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“Alles van waarde is kwetsbaar”. Een prachtige ritmische regel van de dichter 

Lucebert. Maar mag je Lucebert nog wel lezen nu uit een recent verschenen 

biografie blijkt dat Lucebert fout was in de oorlog? Moet het Stadsmuseum 

Almelo  portretten van textielbaronnen van de muur halen omdat het onder-

drukkers van de Twentse arbeidersklasse waren? De discussie over goed of 

fout cultureel erfgoed laaide heftig op toen vorig najaar het Mauritshuis een 

borstbeeld van Johan Maurits van Nassau uit de entree verwijderde en in haar 

depot opsloeg. De bouwer van het Mauritshuis was een aantal jaren  gouver-

neur van Nederlands Brazilië en daarmee mee verantwoordelijk  voor de pro-

ductie van suikerriet op de plantages met behulp van slavenarbeid. Hij had dus 

bloed aan zijn handen en belandde in de opslag. Het Mauritshuis verweerde 

zich na stevige kritiek op haar handelswijze door er op te wijzen dat het maar 

een replica was, terwijl Johan Maurits ook in het trappenhuis hangt. 

Met deze poging tot  witwassen van een deel van ons  koloniale verleden koos 

het museum voor een onzinnige en doodlopende weg. Moeten wij het monu-

ment in het Hagenpark voor de Almelose militairen die sneuvelden in een 

koloniale oorlog  daarom verwijderen? Natuurlijk niet. Benader het verleden 

kritisch, maar moffel het niet weg, want het is wel onze geschiedenis en cultu-

reel erfgoed. 

 

Hans Krol 
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H 
et in 1783 opgerichte patri-

otse burger-vrijkorps was in 

Almelo een zeer serieuze 

aangelegenheid. Het legertje werd 

goed gedrild en men zag niet tegen 

een lange mars op. De exercities 

hadden vaak plaats in de laan die het 

kasteelpark aan de stadszijde afsloot 

en ook  de veldjes van de stadsbleek 

werden hiervoor gebruikt. De oefe-

ningen gebeurden dus onder het oog 

van Vrouwe Sophia en dat werd 

uiteraard gezien als een bedreigende 

provocatie. 

 In deze machtsstrijd kreeg de gravin 

echter steun van haar jongste zoon 

Frederik Reinhard Borchard Ru-

dolph van Rechteren Limpurg. Die 

had deelgenomen aan de Ameri-

kaanse vrijheidsoorlog (1776-1784) 

waarbij hij onder George Washing-

ton streed tegen de Engelsen. Hij 

leek sympathie te hebben voor de 

patriotse beweging, zoals ook bleek 

uit een artikel van zijn hand in de 

Rotterdamsche Courant, maar toen 

hij terug kwam in Almelo koos hij 

meteen de kant van zijn moeder. ‘De 

Amerikaan’, zoals hij hier werd ge-

noemd, formeerde eind 1785 zelfs 

een eigen en goed bewapend leger-

tje, bestaande uit zonen van onder 

het Huis horende pachters, versterkt 

met vier ruiters van het ‘Regiment 

van Stavenisse Pous’ en drie stuk-

ken geschut. De oefeningen gebeur-

den onder leiding van beroepssolda-

ten. Om indruk te maken en angst in 

te boezemen, marcheerde de grafe-

lijke schutterij uitdagend door de 

stad en ook liet de jonge graaf soms 

de drie kanonnen bulderen. Pas op, 

hij schijnt van Almelo een bloedbad 

te willen maken, waarschuwde de 

Overijsselse patriot mr. Statius van  

Rhee. Het burger-vrijkorps liet zich 

niet onbetuigd en liep eveneens  met 

slaande trom en brandende toortsen 

door de stad. Dat ging  gepaard met 

leuzen als ‘Graf ende beppe nae den 

donder’ en ‘De moeije van kant of ’t 

slot  verbrant’. In deze gespannen 

toestand bleven wanordelijkheden 

natuurlijk niet uit. Aanhangers van 

de gravin werden bedreigd en er 

werden bij hen ruiten ingegooid, 

terwijl er ook opstootjes en mishan-

delingen plaatshadden, waarbij vaak 

schutters – herkenbaar aan hun lan-

ge witte uniformbroeken -  waren 

betrokken. 

 

Petridag 
 De sfeer werd nog dreigender toen 

in 1785  een nieuw stadsbestuur 

moest worden gekozen. Toentertijd 

gold dat er twaalf gemeenslieden 

(zeg maar raadsleden) moesten zijn, 

waarvan er steeds zes werden aange-

steld door Huis Almelo. De andere 

zes werden de dag voor de verkie-

zing door de vier aftredende burge-

meesters gekozen. Twee van de bur-

gemeesters werden door Huis Alme-

lo benoemd en in 1785 op Petridag 

(22 februari) maakte de Almelose 

richter namens de gravin bekend dat 

zij  koopman D. Bruins en arts W.H. 

Lamberts voor deze functies had 

uitgekozen. De twaalf gemeenslie-

den moesten daarna uit een hoed 

briefjes pakken waarvan er vijf blan-

co waren en zeven gemerkt. Dege-

nen die de gemerkte briefjes hadden 

getrokken, mochten de twee andere 

burgemeesters kiezen. Deze manier 

om de keur uit te voeren was in 

Stad ontkomt aan bloedbad 

Almelo had eind 18e eeuw een eigen patriotse revolutie, waarbij het er bij  botsingen 

in het verscheurde stadje soms heftig aan toe ging. Er vloeide bloed en er was terreur 

en zelfs had het nog erger kunnen aflopen als gravin Sophia Carolina Florentina van 

Rechteren Limpurg haar zin had gekregen.  

 
Door Gerard Brouwer 

Tweede aflevering van een serie artikelen over  
de patriotse en Franse tijd in Almelo.  

 
Frederik Reinhard Burchard Ru-
dolph van Rechteren Limpurg. 
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1663 uit eigen belang door de heer 

van Almelo bedacht. Een burger-

commissie, die de rechten van de 

burgerij in de gaten hield, had echter 

in de archieven gesnuffeld en had 

ontdekt dat volgens een officiële 

regeling uit 1660 de stad en Huis 

Almelo elk de helft van het stadsbe-

stuur in handen behoorden te heb-

ben. Letterlijk stond er: ‘De keuze 

van de vier borgemeesteren compe-

teert half den Heer van Almelo, half 

de gemeente, ende die keur van die 

agt gemeenslieden die samentlijke 

borgemeesteren.’  Commissielid 

Klaes Troost bracht dit aan de orde 

en stelde dat de keur dus door ge-

meenslieden van de stad moest ge-

beuren, ‘want zoo daar gemeenslie-

den mogten bijkomen van haar Ex-

cellentie het dan geen halve re-

geering voor de stad is.’  Acht ge-

meenslieden waren het met Troost 

eens en weigerden aan de loting mee 

te doen, maar zij kregen geen gelijk 

van de richter Elias Dull. De verkie-

zing kon nu niet doorgaan, zodat 

Almelo alleen de twee burgemees-

ters van de gravin had. De morrende 

burgerij was het hier niet mee eens 

en besloot om het heft in eigen hand 

te nemen en zelf een keuze te ma-

ken. Onder tromgeroffel van het 

vrijkorps werd er op 9 maart in de 

woning van Wessel Kuiper een ver-

kiezing gehouden waar 148 stem-

men werden uitgebracht. Daarbij 

werden Jacobus Revius en Gerrit 

Dake unaniem tot stadsburgemeester 

gekozen. Richter Dull wilde hen 

echter niet de eed afnemen. De gra-

vin had hem dat verboden, omdat 

volgens haar de keur niet wettig was 

geschied. Dull vond zelf trouwens 

ook dat niet aan de rechten mocht 

worden getornd ‘van haar, die aller 

Schutsvrouwe is, de edele bewoon-

ster van het Kasteeel van Almelo’. 

De burgergecommitteerden en de 

acht opstandige gemeensliedens 

wendden zich nu verontwaardigd tot 

de afgevaardigden in de Staten van 

Overijssel die zich tenslotte, on-

danks heftig verzet van de gravin, 

aan de zijde van de burgerij schaar-

den, maar zij stelden daarbij wel dat 

pas in het volgend jaar de keur ge-

daan moest worden volgens de rege-

ling uit 1660.  En dus brachten na 

loting op 5 november alsnog de ze-

ven gemeenslieden hun stem uit. Het 

werd een bittere teleurstelling voor 

de gravin en haar advocaat Jan Wil-

lem Racer, want opnieuw werd ge-

kozen voor Dake en Revius, die 

twintig jaar eerder al eens burge-

meester was geweest.  

 

Inmiddels heerste er in het chaoti-

sche stadje een waar patriots schrik-

bewind en de schutters en het lagere 

volk werden steeds driester, waarbij 

niemand meer dacht aan verheven 

democratische idealen. De macht 

van de gravin brokkelde  ook met de 

dag af. Toen in 1786 weer de benoe-

ming van burgemeesters naderde, 

werd een door 286 burgers onderte-

 
Sophia Carolina Florentina gravin van Rechteren Limpurg had heel wat te 

stellen met de Almelose patriotten. Ze wilde zelfs honderd man krijgsvolk la-

ten aanrukken, om de burgerij een lesje te leren. 
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kend verzoek bij het stadsbestuur 

ingediend om toch vooral de rege-

ling uit 1660 in acht te nemen, zodat 

de burgers ‘tot geene andere midde-

len haer toevlugt zullen behoeven te 

neemen.’ De gravin ondernam ook 

actie en stuurde een van haar diena-

ren langs de huizen om handtekenin-

gen van medestanders te verzamelen 

die de keur volgens de regeling uit 

1663 wilden laten uitvoeren. Dat 

werd geen succes, want slechts wei-

nigen waren tot tekenen bereid. So-

phia liet het er echter niet bij zitten. 

Op 20 februari, zo staat beschreven, 

‘des agtermiddags om twee uur reed 

Mevrouw de Gravin Douairiere van 

Rechteren in statie met eene koets 

met vier paarden bespannen naar het 

stadhuis in Almelo, zijnde haare 

Excellentie verzeld door deszelfs 

Zoon den Graaf van Rechteren 

Limpurg en den Advocaat Racer, 

staande agter op de koets drie Li-

vereybedienden’. De onderhandelin-

gen mislukten echter volkomen. 

Hoewel  veel volk naar het raadhuis 

was gekomen, kon de gravin naar 

huis terugrijden zonder een haar te 

worden gekrenkt. Het opportunisti-

sche, tegenstrijdige gedrag van ad-

vocaat Jan Willem Racer uit Olden-

zaal hierbij is opvallend, want in de 

Overijsselse politiek steunde hij 

nadrukkelijk de patriotten, terwijl hij 

in Almelo jarenlang de gravin bij-

stond. 

Sophia kwam met de burgemeesters 

Bruins en Lamberts overeen dat de 

keur werd uitgesteld tot na de ko-

mende landdag van de Staten, waar 

zou worden geoordeeld over de Al-

melose kwestie. De burgemeesters 

Revius en Dake waren het daar ui-

teraard niet mee eens en kozen vol-

gens de regeling van 1660 zelf acht 

gemeenslieden, die echter op last 

van de gravin niet de eed mocht 

worden afgenomen. De beide burge-

meesters traden vervolgens af, maar 

op Petridag werden zij met een over-

weldigende meerderheid door de 

stemgerechtigde burgerij herkozen. 

In feite had Almelo nu dus twee 

stadsbesturen, een van de burgers en 

een van de gravin. Toen Revius niet 

meer met de stadssecretaris wilde 

doorgaan en er zelf een benoemde, 

waren er ook nog twee stadssecreta-

rissen. De getergde Sophia voelde 

zich door dit alles zo in het nauw 

gedreven dat ze niet alleen het leger-

tje van haar zoon paraat liet staan, 

maar bovendien wilde zij ook nog 

‘100 man krijgsvolk van den Staat’ 

laten aanrukken om de weerspanni-

ge patriotse burgers een lesje te le-

ren. De Staten weigerden echter 

nadrukkelijk aan haar wens te vol-

doen en toen ook de jonge graaf van 

actie afzag, ontkwam Almelo aan 

het bloedbad waar Statius van Rhee 

eerder zo bang voor was. 

 

Vechtpartij 
In het stadje was onderwijl  een zeer 

grimmige sfeer ontstaan. De jonge 

graaf werd gewaarschuwd dat wan-

neer hij met zijn korps door de stad 

zou trekken hij van het paard zou 

worden geschoten. Jan Willem Ra-

cer zei te zijn nagejouwd en met 

stenen bekogeld, maar later in een 

ingezonden stuk in de invloedrijke 

Oprechte Haarlemsche Courant 

werd hij een ‘logenaar’ genoemd. 

Belastingontvanger Gerardus Rhee 

kon nog net zijn hachje redden, toen 

hij onder een regen van drek en ste-

nen moest vluchten. Verder kwamen 

vijf grafelijke schutters in de her-

berg Het Schuytjen van Hendrik ten 

Brugge in aanvaring met leden van 

het burger-vrijkorps en dat werd een 

stevige knokpartij. Toen er verster-

king voor de patriotten arriveerde, 

ging het er heel heftig aan toe. De 

grafelijke manschappen werden met 

 
Het oude raadhuis aan de Koornmarkt was het middelpunt van de onrust in 1785. 



 

 

 
Stad & Ambt  5 

 

stokken en sabels aangevallen en 

mishandeld en liepen zware verwon-

dingen op. Ene Jan Wolters werd 

zelfs zo te pakken genomen, dat een 

vrouw volgens de processtukken 

uitriep: ‘Slaat hem niet meer, want 

hij is al dood!’ Dat beëindigde de 

ongelijke strijd, waarna de grafelijke 

slachtoffers naar het kasteel werden 

vervoerd om daar te worden behan-

deld. Molenaarsknecht Adolf Erler 

werd aangewezen als de leider van 

de groep schutters en burgers, die de 

grafelijken er van langs had gege-

ven. Op last van de gravin werd hij  

daarom gearresteerd en zolang ge-

vangen gezet in de molen op de 

Hofkamp. Erler wist echter te ont-

snappen, maar werd later weer gear-

resteerd. Onderrigter Abraham Vrie-

link bracht hem op weg naar het 

Huis eerst naar de woning van post-

meester Van Heek in de Doelen-

straat, waar zich een tierende en 

scheldende menigte had verzameld. 

Toen de molenaarsknecht naar het 

kasteel zou worden gebracht, wist 

hij zich los te rukken. Hij kreeg da-

delijk hulp en de onderrigter en zijn 

dienaren Mannus Kuipers en Lam-

bert Boom lieten het er daarom maar 

bij zitten. De gravin deed nog po-

gingen om Erler uitgeleverd te krij-

gen, maar de burgemeesters Dake en 

Revius wensten daar niet zomaar 

aan mee te werken, zodat na veel 

gekrakeel de knecht uiteindelijk 

tegen alle recht en wet in op vrije 

voeten bleef.  

 

 

 

Advocaat Jan Willem Racer was een vooraanstaand patriot, maar stond in 
Almelo wel de gravin bij. 

De grafelijke molen op de Hofkamp. 



 

 

tuin; maakten een praatje, maar wel 

met een afkeurend blik richting 

schoolplein. Dat betekende meestal 

einde of vermindering  van straf.  

Eén onderofficier was daar niet ge-

voelig voor; “n ‘bakkeboard’ (zo 

werd hij door iedereen genoemd) 

was een etter.  

Iedere woensdagmiddag was het 

aantreden met al de bezittingen on-

der de arm, die  de soldaten voor 

zich op de grond moesten leggen. 

De kapitein zelf kwam. Op zijn 

commando moesten ze het genoem-

de artikel omhoog houden; onder-

broeken, schoenen…. maar ook het 

zeepbakje. Wij, als kinderen, natuur-

lijk present! Mankeerde bij iemand 

iets, dan werd er duchtig gestraft. 

Als de zeepbakjes de lucht in gingen 

riepen wij; ‘Hoera!!!!!!’. Ze waren 

oranje! Daar hebben onze ouders 

ook een stokje voor gestoken. 

Eén keer per week gingen de solda-

ten in mars naar het badhuis. Ze 

marcheerden dan uiteraard zingend 

door de Zwanebloemstraat onder de 

tonen van het schone lied ‘Und wir 

fahren…’ en eindigden met “Und 

wir fahren nach Engeland”. Daar 

zongen wij luidkeels achteraan: 

‘Plons Plons!’ Ook dat is ons door 

de ouders verboden en terecht; re-

presailles waren aan de orde van de 

dag.   

Iedere woensdagavond tegen 7 uur 

begon het wekelijkse feesten van de 

onderofficieren in het lokaal boven 

de gymnastiekzaal. Maar 7 uur was 

een verpleegster de ronde langs de 

scholen.  Hoorden we op straat hoef-

getrappel, dan was dat een kleine 

begrafenisstoet; de lijkwagen en één 

volgrijtuig. Wij wisten dan: dat is 

….. uit de …..e klas. Meerdere rij-

tuigen waren verboden; dan was het 

een colonne die vanuit de lucht be-

schoten kon worden.  

 

Als ik mij goed herinner moesten we 

in 1942 de school verlaten en wer-

den we “’ngekwartierd’ bij School I 

(de latere Hagedoornschool.) Aan 

het eind van het laatste schooljaar in 

de  Rietschool werd wel de jaarlijkse 

schoolfoto gemaakt. 

De Rietschool werd kazerne voor 

zo’n 400 Duitse soldaten.  De eerste 

tijd was dat vrij rustig, maar toen 

begonnen de exercities. Een stel 

onderofficieren beulden de mannen 

af, soms tot ze er bij neervielen. 

Deed een soldaat het niet naar de zin 

van z’n meerdere, dan werd hij on-

menselijk gestraft. (met volle bepak-

king en de fiets op de nek 100 rond-

jes om het schoolplein in looppas). 

Vielen ze erbij neer, dan kregen ze 

een trap tegen het hoofd en moesten 

verder. Zag één van de 

‘buurvrouwen’ dat, dan werd er bin-

nenshuis een signaal op de muur 

getikt en de ‘buurvrouwen’ kwamen 

‘toevallig’ op dezelfde tijd in de 
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B 
ij de opening van het 

‘Riethuys’ werd mij ge-

vraagd wat herinneringen op 

te schrijven aan de Rietschool. Ik 

ben geboren in oktober 1933 en heb 

gewoond in de Pijlkruidstraat 9. 

Onze tuin grensde dus aan het 

schoolplein van de school.  

De Rietschool werd opgeleverd  in 

1923. In de westelijke vleugel werd 

de openbare MULO en in de ooste-

lijke helft de openbare lagere school 

(School H) gevestigd.  In de eerste 

jaren was er ook nog een kleuterklas 

(bewaarschool).  De schoolpleinen 

waren gescheiden door een fietsen-

stalling en een hek. Ik was een ‘late 

leerling’ en mocht het, na wat extra 

lessen en een toelatingsexamen, 

direct in klas 2 proberen. Dat lukte. 

Het is dan augustus 1940, dus oor-

log. 

 

Mij eerste oorlogsherinneringen: 

‘proefalarm’. Als de schoolbel op 

een niet gebruikelijk tijdstip ging, 

moesten we rij voor rij naar de gang 

en met de rug tegen de muur muis-

stil blijven zitten. Er heersten er in 

die tijd ook besmettelijke ziekten, 

met name difterie, veel kinderen 

hebben dit niet overleefd.  Om de 

epidemie in te dammen werden alle 

leerlingen van de lagere scholen 

ieder jaar ingeënt. Daarvoor deed 

Rietschool: plaats van herinnering 

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 karakteris-

tieke architectuur. Een verwoestende brand begin 2016 

vertraagde de vernieuwbouw, maar in juni 2017 werd 

het Riethuys aan de Violierstraat geopend. Eén van de 

aanwezigen was Jan Nijhoff. 

Door Jan Nijhoff 

 
Jan Nijhoff. 
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ook de start van de avondklok. Ie-

mand die zich daarna buiten ver-

toonde werd beschoten. De heren 

plaatsten in de open ramen van hun 

feestzaal meestal 2 mitrailleurs. Dus 

niemand kon zich in de tuin wagen. 

Eén keer is het bijna fout gegaan. 

Bij de familie Getkate hing de kin-

derwas nog buiten. Zoals dat ge-

woonlijk gaat;  de kinderen in bed 

en daarna gauw even de was afha-

len. Maar het was even na zevenen! 

Prompt een salvo; mevr. Getkate is 

al kruipend langs struiken en 

schuurtjes gelukkig weer heelhuids 

thuis gekomen.  

 

Wat waren de heren bang voor de 

geallieerde vliegers, die ook ’s 

avond en ‘s nachts vaak over kwa-

men. Op elke glimp licht werd ge-

schoten. Iedereen had naast de over-

gordijnen ook extra ‘verduis-

teringsgordijnen’. In de huiskamers 

zat men bij een kaars of een petrole-

umlamp; de elektriciteit was afge-

sloten. Door onze ‘achterburen’ 

werd streng gecontroleerd; was er 

toch ergens een glimp licht te zien, 

dan werd er op het raam gebonsd en 

‘Licht aus!!’ geschreeuwd.    

Voor de veiligheid van de soldaten 

werd er op het grasveld van de lage-

re school, parallel aan de Pijlkruid-

straat, een grote schuilkelder voor de 

militairen gebouwd.  Stel, dat er bij 

dreigend gevaar geen soldaten in de 

school waren; zouden dan de omwo-

nenden van deze schuilplaats ge-

bruik mogen maken? Een paar buur-

lieden w.o. de heer Ten Oever, de 

vishandelaar zijn naar de Ortscom-

mandant, die in het latere politiebu-

reau aan de Wierdensestraat zetelde, 

gestapt met dat verzoek en het werd 

ingewilligd. Hoe kwamen de buur-

bewoners dan op het schoolplein. 

Daar werd de volgende oplossing 

voor gevonden. Vanuit de Pijlkruid-

straat waren 3 doorgangen richting 

schoolplein. Op die plaats 

 

ten werd het gaas doorgeknipt en 

uitgebogen, zodat men op het 

schoolplein kon komen. Maar hoe 

vind je dan de weg ’s nachts? Geen 

straatverlichting dus was het aarde-

donker. De bogen van de toegang 

tussen de huizen werd wit gekalkt 

evenals de randen van het uit elkaar 

gebogen gaas. De omwonenden heb-

ben er pas gebruik van gemaakt op 4 

april 1945 de dag van de bevrijding. 

Alle buren de schuilkelder in; voor 

de veiligheid werd er een grote witte 

vlag op geplaatst. Een paar mannen 

zijn de school binnen gegaan en  

vanuit het zolderraam konden ze de 

binnenkomst van de geallieerden   

zien en kwamen daarvan regelmatig 

verslag uitbrengen. Rond 2 uur re-

den de Canadezen door de straten 

van De Riet en konden we de schuil-

kelder verlaten.  

     

De laatste lichting soldaten bestond 

uit jonge knapen, tieners en oudere 

mannen, maar wel dezelfde staf.  

Wat mij hiervan goed is bijgebleven 

is. Dat na het poetsen van de fietsen 

de post werd uitgedeeld, dus “een  

brief van thuis”. Veel soldaten zoch-

ten een rustig plekje, waar ze niet in 

zicht zaten van de leiding; achter de 

fietsenstalling. Kennelijk hadden ze 

dan niet in de gaten, dat de buurtbe-

woners hen wel konden zien. Dan 

kwamen de emoties los; daar zijn 

toen heel wat tranen geplengd.  

Jaren na de oorlog trof ik een Duitse 

man, die graag een kijkje wilde ne-

men in de school. Hij was een sol-

daat van de laatste lichting. Hij ver-

telde mij, dat die laatste groep op 

transport was gesteld naar Norman-

dië . De eerste 5 auto’s reden gelijk 

een mijnenveld in; dat was dan de 

eerste groep slachtoffers; de rest 

moest strijden tegen de geallieerden. 

Uiteindelijk hebben 4 soldaten die 

strijd overleefd! 

 

 
De voormaige Riet-MAVO aan de Violierstraat. 
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Toen begin september 1944 de 

school leeg was werd hij ingericht 

als Lazaret. Op de school werden 3 

grote rode kruisen geschilderd. Daar 

waren de omwonenden heel content 

mee, want dat betekende dat de ge-

allieerden het gebouw niet mochten 

beschieten of bombarderen.  Op het 

schoolplein was het rustig en wat 

binnen gebeurde liet zich raden. In 

het lokaal boven de gymnastiekzaal 

werd de operatiekamer ingericht. 

Veel vernamen we er niet van, maar 

als de verdoving niet goed werkte, 

konden we de patiënt thuis horen 

schreeuwen. Als knaapje van 11 jaar 

ving ik een gesprek op van de arts 

en tegen de stoker (in de kelder was 

een door cokes gestookte verwar-

mingsketel): ‘Komm mal her; ver-

brennen Sie das Bein’! Dat behoeft 

verder geen uitleg.  

De rijwielstalling, parallel aan de 

Zwanebloemstraat, werd verlengd 

en helemaal dichtgetimmerd. Dat 

was pal achter ons huis. In de nacht 

werden daar de overleden en ster-

vende soldaten naar toe gebracht. 

Twee keer in de week reden ’s mid-

dags rond 1 uur één of twee boeren- 

karren voor; daar werden de kisten 

met overledenen opgeladen en naar 

de begraafplaats gebracht. 

Een paar dagen voor de bevrijding 

werd de school ontruimd. De ge-

wonden werden bepaald niet zacht-

zinnig  in vrachtwagens gemikt en 

naar het station vervoerd om daarna 

in goederenwagens naar Duitsland 

vervoerd te worden. Uiteraard stond 

de jeugd op het hoekje Violierstraat 

Zwanebloemstraat te kijken. Maar 

niet lang; het gekerm van de gewon-

den was niet om aan te horen.  

Waarom zijn al die gewonden niet 

direct naar Duitsland vervoerd? In 

de Heimat mocht men niet zien, dat 

het slecht ging met hun troepen en 

het einde van de oorlog zich aankon-

digde. 

 

De bevrijding was in zicht. Wat ge-

beurde er die dag? Aan het eind van 

de ochtend werden verschillende 

bruggen opgeblazen toen de Cana-

dezen naderden via de Bornse- en de 

Bornebroeksestraat. De Spoorbrug 

bij halte ‘De Riet’ werd echter over-

geslagen. De brug bij het Schokland 

ging slechts gedeeltelijk de lucht in. 

Op die laatste brug werden in het 

midden 7 kisten munitie geplaatst. 

Op een vraag van een van de Schok-

land- bewoners: “Hoe moet dat nu 

met onze huizen??”, kwam als ant-

woord: ‘Och mevrouw, laat de zon-

newering maar zakken, dan blijven 

de ramen wel heel.’ Het resultaat 

kennen we.  In de brug zat in het 

midden aan langwerpig gat en de 

tanks waren breed genoeg om daar 

overheen te kunnen rijden.  

De school was leeg, dus de schuil-

kelder was beschikbaar voor de 

buurtbewoners en die hebben daar 

ook gebruik van gemaakt; een witte 

vlag werd op de schuilkelder ge-

plaatst. Enkele mannen gingen de 

school in en naar de zolder. Daar 

konden ze de troepenbeweging van 

de bevrijders volgen. Op het sein 

‘veilig’ zocht iedereen zijn huis 

weer op. 

Nog een persoonlijke ervaring bij de 

Schoklandbrug. Voor ons gevoel 

was Almelo bevrijd. Dus ik met een 

paar knapen de stad in. Verder dan 

het Schokland kwamen we niet; de 

brug bij Schaake lag er ook uit, maar 

op die Schoklandbrug stond inder-

daad een grote tank. Voor ons een 

bezienswaardigheid “Kijk eens een 

echte tank!”, maar wel gericht op 

het Waaggebouw (waarin nog Duit-

sers zaten)!!. Vanuit die tank werd  

op het Waaggebouw geschoten!!  

Wij weg; richting huis! Eerst krui-

pend en later lopend, maar wel dicht 

tegen de muren aan. 

 

Almelo bevrijd… en de Rietschool 

vol Canadese soldaten. Het gebouw 

was zo vervuild, dat er eigenlijk  

niet te verblijven was. Met man en 

macht is gewerkt, maar de ruimtes, 

die een perfecte hygiëne vereisten 

waren niet schoon te krijgen. De 

stafleden mochten contact zoeken 

met de buurtbewoners en dat ge-

schiedde. Daar mocht gebruik wor-

den gemaakt van een schoon toilet 

en de buren deden ook nog wel eens 

een wasje voor de bevrijders. Daar-

voor brachten ze een brok zeep mee, 

waar wel meer wassen mee gedaan 

konden worden. Dus die klusjes 

werden met plezier uitgevoerd. Bij 

ons kwam Vernon Glenn uit Toron-

to.  

Op de schoolpleinen werden feesten 

georganiseerd, waar de buren ook 

van harte welkom waren. Iets, wat 

me heel goed is bij gebleven is, dat 

op een avond de soldaten buiten hun 

broodje aten . Dat was wit brood (uit 

Zweden). Wij kenden niet anders 

dan half gaar bruin brood; vies en 

klef en zelf gebakken roggebrood 

(rogge malen in een wandkoffiemo-

len en dan bakken in de oven van 

het fornuis). Kennelijk zagen ze 

onze verwondering en we kregen 

allemaal een snee wit brood. Ik vond 

het helemaal niet lekker; je was al 

die bezettingsjaren gewend aan dat 

oorlogsbrood. (800 gram per week 

voor een 3-persoons huishouden). 

De Rietschool is begin 2016 gedeel-

telijk door brand verwoest maar 

weer in volle glorie herrezen. In de 

oorlog is het gebouw enige keren 

door het oog van de naald gekropen. 

Almelo lag onder de aanvliegroute 

voor de geallieerde vliegtuigen, die 

het Ruhrgebied gingen bombarde-

ren. Ook op de terugweg volgden de 

toestellen dezelfde route. De toestel-

len werden  door het Duitse afweer-

geschut onder vuur genomen, nadat 

ze in bundels zoeklichten terecht 

waren gekomen. Zo kwam er eens 

een aangeschoten en brandend toe-

stel heel laag over de school . Dat 

toestel is terecht gekomen op een 

lagere school in de Hofkampstraat. 

Enkele motoren en een brandstof-

tank zijn doorgeschoten over de 

straat en daar in huizen terecht geko-

men. De bemanning is omgekomen 

maar ook een aantal bewoners van 

de Hofkampstraat. 

Enige tijd later was vermoedelijk de 

fabriek van Palthe het doelwit. He-

laas werd dat doel gemist en kwa-

men de bommen terecht in het Wes-

terdok en omgeving. Om het lucht-

afweergeschut, dat op het stations-

emplacement stond opgesteld, te 

ontwijken zijn de bommenwerpers  

super laag over Almelo weggevlo-

gen. Twee toestellen gingen pal over 

ons huis en vlogen zo laag, dat ze 

moesten optrekken om over de Riet-

school te komen.  

 

Een bijzonder hoofdstuk is natuur-

lijk de V1. In de Bolkhoek is één 

startbaan gebouwd en in het Nijrees-

bos twee. Die laatste twee zijn nooit 

een bedreiging voor Almelo ge-

weest, maar de eerste heeft heel wat 

ellende veroorzaakt. Toen de eerste 

V1 werd afgeschoten stond iedereen 

in de tuin om het wonder te aan-

schouwen. We hoorden een boel 

lawaai en vanuit ons huis zagen we 
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hem heel laag links van de school en 

daarna rechts, maar dan al een stuk 

hoger en verder weg ook dan gaf de 

raketmotor zijn eerste impuls. Alge-

mene opmerking: ‘Die gaat er mooi 

langs, daar hebben we geen last 

van!’ Dat hebben we geweten.  

Op een zonnige zaterdag werd een 

V1 gelanceerd. Plotseling viel het 

stil en een knal. Hij kwam terecht bij 

een boerderij in het Nijrees. Daarbij 

viel het eerste V1-slachtoffer.  

Een tijd later werd een V1 afgescho-

ten en bleef in een grote kring rond 

De Riet cirkelen. Wel zagen we, dat 

de kring kleiner werd en het projec-

tiel ook steeds iets aan hoogte ver-

loor. Die moest dus ergens binnen 

de kring terecht komen. Mijn vader 

bleef thuis om als EHBO-er hulp te 

kunnen verlenen. Mijn moeder en ik 

zijn met een koffertje kleren, dat 

altijd bij de voordeur gereed stond, 

gaan lopen om buiten die kring te 

komen. Bij de Egbertus kerk  aan de 

Bornerbroekse straat vloog hij pal 

over ons heen, niet hoger dan 100 

meter. Even later een knal en alles 

om ons heen kleurde een moment 

geel. Het werd doodstil. De zusters 

uit het klooster kwamen naar buiten; 

zij dachten, dat er achter elkaar een 

stel projectielen waren afgeschoten. 

Naar mij later verteld is, heeft de V1 

boven de Beltweg (nu Christoffel-

straat) en zwenking van 180 graden 

gemaakt en zonder hindernis was hij 

dichtbij of op de startbaan weer te-

recht gekomen. Helaas stonden er 

hoge bomen, die raakte hij en viel 

op het erf van de familie Vreeman. 

Vier mensen kwamen hier bij om. 

Het vee, dat in de wei liep, was zo 

zwaar gewond, dat de dieren ter 

plekke uit hun lijden zijn verlost. 

En als laatste de ramp met een V1, 

die na de lancering ter hoogte van de 

Bornerbroeksestraat een zwenking 

maakte  en regelrecht richting De 

Riet vloog. Toen hij bij ons over 

vloog was het een lawaai of er een 

‘Harley’ op je nachtkastje stond. 

Plotseling was het doodstil; hij 

kwam terecht in de tuinen tussen 

Rietsstraat en Zwanebloemstraat. 

Gelukkig is hij na 7 minuten pas 

ontploft, zodat de omwonenden hun 

huizen konden ontvluchten. Een 

meisje, dat nog iets uit huis wilde 

halen, is omgekomen.                                                                                                         

Mijn vader riep: ‘alle ramen open!’ 

Dat lukte. Maar met de ontploffing 

kregen wij de volle luchtdruk binnen 

en het dak is kennelijk iets opge-

licht. Wij hadden de minste glas-

schade, maar er lag geen pan meer 

op het dak. 

Het was nog donker, maar al snel 

meldden zich de eerste gewonden en 

om goed vier uur stond mijn vader 

in de kamer de mensen te verbinden 

bij het licht van een kaars. De ver-

wondingen waren bijna allemaal 

veroorzaakt door rondvliegend glas. 

De rij groeide gestaag tot op straat. 

Af en toe werd hij weggeroepen om 

een zieke, die in een bed vol glas 

lag, te helpen. Toen bij het licht 

worden de eerste mensen op het dak 

waren geklommen om dakpannen te 

leggen, werd de volgende V1 ‘s  al 

weer gelanceerd. In maart 1945  

werd geadviseerd op en middag alle 

ramen en deuren open te zetten, 

want de V1-startbaan zou worden 

opgeblazen. Iedereen was buiten. 

Een enorme knal, een rookpluim 

richting Bolkshoek; dat gevaar was 

geweken!  

 

        

 

    

 

 

 
De opgeblazen V-1 lanceerinrichting in de Bolkshoek. 
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Iedere eerste zaterdag van de 

maand is het museum van Heracles 

Almelo geopend voor publiek 

Van 10.00 uur tot 12.00 uur kun je 

een kijkje nemen in het rijke archief 

van Heracles Almelo. 

Als voorproefje  lichten we er een 

museumstuk uit: het haasje van Frits 

Schipper. 

 

M 
isschien wel het kleinste 

object van het museum is 

'het haasje' van Frits 

Schipper. Tot aan de dag van van-

daag krijgt iedere speler na afloop 

van zijn debuut in het Nederlands 

Elftal een metalen speldje waarop 

een konijntje staat afgebeeld. Ook 

Frits Schipper kreeg na zijn eerste 

en enige interland zo’n speldje. Op 

zondag 1 april 1928 maakte hij zijn 

debuut in de wedstrijd  België - Ne-

derland, gespeeld in Deurne. België 

won de wedstrijd met 1-0, maar vol-

gens de pers speelde Schipper een 

goede wedstrijd. 

Frits Schipper was gedurende zes-

tien jaar speler in het eerste van He-

racles Almelo. Hij was de eerste 

speler van Heracles Almelo die ge-

selecteerd werd voor Oranje. Niet 

voor niets hangt het portret van hem 

aan de 'Iconenwand' in het museum. 

Waarom krijgen debutanten in het 

Nederlands Elftal een haasje? Dat 

verhaal gaat terug tot 1924. Het Ne-

derlands Elftal kreeg voor aanvang 

van de eerste wedstrijd van de 

Olympische Spelen in Parijs een 

mascotte in de vorm van een speel-

goedkonijn van de Nederlandse con-

sul. De mascotte werd in het doel 

tegen een doelpaal aangezet. Toen 

die wedstrijd tegen Roemenië glans-

rijk met 6-0 werd gewonnen beslo-

ten de spelers het konijn voortaan bij 

iedere wedstrijd in het doel te plaat-

sen. Maar om met het speelgoedko-

nijn in de hand het volkslied te staan 

zingen, vonden de meesten wat te 

veel van het goede. Men besloot om 

iedere debutant met die taak op te 

zadelen. Als een soort van ontgroe-

ningsritueel stond de debutant met 

het konijn in de rij. 

Elftalfoto’s uit die tijd laten zien dat 

dit ook strikt werd nagevolgd. Tot 

het moment waarop het Nederlands 

elftal na 37 interlands gelijkspeelde 

tegen het zeer nietige Noorwegen. 

De geluk mascotte verdween in een 

kast bij de KNVB. Wel kregen alle 

debutanten vanaf die tijd een speldje 

met de afbeelding van een konijn. 

Dat konijn werd al snel het 'haasje' 

genoemd. 

Het haasje van Frits Schipper zien? 

Kom de eerste zaterdag van de 

maand  tussen 10.00 uur en 12.00 

uur naar het museum van Heracles 

Almelo aan de voorzijde van het 

Polmanstadion. 

De museumingang bevindt zich 

naast de hoofdingang, aan de rech-

terzijde van het museum. 

De aanwezige vrijwilligers van 

de beheerderscommissie heten je er 

van harte welkom. 

Museum uitgelicht: het haasje in het  
museum van Heracles Almelo  

Harry Spies (beheerderscommissie museum Heracles)  

 
Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen België in 1928 waarbij Frits 

Schipper (uiterst rechts met het haasje onder de arm) zijn debuut maakte. 
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A 
lmelo was de eerste stad in 

Twente met een ‘zingende 

toren’. Dat was te danken 

aan fabrikant Johannes Lucas ten 

Bos, die in 1925 ter ere van zijn 

zilveren huwelijksfeest aan deken 

H.A.P. van der Waarden voor de 

toren van de St. Georgiuskerk een 

volledige 3-oktaafs beiaard schonk, 

met klokken die waren vervaardigd 

door de bekende Engelse gieter Gil-

lett & Johnston te Croydon. Dat 

vonden de Twentse fabrikanten 

klaarblijkelijk een mooi gebaar, 

want in 1929 schonk fabrikant Van 

Heek voor de Enschedese stadstoren 

een zware 3,5-oktaafs beiaard, waar-

na in 1930 fabrikant Gelderman in 

Oldenzaal er voor zorgde dat de 

Plechelmustoren ook zo’n klokken-

spel kreeg. 

Op 15 maart 1926 kwamen in Alme-

lo de bestelde klokken vanuit Enge-

land per schip aan, waarna op Twee-

de Pinksterdag, tijdens de achtste 

Twentse Katholiekendag, het caril-

lon in gebruik werd genomen. Na de 

inhuldiging speelde er echter nie-

mand meer op. Nico Bruyn zag dit 

met lede ogen aan. Deze in Scheve-

ningen geboren musicus was aan-

vankelijk muziekleraar te Doetin-

chem en werkte sinds 1910 in Alme-

lo als muziekleraar en organist van 

de Grote Kerk, een functie waarvoor 

hij werd gekozen uit veertien kandi-

daten omdat zijn improvisatietalent 

zo opviel.  Nico Bruyn durfde de 

stap van het orgel naar de Almelose 

beiaard wel te maken en na wat 

spelonderricht van  de beiaardier 

Benno de Bruin uit Enschede be-

klom  hij in 1928 - hij was toen 46 

jaar -  voor de eerste maal de 118 

treden van de smalle wenteltrap van 

de St. Georgiustoren.  

Nico Bruyn wilde zich echter meer 

in het spelen van de beiaard bekwa-

men en toog daarom naar het Belgi-

sche Mechelen, het Mekka van de 

klokkenisten. Hij volgde daar enkele 

jaren de lessen, maar omdat de reis 

van Almelo naar Mechelen niet zo 

makkelijk was en hij het bovendien 

veel te druk kreeg, kon Bruyn niet 

regelmatig het onderricht bijwonen. 

Hij was echter al zover gevorderd 

dat hij in 1935 te Zwolle met 

‘Variaties op het Twentse volkslied’  

in een wedstrijd voor beiaardcompo-

sities als eerste eindigde. Twee jaar 

later won hij ook de eerste prijs in 

Maastricht.  

 

Overmoedig 
In Almelo zorgde Nico Bruyn er 

voor dat met regelmaat via de  grote 

galmgaten in de Georgiustoren vro-

lijke klanken over de stad buitelden, 

maar na het begin van de Tweede 

Wereldoorlog  werd het spel tijdelijk 

stopgezet. De Duitse bezetters ble-

ken in ons land interesse te hebben 

in het brons van  kerkklokken  en 

deken Van der Waarden wilde geen 

slapende honden wakker maken. 

Nico Bryun en de deken konden de 

muziek echter niet missen en dus 

werd het spel toch weer in werking 

gesteld. Bruyn speelde daarbij regel-

matig ‘Wij willen Holland houden‘ 

en delen van het Wilhelmus en dat 

was toch wel een tikje overmoedig 

zou hij  later toegeven.  Zijn muzi-

kale verzet duurde tot 1943, want 

toen haalden de Duitsers de Almelo-

se klokken weg. Gelukkig trof het 

dat een muzieklefhebber met de 

uitvoering werd belast en na de 

smeekbeden van Nico Bruyn en de 

deken te hebben aangehoord, stond 

hij toe dat ze 1000 kilo brons moch-

ten houden. Zorgvuldig zocht Bruyn 

vervolgens tien kleine klokken uit, 

die samen 937 kilo wogen en waar-

mee het mogelijk was muziek ten 

gehore te brengen, die nog enigszins 

de moeite waard was. Tot het einde 

van de oorlog kon de beiaardier op 

die manier spelen en vooral ‘Wij 

willen Holland houden’ heeft vaak 

geklonken.’  

Na de oorlog studeerde Nico Bruyn 

opnieuw in Mechelen, waar hij ten-

slotte in 1950 op 68-jarige leeftijd 

het door hem zo fel begeerde bei-

aardcertificaat ontving. Vlak na de 

bevrijding was het echter niet zo 

eenvoudig om naar België te gaan. 

Hiervoor was niet alleen een geldig 

paspoort nodig, maar ook een 

‘bewijs van burgertrouw’. Nico 

Bruyn had echter verzuimd dit docu-

ment aan te schaffen. Hij kreeg 

evenwel hulp van zijn voeten, want 

op de vraag van de grensbeambten 

of hij kon bewijzen dat hij geduren-

de de bezetting niet met de vijand 

had geheuld, stak Bruyn een schoen-

zool onder de neus van de verbaasde 

rijkswachten. Daarop stond, keurig 

met kopspijkertjes genageld, een 

hakenkruis. Op de andere zool had 

Bruyn hetzelfde gedaan. ‘Ziedaar’, 

moet hij hebben gezegd ‘hoe ik over 

de nazi’s denk. Ik heb ze aan mijn 

laars gelapt en ze heel de oorlog met 

de voeten getreden.’ De grenswach-

Het muzikale verzet van Nico Bruyn 

Twentse steden kwamen pas laat in aanraking met de 

beiaardkunst. Pas in 1926 kreeg Almelo in de toren van 

de St. Georgiuskerk als eerste een klokkenspel. Nico 

Bruyn werd daar beiaardier. Hij zou er, getooid met een 

grijs baardje en een alpinopet op het hoofd, tot op hoge 

leeftijd menuetten, volksliedjes en psalmen spelen, die 

boven het straatrumoer uit als feestelijke confetti over 

de stad dwarrelden. 

 

Door Gerard Brouwer 
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ten waren zo onthutst door deze 

verrassende vertoning, dat ze Bruyn 

prompt doorlieten. 

 

Nieuw spel 
De Duitsers hadden 28 klokken ge-

roofd en in Almelo wilde men graag 

na de oorlog een nieuw klokkenspel, 

maar de centen hiervoor kreeg men 

niet bij elkaar, ondanks het feit dat 

er oorlogsschadevergoeding werd 

uitgekeerd. Tenslotte echter kon 

door persoonlijk optreden van bur-

gemeester J.M. Ravesloot en de 

toenmalige deken G.L. Veeger het 

benodigde geld bijeen worden ge-

bracht en kon aan de firma Petit & 

Fritsen Koninklijke Klokkengieterij 

uit het Brabantse Aarle-Rixtel op-

dracht worden geven een spel van 

39 klokken te maken, waar in 1963 

nog eens acht kleine klokjes bij 

kwamen. Het ambacht van het klok-

kengieten gebeurt bij de firma nog 

steeds volgens een eeuwenoud 

procédé, waarbij het op elkaar af-

stemmen een ware kunst is. Lukt 

alles, dan is tenslotte een klok tot op 

een honderdste van een halve toon 

gestemd.  

 

Voor Nico Bruyn was het een echte 

feestdag toen hij in 1951 voor het 

eerst weer een volledige en zuivere 

beiaard kon laten horen. Hij speelde 

steeds zonder enige vergoeding, 

maar vanaf dat moment was hij be-

zoldigd stadsbeiaardier waarbij hij 

door de gemeente werd betaald. 

Behalve de concerten zorgde Bruyn 

ook voor het automatische klokken-

spel, waarvoor hij tweemaal per jaar 

een lijstje met titels van wijsjes aan 

het gemeentebestuur en de deken 

gaf, die vervolgens een keuze maak-

ten. De beiaardier zorgde er daarna  

voor dat de melodietjes op de auto-

matische muziektrommel kwamen te 

staan, zodat ze elk kwartier te horen 

waren. Hij moest dan palletjes 

‘versteken’ die via staaldraden ha-

mertjes in werking stelden die op de 

klokwanden tikten. 

Nico Bruyn, die thuis in de Hof-

kampstraat oefende op een piano en 

een carillonklavier waar metalen 

staafjes de klank van kerkklokken 

nabootsten, verzuimde nooit, ook al 

moest hij ’s winters dik ingepakt en 

met overschoenen aan in de koude  

Georgiustoren zitten. ‘Ik speel me 

wel warm,’ verkondigde hij dan. 

Alleen als de sneeuw om de toren 

joeg en de beiaard vastzette, moest 

Nico Bruyn noodgedwongen verza-

ken. 

 

Al ver in de tachtig beklom de nes-

tor van de Nederlandse beiaardiers 

nog elke donderdagmorgen, markt-

dag, met opvallend gemak de steile 

trap om een concert te geven. Als hij 

speelde – met beschermende nappa-

hoesjes om de pinken – hamerde hij 

onvermoeibaar met zijn handen op 

de houten toetsen van de stokken-

klavier en verplaatsten zijn voeten 

zich razend snel van pedaal naar 

pedaal. Om zijn goede vorm en le-

nigheid te tonen, hief hij graag een 

been en drukte  de knie dan tegen 

een oor. ‘Dat wil ik iemand van mijn 

leeftijd wel eens na zien doen,’ zei 

hij dan trots. Nico Bruyn stierf op 9 

februari 1972. Hij was toen 89 jaar. 

 

Verval 
In 1976 werd gevierd dat Twente 

een halve eeuw geleden het eerste 

carillon kreeg. De Hengelose stads-

beiaardier Rinus de Jong compo-

neerde voor deze gelegenheid een 

heel feestprogramma met vijftien 

liedjes met titels waarin ook diverse 

steden aan bod kwamen, zoals  Al-

melo met ‘Wandeling door de Gra-

venallee’, Borne met ‘De Melbuul-

 
Het oorspronkelijke carillon van de Georgiusbasiliek uit 1926. 
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npolka’ en Enschede met 

‘Krakelingendans’. De muzikale 

herdenking klonk bij alle Twentse 

carillons, behalve bij die van Alme-

lo! Dat had een simpele reden, want 

ook hier gold dat stilstand achteruit-

gang betekende. Nu het Almelose 

carillon niet meer werd bespeeld, 

was het  langzaam in verval geraakt. 

Rinus de Jong vertelde later over de 

toenmalige staat van het Almelose 

klokkenspel: ‘Ik heb er nog eens op 

gespeeld op verzoek van de vereni-

ging ‘Koets’n Keerls’, maar toen die 

dat een jaar daarop weer vroegen, 

bleek de beiaard niet meer gebruikt 

te kunnen worden. Ongelooflijk, hoe 

zo’n instrument achteruit gaat wan-

neer je het niet regelmatige be-

speelt!’ 

Toen er in september 1974 boven-

dien een blikseminslag in de toren 

was, kon alleen snel ingrijpen het 

klokkenspel nog redden. De paro-

chie had daar echter het geld niet 

voor en daarom werd op initiatief 

van de Rotary Club Almelo de 

Stichting Vrienden van het Stadsca-

rillon opgericht, met als voorzitter 

de doopsgezinde predikant J. Wie-

ringa. De actie ‘Twee ton voor het 

carillon’ bracht uiteindelijk genoeg 

geld op om in 1982 Klokkengieterij 

Koninklijke  Eijsbouts uit het Bra-

bantse Asten het carillon te laten 

restaureren. Van de 47 klokken wer-

den daarbij de kleinste dertien ver-

vangen. Op 4 juni 1982 was de klus 

vakkundig geklaard en kon het caril-

lon weer in gebruik worden geno-

men. Het kerkbestuur droeg vervol-

gens de toren en het carillon over 

aan de gemeente, waarna de Stich-

ting Vrienden van het Stadscarillon 

zorg droeg voor het onderhoud van 

het klokkenspel en het laten bespe-

len. In 2000 werd het spel nog uitge-

breid met een zogenaamde Es-klok. 

Wim van der Linden werd na Nico 

Bruyn de tweede beiaardier in de 

St.Georgiustoren. Tegenwoordig 

bespeelt Frans Haagen daar de bei-

aard en deze musicus zorgt er even-

eens voor dat tweemaal per jaar 

nieuwe melodieën op de automati-

sche speeltrommel komen te staan. 

Maar de geldzorgen zijn gebleven, 

want de gemeente kortte inmiddels 

de subsidie, sponsors trokken zich 

terug en ook het aantal donateurs 

van de stichting werd minder. Wel-

iswaar draagt nu Almelo Promotie 

ook een steentje bij, maar nieuwe 

sponsors of donaties zijn zeer wel-

kom. En misschien, zo hopen de 

Vrienden van het Stadscarillon, valt 

er via de belastingdienst op de een 

of andere manier nog een fiscaal 

voordeel te behalen, je weet maar 

nooit. 

 
Eind jaren zeventig was het carillon er zo slecht aan toe dat het niet meer be-

speeld kon worden. Foto: St.-JorisParochie Almelo. 



 

 

Smit vestigingen en dus ook de Al 

melose tot Intertoys filiaal omge-

doopt. In hetzelfde pand is thans de 

winkel van Vodafone gevestigd. 

 

Geschiedenis 
De geschiedenis van Modehuis 

Koopmans voert terug naar 1872. 

Het jaar waarin Hendrikus Koop-

mans, die in 1830 in Tubbergen is 

geboren, aan de Grotestraat Oude 

Eind in Almelo een winkel in dames

- en kinderconfectie met manufactu-

ren opent. Hendrikus is in 1865 met 

Helena, Catharina Heitbrink ge-

trouwd en uit dit huwelijk worden 

zeven kinderen geboren waarvan de 

tweede dochter Anna, Catharina in 

1897 met Theodorus, Eugenius, 

gen, zodat een gedeelte onderver-

huurd kan worden. De eerste etage 

wordt wel volledig door Bart Smit 

gebruikt. In september 1978 opent 

het speelgoedpaleis haar Almelose 

filiaal met, zoals destijds bij Bart 

Smit openingen gebruikelijk, een 

optreden van de populaire Pipo de  

 

clown. Begin 2017 worden alle Bart 
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D 
e reden voor sluiting is het 

aantrekkelijke aanbod dat 

Koopmans eigenaar Paul 

Becker van speelgoedpaleis Bart 

Smit krijgt. De Volendamse onder-

neming wil graag een vestiging in 

Almelo en is bereid het hele pand 

huren. Voorwaarde van de deal is 

dat Bart Smit op de begane grond 

een scheidingswand mag aanbren-

 
Koopmans, de geschiedenis van een  
Almeloos modehuis 
 
Door Harry Becker (jr.) 

 

Modehuis Koopmans is jarenlang gevestigd aan de 

Grotestraat nummer 72-74 tot de winkel in de zomer 

van 1978 de deuren sluit. Het modehuis was een begrip 

in Almelo en omstreken.  

De Grotestraat in 1970, voor velen 
nog een herkenbaar beeld. 



 

 

Johannes Becker trouwt. Dit echt-

paar zet in 1899 de winkel voort en 

krijgt drie kinderen, twee dochters 

en een zoon. In 1930 neemt hun 

zoon, Hendricus, Petrus (roepnaam 

Harry) de winkel over en neemt in 

1932 een geheel nieuw pand in ge-

bruik dat volgens de officiële uitno-

diging ‘op woensdag 11 september 

e.k., des namiddags te 2½  uur wordt 

geopend 

 

Oorlogsjaren 
Harry bouwt de zaak met verve uit 

en loodst deze samen met zijn 

vrouw Jet van Erp door de moeilijke 

oorlogsjaren, tot het pand in maart 

1945 wordt getroffen door bommen 

afkomstig van Engelse bommenwer-

pers die voor de Duitsers vluchten 

en hun explosieven kwijt moeten. 

Het gebouw is samen met dat van de 

buren totaal vernield en de jurken 

hangen deels bij Huize Almelo  tus-

sen de bomen. Gelukkig is de win-

kel tijdens deze ramp gesloten en 

zijn er geen slachtoffers te betreu-

ren. Harry zit niet bij de pakken neer 

en kan korte tijd later een tijdelijke 

winkel in het pand van de firma 

Stellema openen, eveneens aan de 

Grotestraat. Direct na de oorlog 

wordt er werk van de wederopbouw 

gemaakt. Het duurt toch nog tot 

maandag 20 oktober 1947 voordat 

het nieuwe gebouw, dat is ontwor-

pen door de Almelose architect 

Coos van der Meer van het bureau 

Krabshuis, in gebruik wordt geno-
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men. In deze naoorlogse periode 

staat Harry aan de basis van een 

landelijke inkoopvereniging die de 

naam ‘Daco’ krijgt en later onder de 

naam D-fashion werkt. Zo wordt de 

inkoopkracht van een dertig tal 

‘gelijk gestemde’ damesmodewin-

kels gebundeld. Deze in Amsterdam 

gevestigde inkooporganisatie gaat in 

1975 op in de inkoopcombinatie 

’Nederland’. 

 

Vierde generatie 
In november 1953 overlijdt Harry 

helaas veel te jong op 53-jarige leef-

tijd. Hij laat de winkel na aan zijn 

vrouw Jet en hun beide zonen Theo 

en Paul. Zij verdelen de taken en 

zetten het levenswerk van hun 

(voor)ouders voort. Stilstand is ach-

teruitgang en daarom wordt mode-

huis Koopmans na een verbouwing 

in maart 1960 feestelijk heropend. 

Opvallend in die vroegere periodes 

is de grote portiekruimte met uitge-

breide etaleermogelijkheden. In de 

jaren ‘60 telt Koopmans zo’n 20 

personeelsleden waaronder drie da-

mes voor verstelwerkzaamheden op 

het atelier, een eigen etaleur en een 

knecht/chauffeur die met een bestel-

wagen goederen ‘op zicht’ en uiter-

aard verkochte kleding bezorgt.  De 

cheffin is juffrouw Betsie Spoor die 

er al voor de oorlog werkzaam is en 

de verkoop en het personeel aan-

stuurt. Zij staat bekend als een door-

tastende verkoopster en heeft het 

 
De winkel van Koopmans omstreeks 1876 aan de 

Grotestraat Oude Eind. 

 

 
Braderie 1949. 
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voornamelijk vrouwelijk personeel 

goed onder de duim. Haar zus Stien 

heeft ook nog een aantal jaren bij de 

firma gewerkt. 

Verbouwing 
Begin jaren zeventig is de eerder 

genoemde manier van presenteren 

achterhaald. Onderzoek wijst uit dat 

het verstandiger is om de bovenver-

dieping te sluiten en de verkoop-

ruimte beneden te vergroten. De 

ruime portiek vervalt en de ingang 

komt direct voor aan de winkel-

straat, die inmiddels tot voetgan-

gersgebied is omgevormd.  Het inte-

rieur wordt met behulp van de Duit-

se leverancier Dula kleurrijk gemo-

derniseerd. De winkel krijgt een 

voor die tijd heel bijzondere uitstra-

ling en wordt op 2 september 1971 

heropend. Een jaar later besluit Theo 

Becker de winkel te verlaten om een 

andere wending aan zijn werkzame 

leven te geven. Paul gaat met behulp 

van zijn vrouw Carla verder. Zij 

krijgen echter verschillende aanbie-

dingen om het ruime pand te verhu-

ren. Via de schrijver van dit artikel, 

die destijds bij Otto Simon in dienst 

is, komen zij in contact met Bart 

Smit. Binnen drie weken is er een 

deal, die zoals gebruikelijk in Vo-

lendam met paling wordt bezegeld. 

Als gevolg van deze overeenkomst 

komt er in juli 1978 een einde aan 

meer dan 100 jaar Koopmans in 

Almelo. 

 
De nieuwe winkel in 1930. 
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D 
it jaar voert onze excursie naar het Zuiden.  We bezoeken donderdag 17 mei  in Arnhem het Museum Bron-

beek. Niet alleen een Koninklijk Tehuis voor rond  50 oud militairen, maar ook een prachtig overzichtelijk mu-

seum geweid aan ons koloniale verleden. We drinken daar koffie met spekkoek in restaurant Kumpulan en be-

zoeken vervolgens het museum. De toegang voor houders van een Museumjaarkaart is gratis. Zonder de Museumjaar-

kaart is de toegangsprijs 3 euro. Van Arnhem rijden we naar ’s-Heerenberg voor een bezoek aan het grootste kasteel van 

Nederland Huis Bergh. Daar lunchen we bij goed weer op het terras van het Kasteel café “Heeren Dubbel” (eigen kos-

ten). Vervolgens bezoeken we het kasteel en haar aantrekkelijke kunstcollectie. Museumjaarkaarthouders kunnen “voor 

niets” naar binnen. Anderen betalen10 euro, mits vooraf via het WWW besteld. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Heracles stadion. De kosten voor de excursie ( bus en koffie 

met spekkoek)  bedragen  €25.- per persoon  bij een deelname van 25 personen. Neemt het aantal toe, dan gaat de prijs 

omlaag. Betalen in de bus.  

U kunt u voor de excursie opgeven via hanschristiaankrol@gmail.com.  Wanneer we boven de 48 deelnemers uitkomen 

gaat een numerus fixus gelden op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

Excursie Historische Kring Almelo 2018   

 

 

De kunstverzameling van Kasteel 

Huis Bergh is vrijwel volledig door 

Jan Herman van Heek bijeenge-

bracht, vanaf ca. 1915 tot zijn dood 

in 1957. De verzamelaar was zelf 

een getalenteerd tekenaar. Aanvan-

kelijk ging zijn belangstelling voor-

namelijk uit naar de kunst en cultuur 

van Griekenland en het Romeinse 

Rijk en in latere tijd heeft hij be-

langstelling voor het middeleeuwse 

gedachtegoed en de middeleeuwse 

kunst opgevat. 

mailto:hanschristiaankrol@gmail.com


 

 

I 
n de Hantermandwarsstraat be-

vond zich vroeger de kartonna-

gefabriek van Louis Mendels. 

Gedurende de Tweede Wereldoor-

log ontkomt ook het bedrijf niet aan 

de anti-joodse maatregelen die door 

de bezetter worden uitgevaardigd.  

In maart 1942 wordt een Verwalter 

aangesteld, iemand die zonder enige 

bedenkingen wel een joods bedrijf 

wil overnemen. De familie Mendels 

moet onderduiken. Hun woning aan 

de Oranjestraat 6 wordt leeggehaald, 

waarbij van de inboedel door een 

politieambtenaar een inventarislijst 

wordt opgemaakt. Louis Mendels en 

zijn elf jaar jongere vrouw Esther 

Emma Mendels-Salomonson vinden 

onderdak bij de familie Schotveld 

die op de hoek van de Boddenstraat 

en Grotestraat woont, dus op nog 

geen vijftig meter van hun eigen 

woonhuis. Ook hun zoon Lion Men-

dels die bij zijn vader in het bedrijf 

werkt en zijn vrouw Kaatje besluiten 

in september 1942 om onder te dui-

ken. Ze verlaten hun woning aan de 

Dinkelstraat en beginnen een ge-

vaarlijke zwerftocht langs diverse 

onderduikadressen in het land, totdat 

ze uiteindelijk op de boerderij van 

de familie Flokstra in Hoogeveen 

onderdak vinden. Hun op 31 augus-

tus 1940 geboren dochtertje konden 

ze op hun tocht niet meenemen, dat 

zou de kans op ontdekking te groot 

maken. Zij kan worden onderge-

bracht bij de familie Bolink in Bor-

ne. 

Het meisje dat op de verjaardag van 

koningin Wilhelmina is geboren 

krijgt de namen Wilhelmina Emma. 

Zij is bij de buren en kennissen van 

het gezin Bolink bekend onder de 

naam Wilma Boelen, en de familie 

Bolink vertelt dat zij is geboren in 

Rotterdam. Niemand uit hun omge-

ving zoekt er iets anders achter, 

want er logeerden destijds veel kin-

deren uit het westen in de oostelijke 

provincies. 

 

In november 1943 mag hun dochter-

tje Wilma een dag bij haar ouders op 

de boerderij van de familie Flokstra 

op bezoek komen. Lion en Kaatje 

hebben haar dan vijftien maanden 
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niet gezien. Het zou ook de laatste 

keer zijn.  

Het meisje wordt een jaar later op 1 

december 1944, terwijl ze op straat 

aan het spelen is met andere kin-

deren, aangereden door een Duitse 

vrachtwagen die onderdeel uitmaakt 

van een passerende colonne, en 

overlijdt ter plaatse. Hendrik Bolink 

doet op 5 december aangifte van 

haar overlijden bij de ambtenaar van 

de burgerlijke stand, en verklaart 

geen verdere informatie over het 

meisje te hebben. Bij de Duitsers is 

het tragisch overlijden van het meis-

je aanleiding om hun medeleven te 

tonen. Op de dag dat Wilma begra-

ven wordt zijn ook zij aanwezig. 

 Een bijzondere begrafenisstoet trekt 

door Borne. De lijkwagen met het 

kleine kistje wordt voorafgegaan en 

gevolgd door een groep Duitse sol-

daten die de ‘dodenpas’ lopen. Op 

een zwart omfloerste trom wordt 

geroffeld. Een Joods meisje krijgt 

een begrafenis met Duitse militaire 

eer. Op haar kleine grafje wordt 

door de Duitsers zelfs een krans 

gelegd… 

Een Almeloos Joods meisje werd  
begraven met Duitse militaire eer 

Over vele gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog is 

de afgelopen 25 jaar in Stad en Ambt gepubliceerd. 

Toch zijn er nog steeds verhalen te vertellen die nauwe-

lijks bekend zijn. Zo’n verhaal is de begrafenis met 

Duitse militaire eer van een Almeloos Joods meisje. 

 

Door Hans Holtmann 

 
Wijziging van persoonsgegevens in het register van de burgerlijke stand . 
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Bij de begrafenis is ook haar vader 

aanwezig. Hij was op een fiets met 

houten banden vanuit Hoogeveen 

naar Borne gereden. Onvoorstelbaar, 

als men bedenkt welke risico’s hier-

aan verbonden waren. Zijn aanwe-

zigheid blijft echter onopgemerkt.   

Na de oorlog moet de akte van over-

lijden van het meisje in het register 

van de burgerlijke stand van Borne 

worden gecorrigeerd en worden nu 

haar echte geboorteplaats en achter-

naam vermeld. 

 

Wilma werd kort na de oorlog onder 

grote belangstelling herbegraven op 

de joodse begraafplaats in de Bod-

denstraat, tegelijk met haar grootva-

der die tijdens de onderduik bij de 

familie Schotveld was overleden. 

Hij was daar achter het huis in de 

tuin begraven. 

Wilma tien weken na haar geboorte. 

Drie eeuwen Joods leven in Almelo 
 

Het bovenstaande verhaal en nog vele andere staan in een boek over drie eeuwen Joods leven in Almelo waaraan 

momenteel gewerkt wordt.   

In 2010 werd het duidelijk dat de synagoge zou worden gesloten en er een andere functie voor het gebouw zou ko-

men. Het was al enige tijd niet meer mogelijk een groep van minstens tien Joodse mannen van 13 jaar of ouder 

bijeen te brengen, die een quorum vormen voor een volledige Joodse gebedsdienst. In juli 2012 vond de laatste 

sjoeldienst plaats, het was een droeve gebeurtenis. 

De oude generatie is om het leven gekomen door de naziterreur of inmiddels overleden. De naoorlogse generatie 

heeft voor het grootste deel de stad verlaten om zich elders te vestigen. Hiermee ging niet alleen een belangrijk stuk 

Almelose culturele geschiedenis verloren, maar ook de herinneringen hieraan. Dit belangrijke onderdeel van Al-

melo’s verleden is echter veel te waardevol om het zo maar voorbij te laten gaan, het moet gedocumenteerd en 

vastgelegd worden.  

Het boek zal een document worden waarin zoveel mogelijk het dagelijkse leven van Almelose Joodse families wordt 

verteld. Wat hield hen bezig, welke beroepen oefenden ze uit en welke plek hadden ze in de Almelose samenleving. 

Ongetwijfeld zullen er onder onze lezers personen zijn die hier iets over kunnen vertellen. De auteur van het boek 

zou graag deze interessante verhalen ontvangen. 

Uw reactie kunt u sturen naar het redactieadres dat in het colofon staat vermeld. 
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I 
edere burgemeester vraagt zich 

wel eens af wat hij zou hebben 

gedaan in mei 1940. Wat hij zou 

hebben gedaan direct nadat de Duit-

sers ons land hadden bezet en ons 

democratisch gekozen bestuur bui-

ten werking was gesteld. Moest hij 

als burgemeester op zijn post blijven 

zitten? Om te redden wat er te red-

den viel? De meeste burgemeesters 

deden dat. Met de uitdrukking 

‘burgemeester in oorlogstijd’ wordt 

bedoeld dat je voor grote dilemma’s 

staat. Dat je klem zit tussen willen 

en kunnen; politiek en moraal; oor-

delen en veroordelen. Er is zelfs een 

complete en diepgravende studie 

verricht naar dit fenomeen.  

  

Burgemeesters stonden voor de keu-

ze: moet ik blijven, of moet ik aftre-

den. Als ze aanbleven, moesten ze 

de maatregelen van de Duitsers uit-

voeren.  Als ze aftraden, verloren ze 

hun pensioenrechten, hun woning 

kon in beslag worden genomen. Ze 

riskeerden gijzeling of gevangenis-

straf. En als ze aftraden, wisten ze 

zeker dat een NSB-burgemeester 

hun plaats zou overnemen, met nog 

ergere gevolgen voor de bevolking. 

Als ze aanbleven, waren zij de be-

langrijkste uitvoerders van de maat-

regelen van de bezetters. Als enige, 

want gemeenteraden werden al snel 

afgeschaft. Zelf hadden ze in feite 

ook niets te vertellen want het be-

stuur werd gecentraliseerd in Den 

Haag, eerder waren ze veredelde 

ambtenaren. Misschien zagen ze 

zichzelf als bemiddelaar of als buf-

fer, maar eigenlijk fungeerden ze als 

schakel tussen de bezetters en de 

burgers.  

  

Stap voor stap beperkten de bezet-

ters de bestuurlijke macht van de 

burgemeesters. Op 5 oktober 1940 

moesten alle ambtenaren een verkla-

ring ondertekenen, de Ariër-

verklaring. Op 22 oktober van dat 

jaar  moesten alle Joodse onderne-

mingen zich melden bij de Wirt-

schaftsprüfstelle, een soort beheers-

organisatie die ondernemingen feite-

lijk overnam.  Op 11 november 

werd aangekondigd dat alle Joden 

werden ontslagen uit overheids-

dienst. Dat gold ook voor onderwij-

zers, leraren, professoren. (Van een 

geweldige omvang overigens is het 

verzet dat professor Ru Cleveringa 

van de Leidse universiteit uitsprak 

tegen het gedwongen ontslag van 

zijn collega, professor Meijers.) Op 

10 januari 1941 werden alle Joden 

verplicht zich te laten registeren.   

  

Waren er, toen de Duitsers de duim-

schroeven aandraaiden en het be-

stuur steeds verder werd genazifi-

ceerd, morele grenzen die burge-

meesters niet mochten overschrij-

den, wilden ze niet verstrikt raken in 

een situatie van feitelijke collabora-

Burgemeester in oorlogstijd 

In 2013 werd in Almelo een werkgroep Stolpersteine  gestart. Onder de paraplu van 

de stichting Levend Verleden Oost Nederland werden fondsen geworven, zodat in 

april 2014 de eerste Stolpersteine van de werkgroep de grond in konden . Aan de Oot-

marsumsestraat lagen toen al de eerste twee stenen dankzij een particulier initiatief. 

Stolpersteine zijn keitjes met daarop een goudgeel plaatje van messing met de naam, 

geboorte-en sterfdatum van een joodse inwoner van Almelo omgebracht in WOII. De 

Stolperstein ligt in straat of trottoir op de plek waar de  joodse inwoner woonde tot 

het moment van deportatie. De werkgroep is in de daarop volgende jaren actief geble-

ven. Met moeizaam verworven fondsen konden elk jaar een aantal stenen worden 

aangekocht en geplaatst. Dit jaar zullen dat er 18 zijn. De teller staat dan op 89. Met 

meer dan 400 omgekomen joodse inwoners is er nog een lange weg te gaan. 

De plechtigheid die de werkgroep elk jaar organiseert zal plaats vinden op zondag-

middag 8 april in de raadszaal in het Almelose gemeentehuis. Vanaf 14.30 uur bent u 

van harte welkom. Vanaf 15.00 uur is er een klein programma met het voorlezen van: 

‘Dit zijn de namen’, voordrachten en muziek. Evenals vorig jaar spreekt burgemees-

ter Arjen Gerritsen een overdenking uit. Hieronder volgt zijn bijdrage van april 2017: 

‘Burgemeester in oorlogstijd’. 

(Hans Krol) 
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tie? Slechts tien procent van de bur-

gemeesters heeft vrijwillig ontslag 

genomen. Maar aan het eind van de 

oorlog was zeventig procent van de 

burgemeesters NSB’er. Mijn voor-

ganger hier in Almelo tijdens de 

oorlog, Mello Sichterman, hoorde 

niet bij die tien procent. Misschien 

meende hij te handelen volgens de 

zogenaamde Aanwijzing, die voor 

de oorlog was uitgereikt aan alle 

burgemeesters, en waarin werd ge-

zegd dat burgemeesters tijdens een 

bezetting hun taak zo goed mogelijk 

moest blijven vervullen. Misschien 

wilde Sichterman chaos en ordever-

storing voorkomen. Feit is dat hij 

het in mei 1940 al nodig vond pries-

ters en predikanten in Almelo ern-

stig te waarschuwen tegen het hou-

den van anti-Duitse preken. Mis-

schien was mijn voorganger een 

zeer gezagsgetrouwe man. Mis-

schien probeerde hij zich, net als 

zijn collega-burgemeesters in oor-

logstijd, afzijdig te houden van de 

Jodenvervolging. Misschien wilde 

hij alleen het vege lijf redden.  

  

Feit is dat deze burgemeesters een 

fundamentele beoordelingsfout heb-

ben gemaakt door aan te blijven. 

Want al snel was het niet meer mo-

gelijk om je als burgemeester afzij-

dig te houden van de Jodenvervol-

ging. Op 10 september 1942 ver-

zocht de burgemeester van Almelo 

in het Algemeen Politieblad om de 

opsporing, aanhouding en voorgelei-

ding van Maurits Abas, magazijnbe-

diende, en Julie Abas-Aandagt wo-

nende in de Bavinkstraat 14c te Al-

melo. Zij hadden zonder de daartoe 

vereiste vergunning hun woonplaats 

verlaten. Met die omschrijving wer-

den Joden aangeduid die waren on-

dergedoken.  

  

Sichtermans oproep bleef niet zon-

der gevolgen. Zijn stadgenoot Mau-

rits Abas overleed in op 5 mei 1945 

in Oost Europa en bereikte de leef-

tijd van 35 jaar. Zijn echtgenote 

Julie Abas overleed in Auschwitz op 

28  

januari 1944. Hun zoon Nathan 

werd geboren op 20 augustus 1943 

in Westerbork en overleed op 28 

januari 1944 in Auschwitz, net als 

zijn moeder. Nathan Abas bereikte 

de leeftijd van 5 maanden. Er liggen 

nu Stolpersteine bij hun laatste 

woonadres, Bavinkstraat 14c.  

  

We moeten ons er van bewust zijn 

dat de meeste doden niet het slacht-

offer waren van direct oorlogsge-

weld, maar slachtoffer waren van 

nalatigheid en berusting. Het slacht-

offer van afzijdigheid die uiteinde-

lijk ontaardt in collaboratie. Het kan 

ooit opnieuw gebeuren, bij iedereen, 

dat ‘ie moet kiezen. Net zoals die 

burgemeesters in oorlogstijd. Dat je 

voor een moreel dilemma komt te 

staan.   

  

Ik, u, wij allemaal kunnen het wor-

den. Ook nu al, heden ten dage: bur-

gemeester in oorlogstijd. De wereld, 

ook ónze wereld, is vol van aan-

vechtingen, vol van gebeurtenissen 

en ontwikkelingen die je het gevoel 

kunnen geven dat je moet kiezen, 

dat je kleur moet bekennen om niet 

vermalen te worden door de ge-

schiedenis. De opgave is dat we dat 

op tijd inzien en niet te laat.  

  

Burgemeester in oorlogstijd. Wat 

zou je doen? Dat weet je pas als het 

echt gebeurt. Maar je hoopt dat het 

nooit gebeurt. Dus is het enige dat 

we kunnen doen: nadenken en her-

denken. De namen herdenken van 

Maurits Abas, Julie Abas en hun 

zoontje Nathan Abas en al die ande-

ren die Almelo niet meer gezien 

hebben.  

  

  

 
Mr. Mello Sichterman, burgemees-

ter van Almelo van 1925 tot 1945. 
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Nieuws van Stad & Ambt 

Lezingen Historische Kring 

Stad en Ambt Almelo  

2018-2019 
 

In het julinummer zullen de lezingen 

voor het komende seizoen worden 

gepubliceerd. 

 

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. 

 

Excursie 

Onze jaarlijkse excursie gaat deze 

keer naar museum Bronbeek in Arn-

hem en Huize Bergh in  

‘s-Heerenberg. 

Voor meer informatie zie pagina 19 

in dit blad. 

 

De Historische Kring heeft een aantal uithangborden. Onze glossy Stad en 

Ambt, de lezingencyclus in de winter inclusief de nieuwjaarsreceptie en het 

Historisch Informatiepunt op de 4de verdieping van de bibliotheek. Daar wordt 

gearchiveerd, gedigitaliseerd en op dinsdag- en vrijdagmiddag staan de vrij-

willigers klaar om service te verlenen aan iedereen die informatie wil van ge-

veltekens tot familiebanden, van de geschiedenis van een straat tot en met de 

geschiedenis van een individueel gebouw. Maar service verlenen en plezier in 

je werk houden vraagt veiligheid en die veiligheid erodeert. Op die 4de ver-

dieping wordt gewerkt in een open ruimte voor iedereen toegankelijk want dat 

is een functie van een bibliotheek. Het trieste is nu dat de afgelopen periode 

bezit van vrijwilligers van het HIP gestolen is. Een treurig hoogtepunt was de 

ontdekking dan van alle mappen in het  knipselarchief de naam etiketten wa-

ren afgescheurd. Een paar honderd!! Een onbegrijpelijke vorm van vandalisme 

met kenmerken van wraak en jaloezie. Er zullen 2 of 3  bewakingscamera’s 

worden opgehangen, zodat ook het deel tussen de archiefkasten en het knipsel-

archief bewaakt zal zijn. Triest maar waar. 

 

Er is ook goed nieuws. Na de enthousiaste lezing over Almelo’s woelige wate-

ren van Harry Koop in de Schouw stond wat bedremmeld en schuldbewust 

een Almeloër met een grote rol in zijn handen te wachten op één van de be-

stuursleden. Ooit had zijn vader op een zolder van een Rijksmonument een 

grote “artist impression” gevonden van het Indiëterrein in aanbouw. Uiteinde-

lijk zag de Kalverstraat op dat Indiëterrein er anders uit. Twee schepen liggen 

in het Overijsselskanaal te wachten om uitgeladen te worden. Het geeft een 

indruk van hoe het zou kunnen worden.  Ook dat is geschiedenis. Tegelijk zijn 

de banden aangehaald met de archiefafdeling van de gemeente Almelo. Een 

aantal 16mm filmpjes van kort na WOII werden overhandigd om gedigitali-

seerd te worden, hetzij in Almelo, hetzij door het HCO in Zwolle. Het zelfde 

zal gebeuren met een aantal 8mm films met opnames van Haasje Over uit het 

begin van de jaren ’60. Prachtig cultureel erfgoed. Waard om te bewaren. 

Heeft u zelf film- of fotomateriaal van belang voor de geschiedenis van Alme-

lo neemt u dan contact op met hanschristiaankrol@gmail.com. 

 

Ander goed nieuws is dat Jenny van der Horst de redactie van Stad en Ambt is 

komen versterken. Ze heeft haar sporen verdiend als redactrice bij bladen met 

een grotere oplage dan de onze. Met Jenny komt het platteland de stad binnen 

in Stad en Ambt.  

Verder in deze editie van Stad en Ambt  informatie over de excursie van de 

Kring op 17 mei. Bronbeek en kasteel Huis Bergh zijn het doel. Misschien 

heeft u de 25ste maart met uw kleinkind deelgenomen aan de Palmpasen op-

tocht, waarvan we hopen dat de deelname dit jaar in de lift zit. Een goede len-

te toegewenst. 

 

Hanschristiaan Krol 

Van het bestuur 
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