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Begin jaren vijftig nam het autoverkeer op de Bornestraat toe. Het Almelose 

gemeentebestuur nam daarom het besluit om de doorstroom te bevorderen 

door de kinderkopjes te asfalteren. Een grote groenrode stoomwals plette ver-

volgens het dampende asfalt bij Jo Janssen voor de deur. Het hielp voor korte 

tijd. Het toenemende verkeer richting zuiden dat zich door de Grotestraat en 

over de Veemarkt wrong vroeg om een radicale oplossing. Een oostelijke ring-

weg bood een uitweg, maar de Gravenallee werd doorsneden. Zonde, maar 

niet iedereen heeft zo’n lange oprit voor de deur. 

Aan de westkant van de stad deed zich eenzelfde probleem voor. De rij wach-

tende automobilisten voor de spoorwegbomen over de Wierdenstraat nam toe. 

Het gemeentebestuur gaf daarom het bureau Goudappel opdracht een blijven-

de oplossing te schetsen. Een vierbaanstunnel en vierbaansweg van BLB,  

waar de ham met ijzeren vuist in blikken werd gestopt, tot de Hofstraat was 

het resultaat. Een Surinaamse oplossing. De Wierdensestraat werd gedeeltelijk 

verwoest, maar de tunnel leverde twee museale muren. Ineke  Pezie zag een 

kans en bracht met haar DEVA leerlingen een uniek mozaïek op de grijze mu-

ren aan. Na jaren lieten steentjes los en verkruimelde het plaatwerk. Gemeente 

en Stadsherstel hoestten de restauratiekosten van meer dan € 100.000 op, zo-

dat in november 2014 de beide wanden van de tunnel het Mans Kapbaarg ver-

haal weer in volle glorie konden vertellen. De wanden zijn nu opnieuw kaal. 

De tunnel wordt gerestaureerd. Maar wist men van gemeentezijde niet dat de 

tunnel binnen korte tijd onder handen genomen zou moeten worden? De res-

tauratie van het mozaïek had dan in de totaalkosten meegenomen kunnen wor-

den. 
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D 
e heer van Almelo had in 

het stadje steeds veel voor-

rechten en macht. Behalve 

dat hij  er recht sprak – zowel de 

lage als de hoge jurisdictie- , had hij 

tevens grote invloed op het kiezen 

van het stadsbestuur, dat daardoor 

naar zijn pijpen danste. Zo was het 

ook nog ten tijde van gravin Sophia 

Carolina Florentina van Rechteren 

Limpurg (1725-1805), die zich de 

vrijvrouwe noemde van de Heerlijk-

heid Almelo, dat het stadsgebied, 

het richtersambt Almelo en het 

schoutambt Vriezenveen omvatte. 

Zij mocht in het stadje steeds twee 

van de vier burgemeesters benoe-

men en bovendien had ze een vinger 

in de pap bij het kiezen van de ande-

re burgemeesters. De gravin had dus 

het stadsbestuur in een ijzeren greep. 

Bovendien oefende zij groot gezag 

uit over het schuttersgenootschap 

dat de openbare orde moest handha-

ven. Er groeide in de stad echter 

verzet tegen de macht van de Van 

Rechterens. De gravin had het er 

niet gemakkelijk mee, maar bood bij 

het verdedigen van de rechten van 

haar adellijke stand manmoedig 

weerstand.  Zij moest evenwel erva-

ren dat de tijden in snel tempo dras-

tisch veranderden. 

 

Vooral door de voor ons land slecht 

verlopende Vierde Engelse Oorlog 

(1780-1784) kwam in de Republiek 

het stadhouderlijk bewind onder 

zware druk te staan. In die periode 

manifesteerde zich de patriotse be-

weging, die zich tegen de macht van 

de regenten en aristocratie richtte en 

een aandeel wenste te krijgen in het 

bestuur van stad, gewest en land. In 

Almelo vond dat vooral bij de ge-

goede burgerij een gretig gehoor. 

Pas later deden hier ook de eenvou-

dige inwoners, voor wie alles aan-

vankelijk een ruzie tussen welgestel-

den leek, volop aan de patriottenbe-

weging mee waarbij men zich voor-

al richtte op de macht van Huis Al-

melo. Katholieken en doopsgezin-

den zagen bovendien een mooie 

gelegenheid om een eind te maken 

aan hun maatschappelijke en politie-

ke discriminatie, want nog altijd was 

de gereformeerde religie de staats-

godsdienst. Bij de patriotten zouden 

‘andersdenkenden’ nu voor het eerst 

meetellen.  

 

De ommekeer in de maatschappelij-

ke orde kreeg nog een extra zetje 

door een anoniem opruiend pamflet, 

dat op de ochtend van 26 september 

1781 onder de titel ‘Aan het Volk 

van Nederland’ overal in het land 

werd aangetroffen. De schrijver 

bleek later de tegendraadse Overijs-

selse baron Joan Derk van der Ca-

pellen tot den Pol te zijn. De adellij-

ke patriot was eerder als lid van Rid-

derschap en Steden ten strijde ge-

trokken tegen de drostendiensten 

waar boeren onder zuchtten, hetgeen 

hem niet in dank was afgenomen. 

Hem werd zelfs de toegang tot het 

provinciale bestuur ontzegd, zodat 

er een einde leek te zijn gekomen 

aan zijn politieke loopbaan. Van der 

Capellen sloeg echter terug met het 

politieke pamflet waarin hij felle 

kritiek uitte op de heersende vriend-

jespolitiek en het willekeurige beleid 

Gravin verliest greep op stad 

De patriottenbeweging in ons land had ook in Almelo veel aanhangers.  

Sophia Carolina Florentina gravin van Rechteren Limpurg had in het stadje heel wat 

te stellen met deze opstandige burgerij, die er een eigen revolutie van maakte.  

Het was vooral voor of tegen het Huis, Oranje telde niet zo zeer. 

 
Door Gerard Brouwer 

 
Een anonieme spotprent op Willem 

V, die half als veldheer en half als 

Bacchus, die ‘naar Bourgonje 

dorscht’,  staat afgebeeld. 

Eerste aflevering van een serie over  

de patriotse en Franse tijd in Almelo 
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van erfstadhouder Willem V. Hij 

drong aan op ingrijpende herzienin-

gen van bestuur en staatsinstellingen 

en ook de schutterijen dienden vol-

gens hem te worden hervormd. Van 

der Capellen kreeg veel bijval, voor-

al in Holland, Utrecht, Gelderland 

en Overijssel, waar Deventer en 

Zwolle patriotse bolwerken werden.  

 

Overal in de steden werden nu nieu-

we schutterijen of vrijkorpsen, zoals 

ze werden genoemd, opgericht. 

Daarbij werd benadrukt dat ze be-

doeld waren ‘tot aankweeking der 

volksweerbaar-heid’, maar de uitein-

delijke opzet was natuurlijk dat ze in 

het geweer moesten komen tegen 

anti-patriotse krachten. In Almelo, 

waar de oude schutterij danig in 

verval was geraakt, werd op 10 de-

cember 1783  ook een nieuw exerci-

tiegenootschap in het leven geroe-

pen, waarmee vooral de eis van de 

burgerij om meer invloed op het 

stadsbestuur te hebben, werd onder-

streept. Bovendien, zo meende men, 

kon met het burgervrijkorps  de gra-

felijke familie onder druk worden 

gezet. Er moest natuurlijk wel geoe-

fend worden en daar had oud-

burgemeester Jacobus Revius een 

oplossing voor bedacht. Hij had 

meerdere huizen en een daarvan aan 

de zuidzijde van de stad stond leeg. 

Dat mocht door de schutters worden 

gebruikt, maar al snel bleek dat er 

toch meer ruimte nodig was. Daar-

om werd heel provocerend aan de 

gravin gevraagd of de Grote Kerk 

als ‘drilplaats’ van het vrijkorps 

dienst mocht doen. Uiteraard wei-

gerde ze dat. Daarbij stelde de gra-

vin dat zij officieel ook geen kennis 

had van het bestaan van de schutterij 

en dat zij het vrijkorps haar goed-

keuring onthield. Uiteindelijk kreeg 

het exercitiegenootschap de beschik-

king over een koets- of timmerhuis, 

maar dat lag te ver af volgens de 

schutters. Het stadsbestuur bood 

tenslotte uitkomst, want dat vond 

goed dat van de stadsbleken gebruik 

werd gemaakt. Nu dienden er nog 

 
Een lans van het Almelose burger-

vrijkorps. 

 
De tegendraadse Joan Derk van der Capellen tot den Pol schreef het patriot-

tisch pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’  
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goede wapens te komen, maar daar 

hadden de schutters zelf geen geld 

voor en dus moest een collecte soe-

laas bieden. De gravin kreeg ook de 

intekenlijst aangeboden, maar zij 

meldde dat zij ‘zig buiten de come-

die dagt te houden.’ De Almelose 

bevolking reageerde echter enthou-

siast en zamelde voor de aankoop 

van wapens en dergelijke maar liefst 

3000 gulden in. Bovendien gaven de 

jonge joffers in de stad nog eens 115 

gulden voor de aanschaf van een 

geborduurd vaandel. Begin 1784 

koos het korps voor het bestuur ze-

ven commissarissen en kort daarna 

ook de officieren. Tot bevelvoerend 

kolonel werd C. Cock benoemd. 

Opvallend was dat van de gekozen 

officieren de heren G. Schimmel-

pennik, N.H. ten Cate en G.H. Cos-

ter doopsgezind waren. Hun kerkge-

nootschap kende het beginsel van 

weerloosheid, zodat het dragen van 

wapens niet door de beugel kon. 

Hoewel het toetreden van de drie 

doopsgezinden tot het burger-

vrijkorps wel werd afgekeurd, wilde 

de doperse kerkenraad echter geen 

maatregelen nemen. Men wilde dui-

delijk de relatie met de patriotten 

niet in gevaar brengen. 

De gravin en het stadsbestuur wer-

den verzocht de verkiezing bij het 

korps goed te keuren, maar Sophia 

weigerde mee te werken, want alles 

was immers buiten haar om gebeurd. 

Na veel gesteggel stelden uiteinde-

lijk in het voorjaar van 1785 de Sta-

ten van Overijssel zich achter het 

nieuwe vrijkorps en de officierskeu-

ze en dat werd gezien als een grote 

overwinning. Het steeds groeiende 

legertje - het telde in 1785 zelfs al 

218 man-  exerceerde bijna dagelijks 

en dat ging, nog wel onder de rook 

van Huis Almelo, gepaard met veel 

tromgeroffel en wapengekletter. Als 

er medische hulp nodig was stonden 

daarvoor dokter Heppe en de chirug-

ijns Raker, Ruynck en Bussink 

klaar. Verder was er voor schutters 

die het niet zo breed hadden een 

soort ‘ziekenfonds’. 

 

Geschillen  
De patriotten en de gravin vlogen 

elkaar geregeld in de haren en het 

aantal geschillen en processen nam 

snel in aantal toe. Hoe de toenmali-

ge sfeer in de stad was, laat ook de 

actie zien van burger J.L. Ernst. Hij 

was officier in het exercitiegenoot-

schap en had tevens als lombard de 

Almelose bank van lening. Wanneer 

iemand er een voorwerp in leen gaf, 

verstrekte hij als bewijs een lom-

bardbriefje. Daar stond het wapen 

van gravin Sophia op en dat werd 

steeds heel demonstratief doorge-

krast. Sophia pikte dat niet en legde 

de zaak voor aan de drost van 

Haaksbergen, die uiteindelijk bij 

vonnis de gravin in het gelijk stelde.   

 

Zelfs binnen de Grote Kerk was er 

verzet tegen de invloed van Huis 

Almelo. Vrouwe  Sophia had uit 

hoofde van haar collatierecht (recht 

van benoemingen) de leden van de 

kerkeraad gekozen, die meestal af-

komstig waren uit de gegoede bur-

gerij. Haar aanhangers werden ech-

ter op zeker moment door patriotse 

kerkeraadsleden terzijde geschoven 

en vervangen door lieden uit de ei-

gen gelederen. Sophia protesteerde 

heftig en gelaste tijdens de zondagse 

kerkdienst met klem dat de nieuw 

gekozen leden uit de kerkeraadsban-

ken dienden te verdwijnen, omdat ze 

niet het recht hadden om daar te 

zitten. 

 

Kantelaar 
Op voordracht van de kerkeraad 

benoemde de gravin op 31 oktober 

1783 dominee Jacobus Kantelaar, 

tot tevredenheid van de goegemeen-

te. Voor  de Almelose dichteres Fen-

na ten Bruggencate-Cramer was 

deze benoeming aanleiding om in 

een jubelend gedicht van vijftien 

strofen  vrouwe Sophia te compli-

menteren met haar keuze voor de 

predikant. Het moet voor de gravin 

dan ook een hele schok zijn geweest 

dat Kantelaar zich steeds meer ma-

nifesteerde als fanatieke patriot. Op 

16 april 1786, Eerste Paasdag, nam 

de dominee vanaf de kansel zelfs 

scherp stelling tegen de rechten van 

Huis Almelo. Sommige patriotten 

hadden daar wel moeite mee, zoals 

advocaat en vooraanstaand Twentse 

patriot Jan Willem Racer. Hij stelde 

 
Een Almelose lombardbrief waarop het wapen van gravin Sophia demonstra-

tief is door gekrast. 

 
Predikant Jacobus Kantelaar. 
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dat de predikant moest preken en 

vond de ‘oneerbiedige uitdrukkin-

gen, haatelijke betichtingen en drif-

tige aanspraken’ niet passen in de 

kerk. Kantelaar, een begaafd man 

gezien zijn opleiding en getuig-

schriften, liet zich echter niet weer-

houden om zijn mening te geven. In 

september 1786 stond het hele Al-

melose exercitiegenootschap in vol-

le rusting aangetreden om zich bij 

andere Overijsselse korpsen te voe-

gen die zouden oprukken naar het 

Oranjegezinde Elburg en Hattem, 

toen de predikant het nodig vond om 

een ronkende toespraak te houden 

die er niet om loog. Hij zei de schut-

ters te benijden. ‘Voor het Vader-

land het blikkerende heldenstaal aan 

de heupe te gorden, o mijne vrien-

den, welk ene eer!’, moet de domi-

nee hebben uitgeroepen. Dat kon 

niet goed gaan en de predikant werd 

in 1787 dan ook uit zijn ambt ontzet. 

Hij zag dat wel aankomen en was 

samen met zijn echtgenote Johanna 

du Sart al uit Almelo vertrokken 

toen onderrichter Abraham Vrielink 

hem deze mededeling wilde over-

brengen. Vrouwe Sophia vond dit 

nog niet genoeg en toen de prinsge-

zinden in september 1787 het in het 

land weer voor het zeggen hadden, 

kreeg zij het provinciaal bestuur op 

haar hand, zodat  Kantelaar zelfs uit 

Overijssel werd verbannen. Hij zette 

zich vervolgens in Leiden en Am-

sterdam in voor kunst en weten-

schap, dichtte en schreef politieke 

en historische verhandelingen. In 

1792 werd zijn verbanning uit Over-

ijssel ongedaan gemaakt en verhuis-

de Kantelaar naar Kampen, waar hij 

politiek actief werd.  

 

In 1796 was hij lid van de Commis-

sie voor het ontwerpen van een nieu-

we Constitutie voor ons land en ver-

volgens werd hij benoemd tot secre-

taris van de Raad voor de Zeezaken, 

waarvoor hij weer naar Amsterdam 

vertrok. Daar werd hij in 1797 geko-

zen voor de Eerste Nationale Verga-

dering, waar hij ook enkele weken 

het voorzitterschap bekleedde. De 

eigenzinnige en welbespraakte pre-

dikant hekelde daar fel de in zijn 

ogen te Oranjegezinde ambtenaren, 

tot afkeer van gematigder bestuur-

ders. Bij de staatsgreep op 22 janua-

ri 1798 door radicale unitarissen, de 

voorstanders van een centraal be-

stuurde eenheidsstaat, werd ook 

Kantelaar bij hun ‘zuiveringsactie’ 

gearresteerd en belandde hij in de 

cel van Huis ten Bosch. Na de te-

gencoup op 14 juli 1798 kwam de 

predikant weer vrij, waarna hij te-

leurgesteld de politiek verliet. Later 

zou hij in Den Haag een geldkantoor 

beginnen, maar moest zich daar in 

1810 terugtrekken wegens zijn ge-

zondheid. Kantelaar overleed in 

1821, 61 jaar oud, op het buitengoed 

‘Landwijk’ bij Zwolle. Dat Almelo 

toentertijd een zeer kleurrijke predi-

kant heeft gehad,  is wel zeker. 

 
De Nationale Vergadering, de eerste gekozen volksvertegenwoordiging, werd 

in 1797 heel demonstratief gehouden in de balzaal van  Willem V. (Gravure 

van G. Kockers) 
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G 
olda Catharina Elsebe Ever-

dina Van Bellinckhave was 

de laatste telg uit het ge-

slacht van Bellinckhave. Zij was een 

dochter van Godert Hendrik van 

Bellinckhave en Catharina Elsabe 

van Heerdt van Eversberg.  

Dit echtpaar was in het bezit van de 

goederen De Woesten in Weerselo 

en de havezate Bellinckhof te Alme-

lo. Hun dochter Golda werd in 1728  

op De Woesten geboren.  

Zij huwde in 1749 met Frederik Lo-

dewijk Le Vasseur de Cognée mar-

kies de Thouars. 

Na het huwelijk ging het paar wonen 

op de havezate Hofstede te Raalte. 

Frederik was een telg van een adel-

lijke Hugenotenfamilie, die in het 

begin van de 17e eeuw vanwege de 

godsdienstige twisten in Frankrijk 

naar de Nederlanden was gevlucht. 

Evenals diverse van zijn voorvade-

ren koos ook hij voor een militaire 

loopbaan. In 1737 werd hij luitenant 

bij de infanterie in het Staatse leger. 

Door zijn Franse afkomst kon hij 

niet in de ridderschap verschreven 

worden en kon hij daarom het bezit 

van een havezathe ook niet gebrui-

ken om een politieke carrière te ma-

 

Het einde van de havezate Bellinckhof 

Almelo had vroeger drie adellijke behuizingen, waarvan Huize Almelo de belangrijk-

ste was. De andere twee waren de Bellinckhof en de Gladbeek of Reigershöfte.  

Deze laatste werd, voor zover valt na te gaan, niet aangemerkt als havezate. 

Hoewel van Huize Almelo nog een zeer uitgebreid huisarchief bestaat, kan dit van de 

Bellinckhof niet gezegd worden. Slechts flarden van de historie werden door historici 

onthuld en aaneengeregen tot een enigszins overzichtelijke beschrijving. Toch kent de 

oude Bellinckhof een geschiedenis die teruggaat tot in de veertiende eeuw. In dit ver-

haal het einde van de havezate Bellinckhof. 

 
Door Hans Holtmann Tekening  Cornelis Pronk, 1732.  

Collectie Boijmans Van Beuningen. 
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ken. 

Reeds korte tijd na zijn huwelijk met 

Golda van Bellinckhave raakte hij in 

dispuut met de heer van Almelo 

over de boer- en wagendiensten die 

door pachters van de Bellinckhof 

voor Huize Almelo moesten worden 

verricht. Hij zond een rekest aan 

Ridderschap en Steden waarin hij 

tegen deze gang van zaken protes-

teerde. In Zwolle zat men hiermee 

danig in de maag, omdat men de 

invloedrijke heer van Almelo niet 

wilde tegenwerken. De Van Rech-

terens bezaten destijds immers een 

machtige positie in de provincie 

Overijssel. Uiteindelijk werd daar-

om de heer van Almelo in het gelijk 

gesteld, en vertrokken de boeren op 

de dagen dat zij ontboden werden 

weer als vanouds naar het kasteel te 

Almelo om de leenheer te dienen. 

Frederik Lodewijk gaf het verzet op, 

want tegen de invloed van de heer 

van Almelo was hij toch niet opge-

wassen. 

  

Er bestond een verschil tussen deze 

herendiensten die door de boeren in 

de heerlijkheid Almelo moesten 

worden verricht en de drostendien-

sten elders. De drostendienst was 

een uit de Middeleeuwen stammend 

instituut dat boeren in Overijssel 

verplichtte om tweemaal in het jaar 

hand- en spandiensten te verrichten 

voor de drost.  

De boer- en wagendiensten die 

moesten worden verricht in opdracht 

van de heer van Almelo daarentegen 

werden door deze gezien als een 

onderdeel van de pachtovereen-

komst tussen hem en zijn boeren en 

bleven nog tot in de negentiende 

eeuw bestaan. 

 

Op 13 december 1754 verkopen 

Frederik Louis markies de Thouars 

en zijn echtgenote Golda Catharina 

Elsabe Everdina Thouars geboren 

Baronesse van Bellinkhave, Hofste-

de en Woesten enz.enz. aan Egbert 

Coster voor de somma van  ƒ2000.- 

hun erve en goed genaamd ‘Pezie’ 

behorende onder de havesathe Bel-

linkhave. 

Het huwelijk tussen Golda van Bel-

linckhave en Frederik Lodewijk 

duurde slechts zes en een half jaar. 

Op 10 juli 1756 stierf hij. Golda 

bleef achter met drie kinderen, twee 

zoontjes en een dochter. Binnen het 

jaar volgden de twee zoontjes hun 

vader naar het kerkhof.  

 

Reeds op 2 juni 1757 hertrouwde 

Golda van Bellinckhave met de vijf-

tien jaar oudere David Constantijn 

de Meaupas baron du Tour, heer van 

Nije Fenne bij het Bildt in Friesland. 

Uit dit huwelijk zouden drie kin-

deren geboren worden: Willemien, 

Catharina Louise Antoinetta Anna 

en Marc Willem Cornelis.  De Du 

Tours kwamen oorspronkelijk uit 

Guyenne in Frankrijk. Enkele gene-

raties lang vervulden zij diplomatie-

ke of militaire functies in de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden en 

onderhielden vriendschappelijke 

relaties met de stadhouders. Hij was 

in 1713 te ’s-Hertogenbosch gebo-

ren als zoon van Marc Willem du 

Tour en Christina Wilhelmina 

Sweerts de Landas. 

Ook voor hem was het zijn tweede 

huwelijk. In 1752 was hij eerder in 

het huwelijk getreden met Everardi-

na Cornera Alberda, maar zij over-

leed reeds na negen maanden. De 

militaire traditie van zijn familie 

volgend, nam ook hij dienst in het 

Staatse leger waar hij in 1750 de 

rang had van majoor met een jaar-

wedde van 800 gulden. In 1766 

werd hij benoemd in de rang van 

kolonel van de cavalerie, die hem in 

Friesland de bijnaam ‘collonel van 

Nije Fenne’ bezorgde. Het Friese 

goed Nijefenne bij St. Jacobiparo-

chie was door vererving en mede-

werking van de Friese Staten in zijn 

bezit gekomen. Nijefenne was één 

van de weinige lenen in Friesland. 

In 1502 werd Doecke Hemmema 

van Berlikum er mee beleend door 

Georg en Heinrich van Saksen. In 

1721 kwam het leen aan de familie 

Du Tour. David Constantijn Baron 

du Tour gaf opdracht tot het bouwen 

van een nieuwe state op Nijefenne. 

Gedurende 1753-1755 had hij als 

gecommitteerde van de Friese adel 

zitting in de Staten van Friesland. 

Een lang bestaan was het huis niet 

beschoren, want tijdens de Franse 

tijd werden delen van het leen ver-

kocht en na de dood van de laatste 

bezitter, Marc Cornelis Baron du 

Tour van Bellinchave in 1850, werd 

het restant ook verkocht. De state is 

later afgebroken.  

Het geslacht Du Tour ontleent zijn 

naam aan de baronie Tour, gelegen 

in de Champagne (Frankrijk). Marti-

al baron du Tour, heer de la Tour, 

alsmede van du Pont, de Bordes, 

d’Abadië en van la Cavaille, de 

stamvader van dit aanzienlijk ge-

slacht leefde omstreeks het midden 

van de 16e eeuw. Hij was in dienst 

bij Koning Hendrik IV van Frank-

rijk die hem met de heerlijkheid la 

Pomerade begiftigde; later werd hij 

thesaurier-generaal der Koninklijke 

tienden en geestelijke goederen. Hij 

was de overgrootvader van David 

Constantijn. 

 

Schijn bedriegt 
In 1757 gaven de Staten van Over-

ijssel hun goedkeuring aan het ver-

zoek van Golda van Bellinckhave 

om het recht van havezate van de 

Bellinckhof in het richterambt Al-

melo te verleggen naar de Woeste te 

Reutum. 

Op 16 mei 1760 werd de Woeste op 

verzoek van David Constantijn du 

Tour en zijn vrouw door Ridder-

schap en Steden krachtens hun be-

sluit van 12 april 1760 tot een Over-

ijssels leen aangenomen in ruil tegen 

het goed te Almelo.   

Hierdoor droeg het bezit te Reutum 

vanaf dat moment de naam Bel-

linckhof en verviel dat te Almelo 

definitief tot de status van boerenbe-

huizing. Het is wel opmerkelijk dat 

er bijna op de kop af een eeuw was 

verstreken nadat de familie van Bel-

linckhave de oude Bellinckhof te 

Almelo had verlaten, alvorens het 

recht van havezate alsnog werd ver-

 
Familiewapen Van Bellinckhave. 
Drie zilveren bellen op een rood 
schild. 
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legd naar de nieuwe behuizing te 

Weerselo. 

Kort hierna werden ook enige goe-

deren van de oude Bellinckhof ver-

kocht, maar hield men de oude huis-

plaats met de daarop aanwezige ge-

bouwen nog wel aan. Het is niet 

bekend wanneer het op dat moment 

inmiddels sterk vervallen hoofdge-

bouw van de Bellinckhof werd afge-

broken, maar dit moet dus na 1760 

en voor de verkoop in 1805 zijn 

geweest. Het bijgebouw werd ge-

handhaafd en verdeeld in twee 

woonruimten welke werden ver-

pacht. Onder de verkochte goederen 

bevond zich het erve ‘Jan Maet alias 

Jan Maets Wolter met zijn onder-

hoorige Landerijen en met zijn Hee-

renlasten gelegen in de Gerigte van 

Almelo’. De koopsom bedroeg 5601 

gulden. 

 

David Constantijn noemde zich nu 

‘heer van Bellinckhof’ en ‘heer van 

Hofstede’, naar de eenvoudige have-

zate van die naam bij Raalte waar 

Golda gedurende haar eerste huwe-

lijk gewoond had. In zijn familie-

naam werd de Bellinckhof blijvend 

opgenomen waardoor deze vanaf dat 

moment veranderde in Du Tour van 

Bellinckhave. 

Als ‘heer van de Bellinckhof’ had 

David Constantijn ook toegang tot 

de holtings van de Marke Reutum en 

werd hij dan ook genoemd in het 

markeboek dat zich nu in het archief 

van het Historisch Centrum Overijs-

sel te Zwolle bevindt. Met de bewo-

ner van de Herinckhave, Friedrich 

Christian von Bönninghausen, kreeg 

hij in deze periode een conflict over 

de grenzen van hun jachtgebieden, 

terwijl bij de Almelose bezittingen 

een meningsverschil ontstond met 

de heer van Almelo over de rechten 

op enige slagen, veldgronden en 

visserijen dat zich enige jaren zou 

voortslepen. 

In de jaren die nu volgden was hij 

druk in de weer om zijn bezit uit te 

breiden door de aankoop van een 

groot aantal boerenerven. Op 19 

oktober 1770 deed hij zijn grootste 

aankoop. Voor bijna 50.000 gulden 

ging het gehele bezit van het 

Utrechtse kapittel in Overijssel en 

de Graafschap Bentheim over in zijn 

handen. Hieronder waren 21 boerde-

rijen, waaronder ook het belangrijke 

Hof Espelo in de buurschap Lonne-

ker in het richterambt Enschede. 

Ook verkreeg hij het recht op jaar-

lijkse inkomsten uit 29 andere boer-

derijen en uit gronden bij de kerk te 

Borne en de Lebuïnuskerk te Deven-

ter. 

De baron betaalde 20.000 gulden 

contant en nam voor het overige 

deel een hypotheek op de erven en 

op de zakelijke rechten van het ka-

pittel in het landgerigt Enschede. 

Omdat de baron zelf slechts over 

een bescheiden kapitaal beschikte en 

sinds enige tijd ook geen geregelde 

inkomsten meer had van zijn functie 

binnen het leger die hij had neerge-

legd, ligt het voor de hand te veron-

derstellen dat hij diverse onderdelen 

van de aankoop tegen hoge winst 

snel wilde doorverkopen. Dit bleek 

later een grote misrekening. 

 

Aanvankelijk leek het er op dat hij 

zijn voornemens naar verwachting 

zou kunnen uitvoeren en was het op 

de havezate een komen en gaan van 

allerlei personen waarmee hij zake-

lijke relaties onderhield. 

Maar daar zou al snel verandering in 

komen. Hoge aanslagen en nabeta-

lingen, tegenvallende opbrengsten 

en een verkeerde voorlichting door 

de voormalige rentmeester van het 

kapittel, maakten hem financieel 

zeer kwetsbaar, waardoor hij nauwe-

lijks in staat was zijn verplichtingen 

aan het kapittel na te komen. Ook 

ontstond er in 1772 grote onrust 

onder zijn pachters als gevolg van 

de maatregelen die Du Tour wilde 

nemen tegen de illegale houtkap 

door hen waarvan hij veel schade 

ondervond. De gemoederen liepen 

hoog op en Du Tour richtte zich tot 

Ridderschap en Steden. Uiteindelijk 

schijnt hij zich er bij neer gelegd te 

hebben dat er weinig tegen te onder-

nemen viel.  

Datzelfde jaar reeds verkocht hij het 

eerste erf, meerdere zouden in de 

jaren hierna volgen.  

Op 13 maart 1773 verkocht hij in 

Ootmarsum een stuk land, groot 3 

schepel (ca.3/8 hectare). 

De transportacte vermeldt: Baron 

D.C. du Tour, Heer van Bellinck-

hoff. Hofstede etc.etc. voor zichzelf 

en namens zijn vrouw Baronesse 

G.C.E.E. du Tour, geboren Barones-

se van Bellinckhave etc.etc. ver-

koopt aan Abraham Weisfeldt en 

zijn vrouw Aleida Venekamp een 

 
Alliantiewapen Van Bellinckhave en Raesfeld boven de ingang van de kerk op 

Het Stift.  
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stuk land, groot ruim 3 schepel en 

gelegen op de Bree en toebehorend 

aan het tiendbare erve Repink en 

Klein Angelo.  

Maar veel duidelijker blijken de 

geldzorgen uit het feit dat het echt-

paar in 1778 de belangrijke bezitting 

hof te Espelo verkocht aan Gabriel 

Davina, de hofmeijer uit de tijd van 

het kapittel, voor het bedrag van 

7000 gulden. Hieraan ging overi-

gens een jaren durende juridische 

strijd met het kapittel vooraf, omdat 

Du Tour niet in staat bleek te zijn 

zich aan de bepalingen van het con-

tract te houden. Voor de wederzijdse 

advocaten legde dit conflict geen 

windeieren, over en weer werden 

gepeperde rekeningen gestuurd. 

Op het laatst liepen de financiële 

problemen zo hoog op dat hij in 

1780 werd genoodzaakt om ook de 

havezathe te Reutum van de hand te 

doen voor 27.657 gulden, maar er 

rustte toen al een hypotheek op van 

24.111 gulden.  

Nieuwe eigenaar werd op 4 februari 

1781 Jan Zeger baron Sloet, kapitein 

bij de infanterie in Staatse dienst, als 

koper na opdracht tot verkoop door 

David Constantijn de Meaupas, ba-

ron du Tour, heer van Nijefenne, en 

diens vrouw Golda Catharina Elsabe 

Everhardina, geboren barones van 

Bellinckhave. 

In het leenregister staat de havezate 

te Reutum als volgt omschreven: 

 

‘Het Huis en havesate de Bellinkhof, 

tevooren de Wuste genaamt, met syn 

heerenhuis, bouwhuisen en verdere 

getimmertens, bouw-, hooy- en wei-

landen, plantagiën, opstaande 

boomen en houtgewassen, hooge en 

laage landeryen, ouden en nieuwen 

toebehoor, regalien, preeminentien, 

recht van verschryvinge in de Rid-

derschap van Overyssel, voorts alle 

regt en geregtigheden met nog vier 

catersteden, het Munsterhuis, 2do 

het Pashuis, 3tio Posthuis en 4to 

Voortman genaamt, met hunne hoo-

ge en laage landeryen en ap- en 

dependentien van dien, met ook nog 

het kleine huisje by Potshuis staan-

de, alle by elkanderen --- by 

Weerselo in syne bekende bepalinge 

geleegen.’ 

Het enige prerogatief van de voor-

malige Almelose havezate, het ei-

gendom van een eigen gestoelte in 

de Grote Kerk, werd in 1782 ver-

kocht aan dr. W.H. Lamberts.  

 

Op 5 maart 1781 werd het mutuele 

testament van Jan Zeger baron Sloet 

en zijn vrouw Adriana Claudia 

Sloet, geboren Paets, van 24 februari 

1781 bekrachtigd.  

In 1787 koopt Sloet de Grimberg bij 

Rijssen van baron Jean Guillaume 

de Vaillant van den Grimberg en 

zijn vrouw Isabella Anthonia baro-

nesse van Imhoff.  

Reeds binnen het jaar verzocht hij 

de Staten van Overijssel bij rekest 

van 29 maart 1788 om in plaats van 

de Bellinckhof te mogen worden 

verschreven namens de Grimberg.  

In 1798 verkoopt Sloet de Bellinck-

hof, deze stond sindsdien reeds een 

aantal jaren leeg en werd niet meer 

onderhouden. Enige tijd later werd 

het gesloopt. Erg lang heeft Sloet de 

Rijssense havezate niet in bezit ge-

had, want in 1802 verkocht hij de 

Grimberg en de erve het Veer voor 

57.000 gulden aan Ludwig Eberhard 

Friedrich Nehrkorn. 

 

David Constantijn du Tour en zijn 

vrouw vestigden zich na de verkoop 

van de havezate te Reutum in een 

woning op het Stift te Weerselo. 

Hier overleed hij in 1785 op 71 jari-

ge leeftijd. Zijn zoon Marc Cornelis 

Willem kreeg het Nije Fenne in 

Friesland. Golda kreeg als weduwe 

het vruchtgebruik van het huis op 

het Stift tot haar overlijden in 1793. 

Haar erfgenamen besloten hierop tot 

de verkoop van alle resterende goe-

deren te Almelo, bestaande uit de 

voormalige huisplaats van de vroe-

gere havezate met enkele opstallen. 

Zij hadden de onderlinge afspraak 

gemaakt dat eerst alle openstaande 

schulden moesten worden vereffend 

voordat ze de erfenis zouden aan-

vaarden. Een opdracht hiertoe werd 

verstrekt aan Jan Everhard Lam-

berts, markerigter van Dulder en 

opperhoutvester van Twente en 

woonachtig op het Stift.  

 

Het einde van de 

oude huisplaats 
In 1805 werd de verkoop een feit. 

Het voormalige bouwhuis van de 

vroegere Almelose havezate Bellin-

ckhof was onderverdeeld in twee 

woningen. 

Het oostelijke deel dat werd aange-

duid als het Jan Doelens plaatsje 

werd gekocht door procureur Doedo 

Jan Lamberts, neef van Jan Ever-

hard. Deze was rentmeester van 

Huize Almelo en werd in 1818 de 

eerste burgemeester van de afge-

scheiden gemeente Ambt Almelo. 

Hij kocht ook nog een plaatsje dat 

werd bewoond door de weduwe van 

Gerrit op de keuken.  

Het westelijke deel droeg de naam 

de Keuken en werd eigendom van 

Hendrik Jan op het Huis alias van de 

Keuken, die dit plaatsje op de 

‘ouden Bellinckhof’ reeds langere 

tijd in pacht had, evenals zijn vader 

voor hem. Deze was hier zeer waar-

 
Kadastrale situatie van de huisplaats in 1832. 
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schijnlijk omstreeks 1744 zelfs ge-

boren. 

In 1826 werd dit halve huis open-

baar verkocht, waarbij ook  hoorde 

een kleine schöppe.  

Het werd gekocht door de Almelose 

koopman Meibergen, die het weer 

verhuurde aan de zoon van Hendrik 

Jan. In 1829 kwam het in bezit van 

Hermanus Hinzenveld, die in 1838 

ook het deel van Lamberts wist te 

verwerven, waardoor de voormalige 

huisplaats van de Bellinckhof nu 

weer in één hand was gekomen. 

Hinzenveld overleed in 1847, zijn 

vrouw behield het eigendom van de 

huisplaats. Na haar overlijden werd 

het bezit onder de drie zonen van het 

echtpaar verdeeld.  

In de jaren die volgden zouden de 

goederen nog diverse keren door 

vererving in andere handen binnen 

de familie overgaan, totdat ze door 

een boedelverdeling in 1898 uitein-

delijk eigendom werden van Jannes 

Gradus Voskamp. In 1925 werd dit 

vroegere bouwhuis van de voormali-

ge havezathe met bijhorend bouw- 

en weiland en weg en water, voor de 

prijs van 17.800 gulden aangekocht 

door Johannes ten Cate, die het 

grondstuk nodig had voor uitbrei-

ding van het park van de villa Bel-

linckhof die hij in 1919 had laten 

bouwen. Hij liet de laatste resteren-

de opstallen van de oude Bellinck-

hof slopen en de gracht dempen. 

Ook werden de opstallen van het 

erve Janmaat, dat ongeveer 75 meter 

ten zuiden van de huidige villa Bel-

linckhof lag, gesloopt voor de park-

aanleg om het nieuwe huis. 

In 1936 kocht hij nog een perceel 

gelegen aan de Bellinckhofsweg 5, 

dat vroeger ook deel uitmaakte van 

de oude havezate, en sinds 1925 

door ruiling van gronden met Hen-

drikus Hinseveld in bezit was van 

Gerrit Ootmar Coster. Hiermee kon 

de aanleg en inrichting van het park 

en omgeving voltooid worden. De 

huisplaats zelf werd geen onderdeel 

van het park, maar geëgaliseerd en 

is tegenwoordig een weiland. 

 

Van het huisarchief is niets bewaard 

gebleven. Het enige dat nog infor-

matie over de oude Bellinckhof ver-

schaft is de tekening van Cornelis 

Pronk uit 1732, enkele documenten 

die zich in diverse archieven bevin-

den en het kadastrale minuutplan uit 

1832. Hierop is nog grotendeels de 

gracht zichtbaar, in het zuiden waar-

van voorheen ooit de ophaalbrug 

naar de huisplaats zich bevond, die 

aansloot op de oude weg naar Wier-

den.  
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 J.H. Wigger, Het Huis de Woeste 
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De voormalige huisplaats van de oude havezate is nu weiland. 
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ven was echter meer ruimte en de 

kooplieden verhuisden.  

 

Maar de tijd stond niet stil. De markt 

ook niet. In de volgende eeuw 

maakten spoorlijnen, vrachtwagens 

en een nieuw kanaal  de haven over-

bodig. Zand erover besloot de ge-

meenteraad en dempte de haven en 

een deel van het kanaal. De markt 

schoof mee bijna de stad uit. En nu? 

Het water kwam terug tot bij Kreta. 

Nog even en er ligt weer water waar 

ooit de haven was, maar waar is dan 

de markt? 
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D 
e 20ste eeuw moet nog ko-

men, maar is dichtbij met 

twee telegraafpalen, die 

tegen de  grijze wolkenlucht om-

hoog steken. De eerste auto moet 

nog over de markt rijden.  Het is 

donderdag of zaterdag, want dat zijn 

de marktdagen. Regen wordt niet 

verwacht. Groepjes vrouwen staan 

rustig te kwebbelen en in de koop-

waar te trekken. Twee mannen, de 

één de handen op de rug, de ander 

de handen in de zij staan in alle rust 

te kijken naar een zwarte en vierkant 

gehuifde kar. Is één van hen de eige-

naar?  Het is in ieder geval een wa-

gen om  trots op te zijn. Textiel ligt 

aan hun voeten, potten en pannen 

achter hen. Links twee huifkarren. 

De één met een witte- de ander met 

een donkere huif van linnen?  De 

paarden zijn na aankomst uitgespan-

nen en staan nu met het paard dat de 

sjees trok op stal. De huifkarren zijn 

van het zelfde type dat  de Boeren in 

 
Door Hanschristiaan Krol 

Zuid-Afrika  tijdens de Grote Trek 

gebruikten. 

De huifkarren zijn door hun koetsier 

over hobbelige straten en zandpaden 

naar Almelo gereden. De handkar-

ren, geduwd en leeg gemaakt, liggen 

slordig in het rond. De hele markt 

ziet er ongeorganiseerd uit. Er staan 

twee kramen met een groep vrou-

wen ervoor zonder dat duidelijk is 

wat er verkocht wordt. De rest van 

de waar ligt her en der verspreid. 

Het hek langs de gedempte Hagen-

gracht is blijkbaar een populaire 

uitstalplaats. Toch kan het niet de 

hele Almelose markt zijn, want waar 

staan de kramen met groenten, kaas 

en eieren? Waarschijnlijk verder 

naar links buiten beeld.  Bij de ha-

ven die aangelegd werd toen het 

Overijsselskanaal  Amelo bereikte in 

1855. Lang werd de markt bij de 

watermolens gehouden op de 

Koornmarkt die niet voor niets zo 

heet . Bij de nieuw aangelegde ha-

Markt in Almelo 

 



 

 

geworden. 

De mond-op-mond-reclame was 

zodanig dat er steeds genoeg toeloop 

was van zwemliefhebbers. Bal liet 

daarbij niet na om de diepere waar-

den van de zwemsport te benadruk-

ken. Zoals in 1902 toen een zoontje 

van een Almelose rechter in de af-

takking van de Hagen naar het Kolk-

je viel. De jonge Gerard Vloedbeld, 

later de vader van Stad en Ambt-

icoon Gerard Vloedbeld, sprong het 

water in en haalde de knaap op het 

droge. De koene redder, die aan de 

Normaalschool studeerde voor de 

onderwijsakte, was een zwemleer-

ling van Bal geweest en die maakte 

meteen van de gelegenheid gebruik 

om in het Twentsch Zondagsblad de 

gebeurtenis gloedvol te beschrijven, 

waarbij hij uiteraard ook wees op de 

mogelijkheid goed te leren zwem-

men en de karaktervormende waarde 

meter breed en had houten wanden 

langs de kanten. De bodem had 

schoon, scherp zand en de stroming 

in de Loolee zorgde er voor dat er 

steeds fris water was. Aan de bos-

kant stonden de kleedhokjes en ver-

der was er zelfs een duikplank. 

 

Bal was er zwemleraar en badmees-

ter tegelijk en de toeloop was zoda-

nig dat oud-schipper Muskie een 

handje ging helpen door de gevor-

derde leerlingen onder zijn hoede te 

nemen. Hij gebruikte daarbij een 

hengel en volgens de overlevering 

zei Muskie bij de laatste les dan: ‘ 

Ken je de kikkerkoning eigenlijk 

wel? Nee, nou dan kun je hem hier 

zien.’ Waarop hij de hengel losliet, 

zodat de leerling kopje-onder ging. 

Dat was dan meteen het teken dat 

het slachtoffer naar de mening van 

Muskie een volleerd zwemmer was 
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H 
ij maakte anderen warm 

voor zijn idee, zodat er een 

vereniging ontstond voor de 

exploitatie van de zweminrichting. 

Schoo timmerde vervolgens een 

drijvend plankier dat midden in het 

Kolkje werd gesitueerd. Daar kwa-

men nog een paar schuttingen bij 

waarachter men zich kon omkleden 

en klaar was het zwembad. Wilde je 

hier te water, dan kocht je bij de 

vereniging een kaartje en vervolgens 

werd je vanaf de kant van de Hof-

straat met een bootje overgevaren. 

Een groot bord langs de weg gaf aan 

wat het tarief was en hoeveel baden 

konden worden afgenomen. Het 

moet op den duur echter geen succes 

zijn geweest, want omstreeks 1870 

werd alles afgebroken en kwam er 

een eind aan de badpret in het Kolk-

je. 

 

De HBS in de Hofstraat had in die 

dagen evenwel gymnastiekleraar 

M.A. Bal in dienst, een voormalig 

sergeant-majoor, en hij vond dat 

Almelo nu toch wel toe was aan een 

echte, serieuze zwemgelegenheid. 

Niet alleen ter verfrissing, maar ook 

zou het volgens hem heel karakter-

vormend voor de jeugd zijn. In 1875 

was Bal zover dat hij voor eigen 

rekening in de Loolee een zwembad 

liet aanleggen. Dat gebeurde net 

voor de splitsing met de Hagen en 

ter hoogte van het tegenwoordige 

eilandje dat bij de aanleg van het 

Lateraalkanaal werd uitgespaard ter 

wille van een landschappelijk waar-

devolle boom. Deze zweminrichting 

was een stuk professioneler dan wat 

Schoo en de zijnen hadden bedacht. 

Het bad werd 40 meter lang en 20 

Zwemmers konden goed terecht in Almelo 

 

Door Gerard Brouwer 

Gezwommen werd er in de 19e eeuw altijd wel, daar bood Almelo genoeg plek voor. 

Maar een echte zweminrichting in hartje stad, dat is toch wel andere koek,  moet  

timmerman Schoo omstreeks 1860 hebben gedacht. Hij had daarbij het Kolkje op het 

oog, dat in die tijd een stuk groter was dan tegenwoordig. 

 
Gelegenheid tot zwemmen was er in de Loolee. 



 

 

van de zwemsport. 

 

Sportparkbad 
Bals bad hield stand tot 1919, maar 

vanaf 13 juni van dat jaar was er 

voor de zwemmers wel een andere 

mogelijkheid om hun baantjes te 

trekken. Zij konden nu terecht bij  

de ‘Vereniging het Sportpark met 

Bad- en Zweminrichting’ aan de 

Sluiskade NZ. Daar was een open-

baar buitenzwembad gerealiseerd, 

voorzien van houten vlonders die 

soms akelig glibberig waren en ook 

waren er soms uitstekende spijkers. 

Na een uitbreiding van het bad kon 

daar aanvankelijk zelfs, afgeschei-

den door een schutting, eerste of 

tweede klas worden gezwommen. 

Voor mannen en vrouwen golden 

echter wel verschillende openingstij-

den. Later kwamen er uren voor 

gemengd zwemmen en toen die wer-

den uitgebreid ontstond er heel wat 

commotie. Uiteindelijk werden ten 

slotte alle beperkingen opgeheven.  

Een aantal jonge zwemliefhebbers 

had in 1918 de Almelose vereniging 

De Aa opgericht , waarna ze de club 

meteen bij de nationale zwembond 
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aanmeldden zodat ze met zwemwed-

strijden konden meedoen. Pas later 

konden ook vrouwen lid worden 

waarvoor de club een aparte afde-

ling kreeg. In het Sportpark zwom-

men de clubleden altijd eerste klas. 

De zwemmers in de tweede klas 

wilden niet achterblijven en besloten 

in 1937 om de Zwem- en Poloclub 

Almelo op te richten. Een jaar later 

werd ZPA onder leiding van trainer 

Jan Lulof al kampioen van Twente 

en werd clublid Lambert Jaarsma 

Twents kampioen op de 100 meter 

schoolslag..  

De eerste zwemwedstrijden in Het 

Sportpark waren heel simpel. Je kon 

meedoen met 50 meter schoolslag, 

of je deed die afstand met rugslag.  

Maar ook organiseerde De Aa wed-

strijden in het Kanaal Almelo-

Nordhorn. De dagbladen in 1926 

publiceerden daarbij een opmerkelij-

ke uitslag. Het kampioenschap voor 

Almelo over één kilometer in het 

kanaal was bij de heren gewonnen 

door B. Schoppert in een tijd van 22 

minuten 18,5 seconden. Bij de da-

mes was mevrouw Abbink kampi-

oen geworden, maar dat deed ze in 

een veel snellere tijd: 20 minuten en 

30,7 seconden. Een bikkel dus, die 

mevrouw Abbink… 

 

Het Wendelgoor 
Begin 1947 klopte Wierden bij Al-

melo aan of er misschien interesse 

was voor een nieuw openbaar 

zwembad. Die zou er dan moeten 

komen aan de Wierdense kant in de 

verlengde zijtak van het Twenteka-

naal. Het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat was bereid om de kom 

van dit zwembad te laten graven. De 

gemeente Almelo leek het nieuwe 

bad een goed idee en de gemeente-

raad vond het eveneens prima, ook 

al waren er wel bedenkingen over de 

afgelegen plek en het zwemmen in 

open water waarin ook werd geva-

ren. Verder waren er in de raad 

voorstanders van een nieuw bad in 

De Riet, maar die aanleg zou in de 

arme naoorlogse jaren te veel geld 

kosten. 

Begin 1950 begonnen de werkzaam-

heden voor het nieuwe zwembad. Er 

werd een systeem bedacht om steeds 

vers en betrouwbaar kanaalwater te 

hebben, de beide gemeenten gaven 

geld voor de bouw van badhokjes en 

 
 

Het oude zwembad Het Sportpark aan de Sluiskade NZ werd ontworpen door de Almelose architect M.H. Krabshuis. 



 

 

 
18  Stad & Ambt  

de aanleg van een ruime ligweide en 

uiteindelijk in 1954 konden de bur-

gemeesters Maalderink van Wierden 

en Ravesloot van Almelo het nieuwe 

bad openen. Voor de exploitatie was 

de Stichting Zwembad Het Wendel-

goor opgericht.  

 

Eind jaren zestig werd besloten om 

geen kanaalwater meer te gebruiken, 

maar gewoon leidingwater. Zwem- 

en Poloclub De Aa was onderwijl 

overgestapt van het Sportpark naar 

het Wendelgoor, omdat twee zwem-

clubs in één zwembad toch te veel 

van het goede bleek. Aanvankelijk 

zat de loop er bij het nieuwe bad 

goed in, maar in de jaren tachtig was 

er toch een sterke teruggang in be-

zoekersaantallen, mede door concur-

rerende zwemmogelijkheden in 

Wierden. Dat had wel gevolgen, 

want na veel politiek geharrewar 

over wie nu eigenlijk moest opdraai-

en voor de tekorten, werd in 1988 

besloten het Wendelgoor dan maar 

definitief te sluiten. 

 

Binnenbad 

Bij het Sportparkbad ging het ook 

niet zo rooskleurig. Al in 1949 was 

een grondige opknapbeurt nodig en 

dat was een dure zaak. De gemeente 

stelde daarom voor om de exploita-

tie over te nemen, maar ondanks het 

feit dat de Vereeniging daar wel 

oren naar had, werd men het hier-

over pas in 1963  eens. De Veereni-

ging Het Sportpark wilde zich toen 

wel opheffen, maar met wel de 

voorwaarde dat er een nieuw bin-

nenzwembad gebouwd zou worden. 

Begin 1964 stemde de gemeenteraad 

hiermee in. Het buitenbad was al 

eerder onder handen genomen nadat 

in 1959 bleek dat de oude houten 

constructie gevaarlijk krakkemikkig 

was geworden. Een jaar later stelde 

de gemeenteraad 20.000 gulden be-

schikbaar voor het maken van een 

nieuwbouwplan en in 1962 nog eens 

990.500 gulden voor de realisatie 

van een nieuw buitenzwembad met 

ligweide, waarvoor aannemingsbe-

drijf J. ter Horst werd ingeschakeld. 

In 1965 werd deze zwemgelegen-

heid geopend. Voor het toen zeer 

moderne binnenzwembad, met alles 

erop en eraan, werd 2.641.000 gul-

den uitgetrokken, waarna op 7 janu-

ari 1970 dit bad door de firma 

Löwik werd opgeleverd. De nieuwe, 

moderne accommodatie werd zeer 

geprezen, maar niemand kon toen 

bevroeden dat in onze dagen de be-

zoekersaantallen zouden afnemen en 

het bad wegens veiligheidsredenen 

zelfs tijdelijk zou moeten worden 

gesloten. 

 
Zwembad Het Wendelgoor werd populair in Almelo. Het bezat een ligweide en werd begin jaren zestig ook nog uitge-

breid met een wedstrijdbad met tribune. 
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I 
n 1940 kreeg Haarlem-atleet 

Cor Bosloper een baan als land-

meter bij waterschap “De Reg-

ge” in Almelo.  Cor was liefhebber 

van Finland en groot fan van de in 

die tijd wereldberoemde hardloper 

Paavo Nurmi.  Hij wist een aantal 

collega’s enthousiast te maken  voor 

het hardlopen, waardoor een vast 

clubje ontstond. Met de broers  An-

dré en Wim  Eykenaar werd vervol-

gens besloten een atletiekvereniging 

op te richten. Cor werd de eerste 

voorzitter van Sisu, een Finse naam 

die officieel “ verhoogde, feitelijk 

onwaarschijnlijke energiebron gebo-

ren uit wilskracht betekent”. In ge-

woon Nederlands zou je kunnen 

zeggen: “zet hem op, doe je best, 

houd vol“. 

Het oprichten van een vereniging in 

bezettingstijd had nogal wat voeten 

in aarde. De Procureur – Generaal in 

Arnhem vond het “niet in belang 

van de openbare orde en het openba-

re leven“ dat Sisu  haar activiteiten 

begon. 

Na lang aandringen werd uiteinde-

lijk toch toestemming gegeven en op 

14 maart 1941 werd de A.A.V. Sisu 

opgericht. 

 

Sisu was de eerste “echte” atletiek-

vereniging in Twente. Tot die tijd 

hadden voetbal- en gymnastiekvere-

nigingen vaak een afdeling waar de 

atletieksport beoefend werd. De 

trainingen van de nieuwe vereniging 

werden gegeven op het hoofdveld 

van Het Sportpark en  Cor Bosloper 

was de eerste trainer. 

Faciliteiten waren er nauwelijks. Er 

was  een simpele verspringbak en er 

lag een hoop zand voor het hoog-

springen . Douchen na afloop zat er 

niet in. 

Het organiseren van wedstrijden was 

een heidens karwei, want alle banen 

moesten op het voetbalveld uitgezet  

worden. 

Om propaganda te maken voor de 

atletieksport en om nieuwe leden te 

werven, werd op 23 april in de Fa-

vorite – Bioscoop, vanaf 1946 bios-

coop Varossieau, het eerste deel van 

de film “Olympia” van Leni Riefen-

stahl over de Olympische Spelen 

van 1936 in Berlijn vertoond. Rie-

fenstahl was een briljante regisseur 

populair bij de Nazi top door de 

wijze waarop ze het arische lichaam 

in beeld bracht. De filmvertoning  

was een groot succes! Er was vooral 

veel enthousiasme voor de niet- 

Sisu 75 jaar!  

De Almelose atletiek vereniging Sisu werd opgericht in 

het voorjaar van 1941 toen de Duitse bezettingsmacht 

steeds duidelijker haar ware gezicht liet zien.  

Jan Kamerling, zelf tienkamper en 100 meter loper en 

oud bestuurslid , beschreef 75 jaar Almelose atletiek ge-

schiedenis. 

 

Door Jan Kamerling 



 

 

Duitse prestaties. Aangemoedigd 

door dit succes werd op 28 mei het 

tweede deel van de film, “Fest der 

Schönheit”, vertoond. Het publiek 

juichte nog harder voor de successen 

van de Amerikanen. Met name voor 

de prestaties van de zwarte Ameri-

kaan Jesse Owens, die in het hol van 

de leeuw 4 x goud won op de 100, 

200, de 100 estafette en het ver-

springen. Luid gejoel klonk wanneer 

Hitler in beeld kwam.  

De Sicherheitsdienst greep in. Het 

bestuur van SISU werd gearresteerd, 

geld en goederen werden  in beslag 

genomen. Dat laatste viel nogal te-

gen. Een aantal Sisu-leden wist nog 

op tijd materiaal te verstoppen of te 

begraven en veel geld had de jonge 

vereniging nog niet in kas. De 

broers Eykenaar staken nog gauw 

een aantal houten oefensperen in 

brand. K.N.A.U.-voorzitter van der 

Werff wist het bestuur daarna snel 

weer vrij te krijgen, maar dat er een 

einde kwam aan de activiteiten van 

Sisu mag duidelijk zijn. Sisu-leden 

vroegen overschrijving aan naar 

andere verenigingen. Voetbalvereni-

ging Almelo, korfbalclub A.K.C en 

gymnastiekvereniging OSS-WIK 

hadden  ook  een atletiekafdeling. 

Na de bevrijding kregen alle voor-

malige Sisu-leden op 30 mei een 

brief in de bus met de uitnodiging 

voor een bijzondere vergadering  op 

5 juni. Het Sisu-hart bleek nog bij 

iedereen te kloppen en alle leden 

keerden terug. Al op 17 juni werd er 

weer voor het eerst getraind op het 

Sportpark. 

 

In de jaren 50 kende Sisu een aantal 

bekende namen: Dik Somer, Henk 

Praas, Herman Ossenkoppele, Gerrit 

Pezie en Enny Janmaat kom je met 

grote regelmaat tegen in de uitsla-

gen. Maar de bekendste atleet uit die 

tijd was zonder twijfel Joop Fikkert. 

Tussen 1946 en 1949 werd hij acht 

keer Nederlands kampioen bij de 

junioren op diverse werpnummers . 

Als senior werd hij in 1952 Neder-

lands kampioen 10-kamp en in de 

jaren daarna behaalde hij ook nog 

vijf Nederlandse titels bij het speer-

werpen.  

In totaal verbeterde Joop veertien 

keer een Nederlands record. In zijn 

juniorentijd elf keer en als senior 

drie keer. Met zijn record van 

70.45m. uit 1960 voerde  hij jaren-

lang de Nederlandse ranglijst bij het 

speerwerpen aan. 

Opmerkelijk feit: Joop was links-

handig. In de jaren 60 was hij ook 

trainer bij Sisu . Later keerde hij in 

Almelo terug als directeur van de 

Almelose Sportstichting en droeg 

zijn steentje bij aan de realisatie van 

de atletiekaccomodatie op Het Maat-

veld.  

 

In de jaren daarna stond een nieuw 

talent op: Ben Lesterhuis.  

Geïnspireerd door trainers als Anton 

Huiskes, de schaatser, Joop Fikkert 

en Herman Hofstede wordt Ben in 

1967 Nederlands kampioen hoog-

springen met een sprong van 1.98m. 

Hij is de eerste Nederlander die over 

de 2 meter springt en verbetert zijn 

Nederlands record in 1971 tot 2.08 

m. Ben werkte bij de politie en is 
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dan al overgeplaatst naar Waalre en 

wordt bij P.S.V. in Eindhoven ge-

traind door oud tienkamper Eef Ka-

merbeek. Ben was een veelzijdig 

atleet. Zo werd hij Twents kampioen 

op 5 verschillende onderdelen. Deel-

name aan de 10-kamp op de Olym-

pische Spelen in München werd zijn 

doel. 

 

Maar dan gaat het mis. Tijdens de 

kwalificatiewedstrijden op Papendal 

loopt hij weliswaar een persoonlijk 

record op de 100m. in 10.6 sec., 

maar net voor hij de finishlijn pas-

seert scheurt hij de hamstring in zijn 

linkerbeen. Dat betekende het einde 

van zijn carrière . 

In die tijd was het bestuur van Sisu 

bezig een volwaardige atletiekacco-

modatie te krijgen. Het Maatveld 

werd aangewezen als toekomstige 

locatie. 

De financiën waren echter het grote 

struikelblok. Uiteindelijk kwamen er 

twee opties uit de bus. Het bestuur 

kon kiezen uit de aanleg van een 

grasbaan die na verloop van tijd 

vervangen zou worden door een 

sintelbaan. De andere optie was  het 

krediet voor de sintelbaan onge-

bruikt laten en dat te reserveren voor 

een later aan te leggen kunststof-

baan. Omdat er op het gebied van 

kunststof atletiekbanen allerlei ont-

wikkelingen gaande waren, koos het 

bestuur voor optie twee. Het zou een 

langdurige geschiedenis worden! 

 

In 1962 verhuisde Sisu naar Het 

Maatveld. Om kosten te besparen 

 

De bouw van het clubhuis op Het Maatveld dat in 1983 geopend werd.  
De opening werd verricht door de toenmalige wethouder Guus van Gessel.  

 
Leni Riefenstahl heeft de Olympi-
sche Spelen van Berlijn vastgelegd 
in een film die uit twee delen be-
stond. Dit waren Olympia: Fest 
der Völker en Fest der Schönheit. 
Deze film werd in 1942 in Akmelo 
vertoond. 
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wordt door de leden het drainage-

systeem rond de baan aangelegd en 

onder leiding van Tjerk van der Zee 

en Henk Meenhuis worden  de licht-

masten voor de baanverlichting ge-

plaatst. Twee van de voormalige 

noodwoningen die aan de Irisstraat 

op De Riet stonden worden tot 

kleedkamers verbouwd. In 1983 

worden die eindelijk vervangen door 

een mooi stenen clubgebouw met 

kantine. 

Maar de baan is dan nog steeds een 

hobbelige grasbaan, het middenter-

rein staat regelmatig grotendeels 

blank. En wat erger is; de reserve-

ringen voor een kunststofbaan ver-

dwijnen steeds als sneeuw voor de 

zon. 

Ondanks alles behaalt een aantal 

Sisuanen in die jaren toch grote suc-

cessen. Arno Kormeling wordt in 

totaal 11 keer Nederlands kampioen 

en verbetert als middenafstandsloper 

7 keer een Nederlands record op de 

800 en 1500 meter. 

Hij wordt in 1978 in Milaan op de 

800 meter  Europees indoorkampi-

oen  en mist een jaar later de limiet 

voor de Olympische Spelen in Seoul 

op een paar tienden van een secon-

de. Ook zus Cobi liep internationale 

wedstrijden en werd Nederlands 

indoorkampioen op de 400 meter. in 

een Nederlands record. 

Daarna is het de beurt aan Hugo 

Pont. Hij werd in totaal 10 keer Ne-

derlands kampioen. Zijn supersnelle 

50.56 op de 400m. horden uit 1980 

staat nog steeds als 3e tijd in de top-

20 van Nederland. 

 

In 1991 presenteert het bestuur on-

der voorzitterschap van Egbert-Jan 

Karsten de nota “Kunststof nood-

zaak”. De druk op de gemeente Al-

melo wordt opgevoerd en deur bij de 

politieke partijen platgelopen. Dat 

heeft succes. Omdat de gemeente 

Het Maatveld als locatie niet ziet 

zitten, moet er gezocht worden naar 

een andere plek. 

Dat duurt weer een aantal jaren, 

maar uiteindelijk wordt er in 1999 

begonnen met de aanleg van de 

kunststof atletiekbaan aan de Kolt-

hofsingel. De officiële opening vindt 

plaats op 8 juli 2000. Eindelijk! 

Sisu groeit uit tot een vereniging 

met ruim 400 leden. Successen blij-

ven ook in de 21ste eeuw niet uit. 

Judith Baarsen, Mirjam Pietersma, 

Vincent Kerssies, Remi de Olde, 

Tom Uitslag, Erik Endlich werden 

Nederlands kampioen op diverse 

onderdelen in diverse categorieën. 

De vrouwen estafetteploeg op de 4x 

800 meter. 

 Sisu is nu een bloeiende vereniging 

voor iedereen van jong tot oud , 

waarbij prestaties zeker tellen, maar 

waar saamhorigheid en onderling 

respect en aandacht voor elkaars 

prestaties de boventoon voeren. 

 

Hengelo 1953, Sisu-ploeg met supporters. 

 

Erik Lenfert  ( atletiekbaan aan de Kolthofsingel) 
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I 
n ons tijdschrift Stad en Ambt 

schreven we nogal eens over 

bodemvondsten in diverse delen 

van Almelo. Tijdens die zoektochten 

werden we vaak geholpen door twee 

werknemers van de firma Reef. Zij 

zorgden voor de verwijdering van 

oude riolen en andere leidingen en 

voor de aanleg van nieuwe leidin-

gen. We hadden een afspraak met 

hen, dat als ze iets vonden, wij op de 

hoogte gebracht zouden worden. 

Zo ook in het voorjaar van dit jaar. 

We werden gebeld met de medede-

ling: “Ik heb wat veur oe”. Het bleek 

te gaan om een bodemvondst in het 

’t Weggeler aan het einde van de 

Bornsestraat. We gingen kijken en 

inderdaad op een bepaald terrein 

werden veel scherven gevonden. In 

het verleden was daar een sloot ge-

vuld met afval dat o.a. afkomstig 

was van de Almelosche  Brouwerij. 

We vonden veel industrieel afval, 

glaswerk en steengoed. In totaal 

meer dan 800 stuks. Leuke vondsten 

waren b.v. twee inktpotjes met de 

inkt er nog in. Een bierfles van de 

Almelosche Bierbrouwerij, gave 

mosterdpotjes van Lion uit Rotter-

dam en als klap op de vuurpijl een 

pijpenkop met een opvallend op-

schrift. Bij het schoonmaken bleek 

deze pijpenkop afkomstig van de 

Tabaksfabriek Firma A. ten Braake 

uit Almelo. Bovendien stond er ook 

nog een slogan op:”Dat smaakt”. 

Deze vondst nodigde uit tot nader 

onderzoek. In de 19de en begin 20ste 

eeuw waren er nogal wat tabaksfa-

briekjes die veelal in schuurtjes wa-

ren ondergebracht. In het adresboek 

van Almelo voor 1906 wordt ver-

meld dat B. ter Braake Azn., van 

beroep tabakskerver, woont aan de 

Grotestraat O.E. G.30. Later staat in 

het adresboek van 1919 vermeld dat 

de Firma A. ter Braake gevestigd is 

aan de Grotestraat 40. De firma han-

delt in tabak en sigaren. De naaste 

buren waren op nr.38 de apotheek 

Boom (later Dam Backer) en o nr. 

42 Gez. Post. Tenslotte vermeldt het 

adresboek 1938-1939 nog dat ta-

baksfabrieken van B. ter Braake aan 

het Hof van Gülick waren gevestigd. 

 

 

Unieke bodemvondst in Almelo   

Door Albert Eshuis 

steengoed 272 Kleipijp 5 

Roodbakkend geglazuurd  
82 

 
Muurtegel 

 
5 

Roodbakken ongegla-
zuurd 

 
6 

 
Bot 

 
4 

Witbakkend geglazuurd  
70 

 
Leer 

 
4 

Industrieel aardewerk  
346 

 
Glas/Flesjes e.d. 

 
47 

 776  65 

 
Overzicht bodemvondsten ‘t Weggeler. 

 
Pijpenkop van Almelose makelij. 
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F 
rederik Reinhard Burchard Rudolph graaf van Rechteren 

Limpurg was de vierde zoon uit het huwelijk van Sophia 

Carolina Florentina gravin van Rechteren en Johan Ever-

hard Adolf van Rechteren Limpurg. Hij werd op 22 september 

1751 op kasteel Rechteren te Dalfsen geboren.  

Zijn vader was de erfgenaam van enkele bezittingen in Som-

merhausen en Markt Einersheim, omdat diens vader in het hu-

welijk was getreden met Amalia Alexandrina Frederica des 

H.R. Reichsgräfin von Limpurg-Speckfeld. 

Nadat de eerste zoon uit het huwelijk van zijn ouders op 28-

jarige leeftijd in 1775 kwam te overlijden en de derde zoon 

slechts de leeftijd van twee maanden bereikte, werden zijn 

broer Frederik Lodewijk Christiaan en hij na het overlijden van 

hun moeder in 1805 de erfgenamen van de omvangrijke bezit-

tingen in Duitsland en Nederland. De verdeling van de goe-

deren nam echter enige tijd in beslag vanwege de onrustige 

politieke situatie. Frederik Lodewijk Christiaan overleed in 

1814, waardoor zijn zoon Adolph Frederik Lodewijk nu als 

tweede erfgenaam optrad. Bij het ‘Hausvertrag’ van 1819 werd 

geregeld dat de erfgenamen van Frederik Lodewijk Christiaan 

onder meer Rechteren en Almelo zouden krijgen en Frederik 

Reinhard Burchard Rudolph de Duitse goederen erfde. In feite 

kwam het er op neer dat de bestaande situatie werd bekrachtigd.  

 

Na de dood van zijn vader, Frederik Reinhard was toen twee 

jaar oud, keerde zijn moeder met hem en zijn oudere broer terug naar Nederland. Toen hij 16 werd ging hij een jaar lang 

onderwijs volgen aan de Latijnse school in IJsselstein en vervolgens twee jaar in Utrecht om zijn studie af te ronden. 

Op de leeftijd van 19 jaar oud trad hij in dienst bij de marine, waar hij als adelborst in 1770 op het oorlogsschip Nassau 

een reis naar de Middellandse zee maakte. Na zijn marinetijd trad hij in dienst bij het landleger waar hij tot kapitein be-

vorderd werd. 

Vervolgens meldde hij zich aan bij de Franse marine en werd als stafofficier in een regiment opgenomen dat naar Ame-

rika voer om hier de Amerikaanse kolonisten in hun strijd tegen Engeland te ondersteunen. In 1781 nam hij onder  

Washington deel aan de beslissende slag om Yorktown, die de Verenigde Staten de onafhankelijkheid bezorgde. 

Na terugkeer in Duitsland vestigde hij zich op de Duitse familiebezittingen. Nadat deze bezittingen in 1806 deel gingen 

uitmaken van het Koninkrijk Beieren werd hij benoemd tot generaal-majoor van de Landwehr in Würzburg. Hij over-

leed hoogbejaard in 1842 kort voor zijn negentigste verjaardag. 

 

Over de periode 1770 tot 1782 heeft hij nauwgezet een dagboek bijgehouden, dat echter in vergetelheid was geraakt, 

totdat het jaren geleden door archivaris Jesko Graf zu Dohna werd teruggevonden in het Fürstlich-Castell’schen Archiv. 

Al snel werd de historische waarde van het dagboek onderkend. Twintig jaar later, in het najaar van 2016, is daarom op 

basis hiervan een boek uitgegeven door Jesko Graf zu Dohna, dr. Hans-Peter Baum en Jane A. Baum. 

Het is zeer bijzonder dat het dagboek bewaard is gebleven omdat een groot deel van het belangrijke familiearchief van 

de Duitse tak van de Van Rechterens in 1945 bij een brand verloren ging. Het dagboek is overduidelijk een belangrijk 

tijdsdocument waardoor we nu door een Nederlandse ooggetuige de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog van dicht-

bij kunnen meemaken.  

 

Mainfränkische Hefte, Heft 115 

Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg 

Jane A. Baum, Hans-Peter Baum, Jesko Graf zu Dohna 

Spurbuchverlag, ISBN 978-3-88778-484-3, hardcover, 148 blz, 22 euro. 

Die Abenteuer des Grafen Friedrich Reinhard von Rechte-
ren-Limpurg im Mittelmeer und im Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg 1770 bis 1782 



 

 

 
24  Stad & Ambt  

Nieuws van Stad & Ambt 

Van het bestuur 

Lezingen Historische Kring 

Stad en Ambt Almelo  

2017-2018 
 

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 

Coen Heldeweg: 'Almelo en Ten 

Cate - kanttekeningen en achter-

gronden bij 315 jaar verwevenheid'. 

 

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. 

Van het bestuur  Sinds november kent de Historische Kring Stad en Ambt 

Almelo een tweede erelid. Aan Jan van Kooij werd de bijbehorende oorkonde 

uitgereikt voor de wijze waarop hij  zich tijdens zijn tienjarig voorzitterschap 

van de Kring inzette om te zorgen  dat de collectie van de  Librije een onder-

komen bleef behouden en daardoor bijeen bleef. In het begin van de eeuw 

huurde de Kring aan het Kolkje een prachtig onderkomen, maar de huur werd 

opgezegd. Niet ver daar vandaan werd een nieuw verblijf gevonden in de Sy-

nagoge,  gesloten omdat nauwelijks nog tien besneden mannen gevonden kon-

den worden om een dienst te houden. Het was wat behelpen in het nieuwe 

onderkomen. Het gesprek met de Openbare Bibliotheek bood daarna een op-

lossing voor de huisvesting van het HIP op de vierde verdieping van de biblio-

theek.  Het samenbrengen van twee collecties  gewijd aan de geschiedenis van 

Twente en Almelo leverde daar werkelijke  synenergie. Met grote regelmaat 

lopen gasten binnen op zoek naar informatie. 

 

Wanneer deze Stad en Ambt bij u onder de kerstboom ligt heeft Maria Wieg-

man een originele lezing gehouden over koken in de 16de en 17de eeuw, onze 

vrijwilligers hebben  als elk jaar een kerststol ontvangen en aan de  tekst van 

Thomasvaer en Pieternel voor de kuieraovond wordt nog driftig geschreven en 

geslepen. Wij wensen u als bestuur van de Historische Kring Stad en Ambt 

Almelo prettige feestdagen en vooral een gezond 2018. Tot ziens bij de Kuier-

avoand op 10 december in de Schouw. 

Jan van Kooij samen met vice-voorzitter Ineke Tierie bij de overhandiging van 
de oorkonde die behoort bij de benoeming tot erelid. 


