel: 
de herinnering aan het regionale ver-
zet, met al die gewone mannen en 

vrouwen, levend houden en werd een 
groot eerbetoon aan het Twentse 
verzet. 
 
 

Een waargebeurd verhaal 

Enkele cijfers: 

  

500 medewerkers (cast-orkesten-techniek-kleedsters-

kapsters-vrijwilligers-productieteam) 

5500 kg rundvlees voor het verzetsdiner 

6000 liter brandnetelsoep 

5 km kabels 

22.000 flesjes Kraakbier (Brand) moesten met de hand 

geëtiketteerd worden 

4500 flessen Kraakwijn 

26.000 bezoekers en evenveel couverts 

5000 boekjes: Een waargebeurd verhaal 

20.000 verzetskranten 
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Foto’s: 
Bjorn van den Elst 
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Nieuws van Stad & Ambt 

Van het bestuur 
Lezingen Historische Kring 
Stad en Ambt Almelo  
2017-2018 
 
Woensdag 11 oktober  

In de Bibliotheek Almelo:  
De maand van de geschiedenis heeft 
dit jaar als Thema: “Geluk”. Daarom 
organiseren wij  in samenwerking 
met de Bibliotheek  een kleine hap-
pening in de Meridiaan onder het 
motto: “Domweg gelukkig in Alme-
lo”  De wederopbouw  en de jaren 
vijftig. Stilstaande en bewegende 
beelden, zang,  muziek en decla-
matie en wat uitleg met medewerk-
ing van Ellen Lamberts, Willem van 
Dooren, Wim Noordik en Hans 
Krol. Het vrouwenkoor Völle Wille 
uit Borne zorgt voor de  herkenning 
met liedjes als : “Daar bij die water-
kant”.  Aanvang 19.30 uur. Toegang 
gratis. 
 
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 Coc-
kene en het kasboek van het Cathari-
naklooster te Almelo “. 
 
Woensdag 10 januari 

Kuieravoand/Nieuwjaarsreceptie. 
Oude films, Thomasvaer en Pieter-
nel. 
 
Woensdag  14 februari 

Harry Koop: ‘Almeloos Woelige 
Wateren’ Ontwikkelingen van en 
rond de Almelose wateren in de loop 
der jaren. 
 
Woensdag 7  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. 

Een jaar geleden hebben we intensief samengewerkt met de Openbare Biblio-
theek Almelo . De bibliotheek bestond 100 jaar en vierde dat een week lang in 
november 2016. We brachten met Stad en Ambt een “Bibliotheek Special “ uit 
gefinancierd door de Bibliotheek. Tijdens de week traden we op met verhalen 
over “Almelo en water” en “Hoe de bronzen kop van Roland Holst weer zijn 
plek kreeg in de Bibliotheek. Die samenwerking zetten we een jaar later weer 
voort om inhoud te geven aan de Maand van de Geschiedenis met het the-
ma:”Geluk” op woensdag 11 oktober in de Bibliotheek. Een lastig onderwerp. 
Soms ligt geluk vlak voor je om zo op te rapen dan weer vervluchtigt het. Wij 
kozen voor wat tastbaar is. Het thema wederopbouw in Almelo kun je aanra-
ken. Het gaat over nieuwe wijken en de materiële verbetering van de woon-
omstandigheden van de Almeloër. Dat is ook een deel van geluk. We dragen 
samen de kosten. De bibliotheek iets meer dan wij. Een goede start dus van 
het winterseizoen.  
 
Hanschristiaan Krol 
 

Het boek 'Het Verzet Kraakt - een waargebeurd verhaal' van Hans Holtmann 
is voor 10 euro te koop bij verschillende boekhandels in Twente. Het is het 
meest complete verhaal over de grootste bankroof aller tijden.  
Hans Holtmann heeft voor het boekwerk uitgebreide research gedaan in diver-
se bronnen. Eén van die bronnen was het blad 'De Zwerver': een verzetsblad 
dat tijdens en na de oorlog is uitgekomen. Maar ook verhalen van nabestaan-
den en divers documentatiemateriaal heeft geleid tot dit bijzondere boek.  
 
Willem van Walderveen, zoon van verzetsstrijder 'Lange Wim': "Het is het 
meest complete verhaal over de bankoverval dat ik gelezen heb. Hans heeft 
een prettige stijl van schrijven en heeft oog voor de kleinste details, zonder de 
hoofdlijn van het verhaal te verliezen. Een must voor iedereen die geïnteres-
seerd is in geschiedenis en de grootste bankroof in het bijzonder!' 

Boek over de grootste bankroof 


