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Herverdeling is geen linkse luxe 

Het Windmolenbroek is de grootste wijk van Almelo in oppervlak en inwo-

nertal. Tegelijkertijd is het de meest groene wijk van de stad. Bij de planning 

en aanleg eind jaren zeventig werden boerderijen, bomenrijen en bomenbosjes 

gespaard en waar nodig bijgeplant. Zo bleven ook kenmerken van het agrari-

sche landschap uit het begin van de 20ste eeuw gespaard, terwijl de fietspaden 

lommerrijk en koel zijn.  

Anderzijds is de wijk met meer dan 12.000 bewoners zwaar onderbedeeld met 

monumentale kunst. Bij een mooie doorkijk, een weiland met twee roodbonte 

koeien, staat een dof geel metalen rek. Verder is de wijk dof en ledig voor 

zover het openbare kunst betreft. Kunst is ook schaars in de Schelfhorst waar 

slechts een grijs betonnen Stonehenge in het stadspark staat. Monumentale 

kunst in gemeentelijk bezit zou daarom worden herverdeeld moeten worden.  

De nieuwe raad en college hebben hier een herverdelingstaak. Van het cen-

trum naar de wijken!  Kunst voor iedereen beginnend in de wijk!! 

 

Hans Krol 

mailto:albert.holterman@gmail.com
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E 
r ontstond een heftig natuur-

geweld, op die broeierig war-

me eerste junidag in 1927. 

Het begon allemaal bij Lichtenvoor-

de in de Achterhoek en vandaar trok 

een zeer zware tornado een vernieti-

gend spoor in noordelijke richting 

over Lievelde en Beltrum naar Nee-

de, waar een zwak gedeelte zich 

afsplitste en over Goor en Enter naar 

Wierden trok om tenslotte boven het 

Wierdenseveld op te lossen. Een 

veel krachtiger storm raasde echter 

alles verwoestend in een baan over 

Ambt Delden en Bornerbroek, 

schampte via het Tusveld, het Nij-

reesbos, de Bolkshoek en de Water-

egge langs Almelo en trok door Ma-

riaparochie en langs Geesteren naar 

Manderveen om daar vervolgens de 

Duitse grens te passeren en pas 

voorbij Lingen te bedaren. En of dit 

allemaal nog niet genoeg was, ont-

stond er bij Millingen aan de Rijn 

nog een windhoos, die over Zeve-

naar en Harfsen trok en tenslotte 

Bathmen bereikte.  

 

In de toenmalige berichtgeving werd 

steeds over een cycloon gesproken. 

Naar de huidige weerkundige in-

zichten was het evenwel een tornado 

in de klasse 4 op de schaal van Fu-

jita, die van 1 tot 5 gaat. Een uiterst 

krachtige storm dus, met snelheden 

van 333 tot 418 km per uur. De 

schade van dit plotselinge natuurge-

weld was enorm – toentertijd bij 

benadering geschat op zo’n drie 

miljoen gulden - en er vielen maar 

liefst tien doden, waarvan drie door 

onweer. Verder waren er ongeveer 

150 gewonden. De materiële schade 

zou nog lang zwaar op de getroffen 

boeren en burgers drukken, ook al 

werden zij naar draagkracht door de 

overheid tegemoetgekomen in de 

kosten en waren er inzamelingsac-

ties. Veel getroffenen waren ook 

niet tegen stormschade verzekerd. 

Het vreemde bij dit alles is dat de 

stormramp die in 1925 Borculo en 

omgeving trof in het collectieve 

vaderlandse geheugen een plaats 

heeft gekregen, maar dat de tornado 

uit 1927 in het vergeetboek is ge-

raakt, terwijl de gevolgen veel erger 

waren. ‘Enorme schade, grooter dan 

te Borculo,’ concludeerde een krant 

dan ook. 

 

‘Der oet, der oet’ 
Wat het aantal slachtoffers betreft, 

scheelde het dat veel bewoners zich 

nog de gebeurtenissen uit 1925 her-

innerden, het gevaar onderkenden en 

bij het naderen van de storm in kel-

ders schuilden of uit hun woningen 

vluchtten om buiten dekking te zoe-

ken. Dat vertelde ook een boer aan 

een journalist van het Leeuwarder 

Nieuwsblad. ‘Der oet, der oet,’ had 

de boer volgens dit verslag naar zijn 

vrouw geroepen, waarna ze op de 

grond gingen liggen. ‘Het was mie 

net alsof er tien vliegmachines over 

mij heen zoemden. En ineens wer-

den onze oogen, ooren en neuzen 

volgestopt met modder. Pikzwart 

zagen we! Maar het was zo afgelo-

pen. Toen wij opstonden, bleek de 

heele boerderij tegen den grond te 

liggen.‘ Het dodental van de ramp 

zou echter beslist groter zijn ge-

weest als de wervelstorm in haar 

grillige, onberekenbare loop ook 

grote wooncentra had geraakt. Dat 

was goed te zien in Neede waar niet 

alleen veel huizen tot op de funda-

menten werden weggevaagd, maar 

ook de textielfabriek van Ter Wee-

me en Zoon werd verwoest. Een 

nieuw kantoor ging daar tegen de 

vlakte, de achterzijde van de fabriek 

stortte in en de hele bovenverdie-

ping verdween. De grote schoor-

steen knapte voor de helft af en 

raakte de weverij. Vallend puin be-

schadigde ook het ketelhuis, waarbij 

een stoomleiding afknapte zodat er 

stoom ontsnapte. In dit inferno raak-

ten tientallen van de vierhonderd 

personeelsleden gewond, terwijl de 

eerste berichten meteen al meldden 

dat er drie doden te betreuren waren. 

Deze cijfers hadden heel anders 

kunnen zijn, als niet enkele arbei-

ders de storm hadden zien naderen 

en op tijd nog collega’s konden 

waarschuwen om dekking te zoeken. 

De schade aan de fabriek bedroeg 

twee ton en een groot deel van het 

personeel raakte door de ramp 

maanden werkloos. Verder werd het 

Needse pakhuis van de Boerenbond 

vernield en stortte bij het station een 

machineloods in. De aanwezige ar-

beiders daar probeerden hun hachje 

te redden door in een werkput onder 

een locomotief te schuilen. Toen 

met donderend geraas het gebouw 

instortte, barstte een waterreservoir 

waarbij de inhoud ook in de werkput 

liep, zodat de mannen tot aan hun 

borst in het water stonden. Goede-

renwagons werden uit de rails getild 

en verderop neer gegooid en ook 

gingen er wagons rollen. Dat leidde 

tot een tragisch ongeval. Vlakbij 

namelijk waren twee houten nood-

woningen weggevaagd, waarbij 

twee zusjes door de wervelstorm 

werden opgepakt en verderop op de 

rails neergekwakt. Daar kwamen ze 

‘Vreeselijke cycloon’ treft ook Almelo 

Borculo en omgeving werden landelijk bekend door ‘de cycloon van 1925’. In dat 

jaar werd er op 10 augustus door deze stormramp veel schade aangericht en vielen er 

vier doden en zo’n tachtig gewonden. Twee jaar later was er in het oosten opnieuw 

een ‘vreeselijke cycloon’, zoals de kranten schreven. Deze ramp lijkt echter vergeten. 

Ook een deel van Almelo werd door de razende storm getroffen. 

Door Gerard Brouwer 
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onder de wielen van een rollende 

treinwagon. De jongste van twaalf 

was op slag dood, de ander van 

veertien zou een dag later overlij-

den. De moeder van de meisjes brak 

bij de ramp beide benen en de vader 

kreeg ernstig hoofdletsel. 

 

Vernietigend 
In het enkele honderden meters bre-

de schadespoor dat de tornado trok, 

werden overal daken en muren van 

woningen en boerderijen weggesla-

gen, stortten stallen in waarbij veel 

vee omkwam of gewoon spoorloos 

raakte en werden meerdere boerde-

rijen inclusief de bijbehorende op-

stallen zelfs met de grond gelijk 

gemaakt. Bomen werden met wortel 

en al uit de grond getrokken, hooi-

mijten werden uit elkaar geslagen, 

drinkplekken voor het vee werden 

leeggezogen, telegraaf- en elektrici-

teitspalen knakten om alsof het luci-

ferhoutjes waren en afrasteringen, 

dakpannen, puin en wat dies meer 

zij zoefden door de lucht. ‘Overal op 

den weg vonden wij doode kippen 

en ander klein vee, dikwijls honder-

den meters van de in de nabijheid 

gelegen boerderijen vandaan,’ 

schreef een verslaggever. De wegen 

waren versperd door ontwortelde en 

afgeknapte bomen, zodat hulpverle-

ners moesten klauteren en klimmen 

om de eerst nodige hulp aan de ge-

troffen streken te  kunnen verlenen. 

Hoe de storm onverwacht en met 

grote kracht alles vernietigend kon 

toeslaan was ook goed te zien in 

Beltrum. Daar was een dokter op 

ziekenbezoek, waarbij hij zijn auto 

aan de weg liet staan. In een mum 

van tijd stortte door het natuurge-

weld het hele huis in. De arts kon 

wonder boven wonder slechts licht 

gewond van onder het puin worden 

gered, maar zijn patiënt bleek er 

veel erger aan toe te zijn. De auto 

van de dokter lag verderop in een 

sloot. In het plaatsje werd ook een 

zware dorsmachine met schuur en al 

naar een weiland verplaatst. Er vie-

len hier drie doden, waaronder een 

timmerman die bij zijn werk door de 

storm werd opgepakt en pas na 

tweehonderd meter op de grond te-

recht kwam. 

Bij Delden probeerde een chauffeur 

onder zijn vrachtwagen te schuilen. 

Toen de storm voorbij was, bleek 

zijn lading, honderd blikken biscuit, 

te zijn verdwenen. Later bleken de 

blikken, evenals de inhoud, kwistig 

te zijn rondgestrooid in de zwaar 

toegetakelde bossen van Twickel. 

 

Angstaanjagend 
 Tussen vier en half vijf zag men in 

Almelo de storm naderen. De kol-

kende lucht werd eerst blauw-zwart, 

waarna vanuit het zuidwesten een 

zwiepende, trechtervormige zuil 

onder onheilspellend geloei aan 

kwam zeilen. De angstaanjagende, 

donkere kolom vertoonde voortdu-

rend gele bewegende vlekken en 

bliksemschichten en ging gepaard 

met onweer en hevige hagelbuien, 

waarbij er stenen vielen zo groot als 

een duivenei.  De tornado meed ge-

lukkig de bebouwde kom van Alme-

lo en ging vanuit de richting Ambt 

Delden en Bornerbroek langs het 

Nijreesbos naar de Bavinkel en Wa-

teregge. Op deze route werden tal 

van boerderijen en woningen ver-

nield en legden bomen het loodje. 

‘Waar eens bosschen waren is thans 

een open en kale vlakte,’ schreef de 

Bornsche Courant. In het Tusveld 

werden vijf boerderijen vernield en 

moest ook café ‘t Maatveld het ont-

gelden. In het Nijrees was H. Lam-

mers bezig om een schuur te bou-

wen. Door de storm werden de zak-

ken portlandcement opgenomen en 

losgescheurd, waarna de inhoud tot 

ver in de omgeving werd uitge-

strooid. Aan de spoorlijn Almelo-

Hengelo werd wachtpost 7 getrof-

fen, waar het gezin Mulder woonde. 

De blokhuiswachter zag hoe een 

stuk bos werd weggevaagd en haal-

de ijlings zijn vrouw op. Schuilend 

in een sloot aan de andere zijde van 

het spoor zagen ze hoe hun woning 

te pakken werd genomen, waarbij 

meubels en huisraad honderden me-

ters weg werden geslingerd. Ook de 

seintoestellen van de spoorwegen 

raakten beschadigd. Verderop in het 

Bavinkel-gebied werd het dak van 

de villa van mevrouw Houck weg-

geslagen en restte er van het beken-

de café Kamp na de tornado slechts 

een ruïne. De twee jaar oude boerde-

rij van weduwe Knoop raakte ook 

vernield, terwijl bij Peper de dak-

pannen door de lucht vlogen en de 

schoorsteen verdween. Verder werd 

daar een dikke wilg uit de grond 

getrokken en tientallen meters weg-

geslingerd. Een kippenhok werd 

meegezogen, waarvan de resten pas 

dagen later werden teruggevonden. 

Het dak van de boerderij van Boer-

rigter moest er ook aan geloven, 

terwijl een schuur instortte en alle 

kippen verloren gingen. Het huis 

van Getkate werd vernield, een kap-

berg werd weggeblazen en een var-

ken werd meegenomen en nooit 

meer teruggevonden. Links en 

rechts werden nog meer daken ver-

nield en bomen ontworteld. De boer-

derij van Klaasboer moest er aan 

geloven en ook het landhuis van 

apotheker Lammers werd een prooi 

van de storm. Voorts werd van de 

 
De vernielde boerderij van J. Hammink Lzn. aan de Bavinkelweg. 
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villa De Bavinkel van Ten Cate de 

hele veranda weggerukt en werd het 

dak beschadigd. Ook was er bijna 

geen ruit meer heel. ‘Het was of 

honderd treinen tegelijk kwamen 

aandenderen,’vertelde Ten Cate 

later. Bleven er in deze strook toch 

bomen staan, dan raakten ze blader-

loos. Ook waren er bomen waarvan 

alleen de bladnerven nog zichtbaar 

waren, alsof er een rupsenplaag was 

geweest. De boerenerven van Hem-

mink en Hammink kregen het ook 

zeer zwaar te verduren en in de Wa-

teregge veranderden de boerderijen 

Aalenhuis en Ibbenhorst in ruïnes.  

Het bos van Huis Almelo ontsprong 

op een paar forse eiken na de dans, 

omdat de storm een zwenking maak-

te. Vlak voor de Pook was nog wel 

een dennenbos de klos, waar een 

kale strook ontstond van een paar 

honderd meter breed. Op de Konij-

nenbeld werd bij Smit niet alleen het 

dak vernield, maar ook een schuur 

en de hele boomgaard. In Mariapa-

rochie werden huizen zwaar bescha-

digd, evenals café annex bakkerij 

Frielink.  

 

Dit soort vernielingen had verder in 

de hele strook naar de grens plaats, 

maar er vielen gelukkig geen dode-

lijke slachtoffers. Dat had overigens 

zomaar anders kunnen zijn, zoals 

bleek bij Kruders in Hengevelde 

waar een klas van de landbouwwin-

tercursus op excursie was. Bij het 

naderen van de storm raakte men zo 

in paniek dat met stoelen ruiten wer-

den ingeslagen om naar buiten te 

kunnen vluchten. Daar werd de 

groep gegrepen door de wind, over 

de tuinafrastering geworpen en nog 

tientallen meters meegesleurd. Dit 

avontuur liep echter goed af. Opval-

lend is een bericht over een koe die 

in de storm werd opgetild en twee 

weilanden verder ongedeerd op zijn 

poten neer werd gezet. Het dier had 

in elk geval meer geluk dan een kalf, 

dat bij de totaal vernielde boerderij 

van Arkink op de grens van Ambt 

Delden en Borne werd weggeblazen 

en later dood boven in een boom 

werd teruggevonden. 

Vanuit het hele land kwam al snel 

hulpverlening op gang, er werden 

genietroepen ingezet om wegen 

weer vrij te maken, er werden nood-

woningen gebracht en er werd met-

een geld ingezameld. Het Nationaal 

Steuncomité bijvoorbeeld stelde 

20.000 gulden beschikbaar en het 

Oranje Kruis 25.000 gulden. Er 

kwamen echter ook veel kijkers. Dit 

ramptoerisme zorgde zelfs voor fi-

les, in het Oosten een onbekend ver-

schijnsel. De cafés deden echter 

goede zaken. 

 
Voorzijde boerderij Konijnenbelt Gravenallee. 
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D 
e kleding is afkomstig van 

particulieren, uit het bezit 

van het Stadsmuseum Al-

melo en uit het textieldepot van 

TwentseWelle (sinds kort de Muse-

umfabriek). 

Het is een tamelijk eclectisch beeld 

geworden uit verschillende perioden 

van de 20e eeuw. Van een tuniek 

van tule en gitten uit 1916 die overi-

gens over een onder japon gedragen 

werd, een middagjapon ontworpen 

door Ferry Offerman uit ca.1960 tot 

een prachtige zomerjurk gemaakt uit 

gerecyclede petflessen uit 2016 door 

Monique Collignon. 

De jaren 50 van de 20e eeuw brach-

ten op het gebied van kleding, een 

fundamentele veranderingen teweeg. 

De periode van wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog betekende 

niet alleen financiële ondersteuning 

voor West-Europa maar ook de in-

troductie van "an American way of 

life". Europese bedrijven kwamen 

niet uit onder principes van marke-

ting en publiciteit en de mode-, de 

kledingindustrie dus ook niet. 

En ongeveer daar begint het grote 

consumeren. Aangejaagd door een 

industrie die omwille van omzetcij-

fers, ieder seizoen iets nieuws moet 

brengen. Door de gestegen welvaart, 

kon bijna iedereen aan deze opwin-

dende tak van sport meedoen. 

Nieuw moest het zijn, anders! Elk 

seizoen een ander bloemetje, streep-

je, lengte.  

 

Erbij horen 

Er was voldoende om uit te kiezen 

dus opvallen en originaliteit werden 

belangrijk, overigens meestal wel 

veilig binnen de grenzen van de 

eigen groep. En de aanschaf van een 

creatie met een magische naam op 

het etiket, straalde een deel van die 

begeerde individualiteit af op de 

koper. 

 

De expositie gaat ook over de ma-

nier waarop we met kleding om-

gaan.   

Denken we ooit na over de aanschaf 

ervan? Hoeveel bloesjes hebben we 

nodig? 

Gelukkig ontstaat steeds meer een 

bewustwording over het nut van de 

overkill aan kleding. En wordt meer 

en meer de vraag gesteld hoe het 

anders kan. 

Hoe biologisch is biologisch katoen 

nog, als het -tig keer heen en weer 

getransporteerd wordt over de aard-

bol? Hier geweven, daar in elkaar 

genaaid, daar bedrukt en dan pas 

getransporteerd naar verkooppunten 

Hoe zit het met kinderarbeid en mi-

serabele werkomstandigheden?  

Als consument kunnen we daar best 

iets aan doen. Koop bewuster, ver-

maak, geef het door. Of denk eens 

tweedehands. In Almelo is het wat 

dat betreft, erg leuk winkelen.   

En als er op het etiket staat: made in 

Bangladesh koop het dan, want 

daarginds moet er iemand van leven. 

De bewustwording over arbeidsom-

standigheden in de confectie indu-

strie in Zuid-Oost Azië, gaat via 

andere kanalen. En gelukkig gebeurt 

dat steeds vaker en beter. 

Ook is er veel aandacht voor het 

ontwikkelen van nieuwe, schonere 

grondstoffen of het vinden van 

steeds betere methodes om afge-

dankt textiel te recyclen. 

Intussen mogen we van kleding, van 

textiel genieten. Van het materiaal, 

de patronen, de coupe en de fantasie 

maar het moet ons ook aan het den-

ken zetten. Hoeveel hebben we ei-

genlijk nodig? 

 

 

Couture in Twente 

De kleding die nog tot half augustus te zien is in de ex-

positie Couture in Twente in het Stadsmuseum Almelo, 

is in strikte zin geen Haute Couture. Dus geen Chanel, 

Dior of Victor&Rolf. Het is wél zeer modieuze dames-

kleding uit het hogere segment van de confectie. De be-

tere confectie dus, een vorm van maatconfectie waarbij 

patroon en/of model tenminste gedeeltelijk wordt aan-

gepast aan de maten van de klant. Vroeger Trautmann 

Menko bijvoorbeeld. Nu gebeurt dat nog bij bijvoor-

beeld Leurink in Borne. 

 

Door Riet Strijker 

 
Middagjapon van bedrukte fijne 
ribcord cotelé. Trautmann Menko, 
Enschede.ca. 1955. Bruikleen 

Twentse Welle (nu Museumfabriek). 



 

 

wijzer meer zouden worden en lie-

ten haar vervolgens lopen. Onmid-

dellijk nadat ze was vrijgelaten 

waarschuwde ze de gebroeders Bui-

ter. Harm Buiter spoedde zich hier-

op naar Twente en slaagde er in Jan 

van Hessen te waarschuwen, waar-

door deze uit handen van de bezetter 

wist te blijven. 

In mei 1943 werd Henriette samen 

met haar moeder Betje Heimans-

Stibbe en haar broer Jacob met zijn 

echtgenote en dochter geïnterneerd 

in kasteel De Schaffelaar in Barne-

veld. Hier verbleven nog meer dan 

600 joodse personen uit intellectuele 

en artistieke kringen. Jacob Heimans 

had in augustus 1942 besloten onder 

te duiken samen met zijn vrouw en 

dochter, maar het gezin werd na 

twee maanden al gepakt en overge-

bracht naar Kamp Westerbork. Via 

bevriende relaties lukte het hem op 

de zogeheten Frederikslijst geplaatst 

te worden, samen met zijn vrouw, 

dochter, moeder en zus.  

De geïnterneerden in De Schaffelaar 

genoten als ‘verdienstelijke joodse 

bezittingen wilde ophalen, werd 

haar bot de toegang tot de school 

ontzegt. 

  

Enige tijd later raakte ze betrokken 

bij de verzetsactiviteiten van Jan van 

Hessen uit Wierden die zij in 1935 

had geholpen om een studie in Am-

sterdam te beginnen.  

Zus Heimans had veel sympathie 

voor de leergierige Jan. Elk jaar nam 

zij een veelbelovende jongen uit de 

klas op eigen kosten mee naar Zwit-

serland om daar als een soort ver-

edelde pakezel te fungeren. In ruil 

waarvoor de jongens de vakantie 

van hun leven hadden. Jan is twee 

keer mee geweest: in de zomers van 

’34 en ’35. 

Jan moest in 1939 zijn studie onder-

breken omdat hij werd opgeroepen 

voor militaire dienst. Pas in septem-

ber 1940 kon hij zijn studie econo-

mie in Amsterdam vervolgen. Hier 

leerde hij de gebroeders Jan en 

Harm Buiter kennen met wie hij anti

-Duitse geschriften vervaardigde. 

Henriette Heimans bracht de groep 

in contact met een drukker die wel 

affiches en pamfletten voor hen wil-

de maken.  

In 1942 werden de activiteiten van 

de drukker ontdekt en werd ook 

Henriette Heimans gearresteerd. Zij 

kon de naam van Jan van Hessen 

noemen, omdat ze wist dat hij veel-

vuldig van verblijfplaats veranderde 

zonder dat deze bij anderen bekend 

was. Hij werd daarom ook niet ge-

vonden. Haar ondervragers schenen 

te beseffen dat ze van haar niet veel 
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H 
enriette Elizabeth werd in 

1892 in Amsterdam gebo-

ren en was een jongere zus-

ter van de botanicus prof. dr. J. Hei-

mans. Het was een familie van in 

oorsprong Oost-Europese joden. 

Haar ouders hadden zich in de jaren 

tachtig vanuit Zwolle in Amsterdam 

gevestigd, waar Henriette werd ge-

boren. Zij en haar drie jaar oudere 

broer kregen geen orthodox-joodse 

opvoeding. 

Ze doorliep het gymnasium in Am-

sterdam en studeerde vervolgens 

Nederlands en Geschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam. Na het 

afleggen van het doctoraalexamen in 

1919 werd zij lerares op een middel-

bare school. In 1923 aanvaardde zij 

een baan als geschiedenislerares op 

de Rijks Hogere Burgerschool, later 

Erasmus Lyceum, in Almelo. Hier 

werkte ze met onderbreking van de 

oorlogsjaren tot 1963. 

Zij promoveerde in 1925 tot doctor 

in de letteren en wijsbegeerte op het 

proefschrift: ‘Het karakter van Wil-

lem III, koning-stadhouder. Proeve 

ener psychografie’. Ze is hiermee de 

eerste vrouwelijke gepromoveerde 

historica van Nederland.  

 

In november 1940 werd een begin 

gemaakt met het ontslag van joden 

uit overheidsdienst. Dit betrof ook 

het lesgeven op scholen. Henriette 

ontving kort hierna van de directeur 

van de Rijks-HBS de heer Van 

Leeuwen de mededeling dat zij op 

non actief werd gesteld. Toen zij 

enkele dagen later haar persoonlijke 

Henriette Elizabeth Heimans  
 

Eerste vrouwelijke gepromoveerde historica van Nederland 

Henriette Elizabeth Heimans (roepnaam: Zus) was een dochter van Eli 

Heimans (Zwolle, 28 februari 1861 – Gerolstein, 22 juli 1914). Hij was 

een joods-Nederlandse onderwijzer en natuurbeschermer en leverde 

samen met Jac. P. Thijsse een belangrijke bijdrage aan de popularise-

ring van de natuurstudie en legde mede de basis voor de natuurbe-

scherming in Nederland. 

 

Door Hans Holtmann 

 
Henriette Heimans, 1892-1975. 
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Nederlanders' in opdracht van Gene-

ralkommissar Schmidt een bijzonde-

re status. Hij had voor de samenstel-

ling van de lijst opdracht verstrekt 

aan mr. Frederiks, destijds secretaris

-generaal van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken.  

Ze leefden er volkomen geïsoleerd 

van de buitenwereld, terwijl de de-

portatie van andere joden in volle 

gang was. Op De Schaffelaar was 

gelegenheid om te musiceren, kon-

den wetenschappers hun kennis op 

peil houden, ontstonden romances 

en bleven ook onderlinge ruzies niet 

uit.  

In de herfst van 1943 (kort na de 

dood van beschermheer Fritz 

Schmidt) werd besloten dat de Bar-

nevelders naar Westerbork ver-

plaatst zouden worden. Henriette 

bevond zich hier inmiddels niet 

meer bij. Zij had toestemming ge-

kregen voor een tandartsbezoek in 

Amsterdam en maakte van de gele-

genheid gebruik om niet terug te 

keren maar onder te duiken. Zij ver-

bleef tot aan de bevrijding op ver-

schillende plaatsen in Overijssel. 

Haar contact met Jan van Hessen zal 

haar hierbij mogelijk goed van pas 

zijn gekomen.  

Betje Heimans-Stibbe werd in sep-

tember 1944 gedeporteerd naar het 

concentratiekamp Theresienstadt in 

Bohemen, evenals haar zoon Jacob 

Heimans en zijn gezin. Hier werd ze 

op 1 mei 1945 bevrijd. Jacob Hei-

mans was in februari 1945 via een 

uitwisselingsproject in Zwitserland 

terecht gekomen, vanwaar hij met 

vrouw en dochter in juli van dat jaar 

behouden naar Nederland kon terug-

keren. 

 

Henriette vatte na de bevrijding haar 

baan als lerares weer op. Zij vestig-

de zich opnieuw in Almelo, samen 

met haar moede. Betje Heimans-

Stibbe werd 99 jaar. 

  

Al in het midden van de jaren twin-

tig was bij haar door haar studie van 

de Middeleeuwen een grote belang-

stelling ontstaan voor het katholicis-

me. Ze onderhield een nauw contact 

met haar neef, Jacob (Japie) van 

Tijn. Ze waren goed bevriend en 

hielden zich intensief bezig met vra-

gen naar de zin van het leven. In dat 

kader kwamen zij in contact met 

Francisca van Leer die in München 

in de woelige dagen na het einde 

van de Eerste Wereldoorlog secreta-

resse was van minister-president 

Kurt Eisner, en kort daarop plotse-

ling overging tot de rooms-

katholieke kerk. Zij wijdde zich van 

toen af met grote inzet aan het beke-

ren in het bijzonder van joden tot het 

katholicisme. Terug in Amsterdam 

bereikte Francisca de geestelijk zoe-

kende van joodse afkomst zijnde 

Japie van Tijn en Zus Heimans. De 

dogmatiek en ook de politieke as-

pecten weerhielden Zus Heimans 

om toen de overstap naar de Kerk te 

maken.  

Jacob zou later wel toetreden tot de 

Rooms-Katholieke Kerk en koos 

voor een leven als monnik in de toen 

nog Franstalige Abbaye Saint-André 

in Brugge. Hij verbleef in deze abdij 

onder de naam pater Simeon. Hen-

riette maakte al voor 1940 diverse 

malen excursies naar Brugge met 

groepjes leerlingen. De jongens slie-

pen dan in het gastenverblijf van de 

abdij en de meisjes bij de Zusters 

van Bethanië.  

Na het overlijden van Simeon on-

derhield ze lange tijd contact met 

een medebroeder, pater Bruno Groe-

nendaal. 

Henriette sloot zich later aan bij het 

Humanistisch Verbond, maar liet 

zich in haar laatste levensjaar alsnog 

thuis katholiek dopen door pater 

Bruno. De veranderingen binnen de 

kerk in de jaren zestig lagen hieraan 

ten grondslag.  

 

Zij heeft in haar werkzame periode 

tussen 1923 en 1963, met uitzonde-

ring van de onderduikjaren, aan hon-

derden Almelose kinderen geschie-

denisles gegeven en bij velen een 

onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Zij overleed op 21 juni 1975. Pater 

Bruno kwam vanuit Brugge over 

naar Almelo om de uitvaartdienst te 

leiden.  

 

 

Verhaal uit het boek ‘Drie eeuwen 

Joods leven in Almelo’.   

Verschijnt najaar 2018. 

 
St. Andriesabdij Brugge. 
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I 
ngeklemd tussen Rohofstraat, 

Willem de Clercqstraat en Eg-

bert ten Catelaan is de Rutger 

Jan Schimmelpenninckstraat een 

straatje waar menigeen aan voorbij 

fietst. Van de veertig huizen in de 

straat heeft de Almelose architect 

Jan Jans er 32 ontworpen. Dat was 

in 1929. Een jaar eerder stonden op 

de plek van bovengenoemde straten 

nog rogge en fruitbomen en liepen 

er varkens rond. Ze waren allemaal 

onderdeel van boerderij 't Rohof. 

Pachtboerderij 't Rohof was eeuwen-

lang het bezit van de heren van Al-

melo, later de graven van Rechteren 

Limpurg. De oudste vermelding 

stamt uit 1547 toen de heer van Al-

melo drie mud rogge afkomstig van 

het Rohof leverde aan Otto van Bel-

linckhave.  De oorspronkelijke boer-

derij zou in 1858 zijn vervangen 

door een nieuw exemplaar, een Sak-

sische hoeve. Deze lag aan de Aa, 

ter hoogte van de Aastraat. 

Voordat de graaf de boerderij met 

alle landerijen (9,5 hectare) eind 

1928 aan de gemeente Almelo ver-

kocht voor stadsuitbreiding, bestier-

den de broers Jan en Benaats Blom 't 

Rohof. Hun vader Jan Willem Blom 

was uit Dalfsen naar Almelo geko-

men om te werken aan de aanleg 

van het kanaal van Almelo naar 

Zwolle dat halverwege de negen-

tiende eeuw werd gegraven. Zeer 

waarschijnlijk had hij net als veel 

andere dagloners een onderkomen 

gevonden in de schöppe (schuur) 

van 't Rohof. Zo leerde hij Fenne 

Rohof (1835-1871) kennen, de 

dochter van de toenmalige pachter, 

Bernardus Rohof.  

Fenne Rohof en Jan Willem Blom 

trouwden in 1857. Hun oudste zoon 

Jan werd in 1860 geboren, in 1862 

gevolgd door Benaats. Het echtpaar 

kreeg nog drie kinderen die tijdens 

of kort na de geboorte overleden en 

een zoontje, Derk, die niet ouder 

werd dan twee jaar. Moeder Fenne 

overleed in het kraambed in 1871. 

Na het overlijden van vader Blom in 

1895 runden de twee zoons de boer-

derij. Dat deden ze tot 1928. In dat 

jaar overleed Benaats en vertrok zijn 

broer Jan, inmiddels 68 jaar, naar 

een rusthuis. 

 

Na de verkoop door de graaf later 

dat jaar werd de boerderij afgebro-

ken en bedacht de gemeente alvast 

De R.J. Schimmelpenninckstraat  
Een straat met een verhaal 

In de Rutger Jan Schimmelpenninckstraat worden nog regelmatig 

straatfeesten georganiseerd. Voor het laatst op 26 mei dit jaar. Bij die 

gelegenheid ontving Max van Rechteren Limpurg het eerste exemplaar 

van het boek 'R.J. Schimmelpenninckstraat - Geschiedenis en verhalen'. 

Waarom hij? Omdat de grond waarop vanaf 1929 de straat is gebouwd 

eeuwenlang eigendom is geweest van de graven van Rechteren Limpurg. 

Jeannette van Ditzhuijzen zocht de historie van haar straat uit en publi-

ceerde er een boek over. 

Jeannette van Ditzhuijzen  

 

 
Boerderij 't Rohof rond 1880 (collectie Peter Leeuwen) . 
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straatnamen voor de nieuwe buurt 

die ten westen van de voormalige 

boerderij zou verrijzen. De tegen-

woordige Egbert ten Catelaan werd 

vernoemd naar het oude Erve Brug-

gink en heette voortaan de Brug-

ginkslaan. In 1935 zou hij de huidi-

ge naam krijgen, een jaar na het 

overlijden van Egbert ten Cate, de 

oudste firmant van de katoenspinne-

rij en  -weverij H. ten Cate Hzn. en 

Co.   

Verder kwamen er drie straten, die 

genoemd werden naar historisch 

belangwekkende figuren. Willem de 

Clercq (1795-1844), Gijsbert Karel 

van Hogendorp (1762-1834) en de 

in Deventer geboren Rutger Jan 

Schimmelpenninck (1761-1825). 

 
De buren van de straat 
Tot zover de voorgeschiedenis van 

de straat. Daar was ik in eerste in-

stantie naar op zoek gegaan. Maar 

nu ik eenmaal zo ver was, wilde ik 

nog wel meer weten. Misschien kon 

ik mijn straatgenoten later wel een 

paar A4'tjes met foto's sturen, was 

de gedachte. Daarbij had ik geen 

rekening gehouden met het enthou-

siasme van menig (oud-)bewoner. 

Elke gesprekspartner stuurde me 

weer naar een volgende. Het werd al 

snel duidelijk dat ik het idee van een 

paar A4'tjes moest opgeven: het zou 

een echt boek worden. 

Een boek over de particuliere coöpe-

ratie 'Ons Huis', die de 32 huizen 

had laten bouwen, over de acht an-

dere huizen in de straat, ja zelfs over 

de twee hoekhuizen die voor het 

gevoel van de straatbewoners bij de 

Schimmelpenninckstraat horen, daar 

staat immers hun voordeur. Zo las ik 

in gemeentestukken dat men destijds 

het kavel op de hoek met de Schim-

melpenninckstraat, waarop nu het 

pand Willem de Clercqstraat 3 en 5 

is gebouwd, 'door zijn mooie lig-

ging' geschikter vond voor een 

openbaar gebouw dan voor een 

woonhuis. Dat kavel wilde de ge-

meente dus liever niet aan particu-

lieren verkopen. Dat was althans de 

eerste gedachte, want in 1935 werd 

toch het huidige pand gebouwd voor 

particuliere bewoning. 

Af en toe ging ik in mijn onderzoek 

verder dan de straat. Naar het Egbert 

ten Cateplantsoen bijvoorbeeld, 

waar iedere straatbewoner als kind 

heeft gewandeld of gespeeld. Ik 

kwam erachter dat dit deel van de 

aangekochte grond oorspronkelijk 

bestemd was voor uitbreiding van de 

Algemene Begraafplaats aan de 

Wierdensestraat. Maar ja, dat werd 

met 5000 gulden toch iets te begro-

telijk voor de gemeente en daarom 

kwam er voor de somma van 3500 

gulden een plantsoen. Een plantsoen 

met een showtuin, want net in die 

tijd had de Koninklijke Nederland-

sche Maatschappij voor Tuinbouw 

en Plantkunde gevraagd om een stuk 

grond waar de leden van de maat-

schappij hun vaste, bloeiende plan-

ten konden laten zien. De showtuin 

bestaat al lang niet meer, maar de 

mensen van de gemeentelijke plant-

soenendienst schijnen het nog lang 

over 'de plantentuin' te hebben ge-

had als ze het Egbert ten Cateplant-

soen bedoelden. 

Ingewikkeld werd deze kwestie toen 

ik hoorde dat dit stuk grond tot 't 

Bruggink had behoord, terwijl de 

kranten van destijds spraken over 

het voormalige Rohof. Het een hoeft 

het ander niet uit te sluiten, zo con-

cludeerde ik: boerderij 't Bruggink 

was al in 1867 afgebroken nadat in 

1827 de Nieuwe Wierdenseweg 

dwars over de grond van die boerde-

rij was aangelegd. Daarna heeft de 

graaf de gronden van 't Bruggink 

opnieuw verpacht; aan de pachters 

van het Rohof, zo leek mij. Vandaar 

dus dat over de grond van 'het voor-

malige Rohof' werd geschreven. 

 
Feiten en verhalen 
Veel informatie vond ik in boeken 

en kranten, maar de verhalen en 

herinneringen van de (oud-)

bewoners waren cruciaal. Opvallend 

is dat er nu nog mensen in de straat 

wonen wier ouders of grootouders 

destijds lid waren van de coöperatie 

en die vanaf 1930 een van de wonin-

gen in de straat betrokken.  

Sommige verhalen waren te leuk of 

te interessant om te laten liggen. 

Misschien zijn het vertekende jeugd-

herinneringen en kloppen ze niet 

voor 100 procent, maar ze geven 

wel de sfeer weer van de straat en 

haar bewoners. Gelukkig waren er 

ook genoeg verhalen die ik aan de 

hand van feiten kon verifiëren en 

soms enigszins moest aanpassen.  

Als het over de oorlog ging, bleken 

de boeken van Coen Cornelissen een 

goede hulpbron. Zo vertelde een oud

-bewoner dat hij zich herinnerde hoe 

hij als kind een jonge man had zien 

vluchten over de daken van de 

schuurtjes achter de huizen. Hij zag 

nog voor zich hoe de bewuste man 

ergens in een tuin werd gepakt, maar 

zo klein als hij was, had hij natuur-

lijk geen idee wat er aan de hand 

 
In 1932 bouwde architect G. Huiser dit huis aan de Schimmelpenninckstraat 

47 in opdracht van Egbert Gorter (collectie Coen Cornelissen). 
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was. Cornelissen gaf het antwoord: 

het was eind september 1944 en het 

ging om Gerard Bolte van nummer 

20. De Duitsers arresteerden hem 

omdat hij onderdak had geregeld 

voor onderduikers. Daarvoor moest 

hij vier weken naar het gevang. 

Over de arrestatie van een verzets-

man uit Wierden kreeg ik twee ver-

schillende verhalen te horen, die in 

essentie klopten met wat Cornelis-

sen er in het boek 'Onvoltooid verle-

den tijd' over wist te vertellen. Al-

leen, hij had de feiten, mijn zegslie-

den waren destijds nog jong en her-

innerden zich alleen een vluchtende 

man en Duitsers die hem in de 

Schimmelpenninckstraat achterna 

zaten. Wanneer het was gebeurd? 

Ook dat konden ze niet vertellen. 

Het bleek om de marechaussee Jan 

Veldkamp uit Hardenberg te gaan. 

In januari 1945 werd hij met belas-

tend materiaal aangehouden bij de 

Duitse controlepost aan de Wier-

densestraat, dichtbij de begraaf-

plaats. Veldkamp sloeg een van de 

Duitsers neer en rende voor zijn 

leven de Wierdensestraat uit, rechts-

af naar de Egbert ten Catelaan en 

vervolgens de Schimmelpenninck-

straat in. Toen hij een voordeur zag 

die open stond, rende hij naar bin-

nen om het huis bij de achterdeur 

weer te verlaten. Daar klom hij over 

het hek en kwam zo in de tuin van 

de Wierdensestraat 118a, waar de 

(Joodse) familie Godschalk had 

gewoond. Wat hij niet wist, is dat 

een van de lijfwachten van Anton 

Mussert, de leider van de NSB, het 

huis had betrokken. De arme jongen 

liep dus zo in de handen van de vij-

and. Hij werd gearresteerd en afge-

voerd naar concentratiekamp Neu-

engamme.  

 
Boven het maaiveld 
Over de tijd na de oorlog gaan veel 

persoonlijke verhalen en herinnerin-

gen. Verhalen over de Canadezen 

die in diverse huizen gastvrij wer-

den onthaald, over de watersnood 

van 1946, over kattenkwaad, over 

het gevoel van saamhorigheid en 

over de straatfeesten. Die zijn niet 

iets van de laatste tijd, ook kort na 

de oorlog organiseerde de straat al 

feesten met piano en zang door 

straatbewoners, en met een revue. 

Al schrijvende en pratende kwam ik 

erachter dat er aardig wat mensen in 

de straat hebben gewoond of nog 

wonen, die duidelijk met hun hoofd 

boven het maaiveld uitsteken. Het 

zijn niet allemaal Bekende Neder-

landers zoals Herman Finkers, die 

van 1985 tot 2000 in de straat woon-

de, net tijdens de hoogtij-jaren van 

zijn carrière. Maar het gaat wel om 

mensen die iets bereikt hebben in 

hun vakgebied. 

De schilder Cees van der Aa woon-

de aan de Egbert ten Catelaan num-

mer 6, met de voordeur aan de 

Schimmelpenninckstraat. Tegenover 

hem, op nummer 47, woonde jaren-

lang Egbert Gorter en zijn gezin. Hij 

was directeur van de koninklijke 

stoomweverij H. ten Cate Hzn. en 

Co. en oomzegger van Egbert ten 

Cate. Ik sprak niet alleen kinderen 

en kleinkinderen van deze Gorter, 

ook het destijds inwonende dienst-

meisje (1947-1953) vertelde mij 

enthousiast over haar tijd bij de Gor-

ters. 

De straat kent diverse musici. Op 

nummer 12 woonde eerst pianist Jo 

van den Els, na hem kwam jazzpia-

nist Johan Bijkerk er wonen. Zijn 

vrouw Gertie is textielkunstenares. 

Twee huizen verder, op nummer 16, 

werd Sven Figee geboren, ook een 

virtuoos op de toetsen. Zijn band 

Sven Hammond speelt sinds 2006 

een cross-over van soul, jazz en 

rhythm & blues. Bijkerk musiceerde 

weer met George Henneberke van 

nummer 12, die niet alleen directeur 

van Philips was, maar ook contrabas 

en jazzgitaar speelde. En met Hen-

neberke's dochter Monique en enke-

le andere musici vormden ze tussen 

1977 en 1980 de groep Monique and 

her Rascals die optrad in het Thee-

huis en (toen nog) schouwburg De 

Hagen. 

Naast Henneberke woonde van 1957 

tot 1965 de familie Greven. Vader 

Henk was destijds hoofdredacteur 

van Tubantia, zijn zoon Jan werd 

later hoofdredacteur van Dagblad 

Trouw. Tot slot woonde de actrice 

Markoesa Hamer enkele weken na 

haar geboorte in de straat. Ze is on-

der meer bekend van de film Aan-

modderfakker, en als Isa uit de tv-

serie Dokter Deen. Al met al geen 

gekke 'oogst' voor veertig huizen. 

 

Ik begon mijn speurtocht met het 

idee dat ik misschien wel iets meer 

over de geschiedenis van de Schim-

melpenninckstraat te weten zou ko-

men. Dat er zo veel informatie los-

kwam, veel meer dan ik tevoren had 

gedacht, was een bonus. Het be-

scheiden straatje bleek een straat vol 

verhalen te zijn.  

 

 

Het boek 'R.J. Schimmelpenninckstraat - Geschiede-

nis en verhalen' werd geschreven door straatbewoon-

ster Jeannette van Ditzhuijzen.  

Regina Geitenbeek, oud-bewoonster van de Schimmel-

penninckstraat, tekende voor de vormgeving. Het boek 

telt 96 pagina's en zo'n 100 illustraties. Het kost 15 euro 

en is te bestellen via boekrjs@gmail.com.  
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echtpaar uit Iran en twee dames uit 

Irak. De eerste twee bescheiden op 

de achtergrond, de andere twee pret-

tig aanwezig.  

 

Het eerste doel Bronbeek aan de 

Velperweg in Arnhem werd met de 

nodige vertraging bereikt, dankzij 

een ongeval op de A1 en een zeer 

rustieke tocht door de Achterhoek. 

Het terras van restaurant de Kum-

pulan  gaf uitzicht op het groene 

grasveld dat zich uitstrekt voor de 

prachtig witte villa Bronbeek.  De 

bouwstijl is eclectisch d.w.z. van 

alles wat en doet het meest denken 

aan een verkleinde uitvoering van 

B 
ij de opgave voor de excur-

sie van dit jaar bleek uit de 

meegestuurde reacties dat 

het eerste doel: ”Bronbeek”  veel 

nostalgische reacties losmaakte ge-

koppeld aan de jaren vijftig. Een 

beeld werd geschetst van oude man-

nen in zwarte pakken met grijze 

baarden zittend op een bankje in de 

zon. 

 

Even voor 9.00 uur verzamelden 

zich een kleine dertig reisgenoten  

op de parkeerplaats van het Heracles 

stadion. Onder de deelnemers net als 

vorig jaar een viertal asielzoekers 

van het Almelose AZC. Een jong 

paleis Soestdijk. De villa werd in het 

begin van de 19de eeuw gebouwd 

toen Arnhem nog binnen haar muren 

lag en de  postkoets op weg naar 

Osnabrück stof deed opwaaien. Het 

gebouw werd een aantal keren door-

verkocht tot Koning Willem III  in 

1859 het pand schonk aan het minis-

terie van koloniën onder de voor-

waarde dat de Staat der Nederlanden 

het zou inrichten als  een koloniaal 

militair invalidentehuis en daarbij de 

verantwoordelijkheid zou dragen tot 

in eeuwigheid. Op dit moment is het 

Ministerie van Defensie eigenaar en 

financieel verantwoordelijk. Vanaf 

1863 na een forse verbouwing huis-

vestte Bronbeek tegen de 200 KNIL 

(Koninklijk Nederlandsch Indisch 

Leger) veteranen  met een handicap. 

Het beeld van oude mannen in zwar-

Excursie naar Bronbeek en Huis Bergh 

Door Hans Krol 

 
Terras van het restaurant Heeren Dubbel bij het kasteel Huis Bergh. Foto’s Harry Koop. 
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te uniformen op bankjes bleef tot in 

de jaren zestig van de 20ste eeuw 

bestaan. De tijd haalde echter de oud 

KNIL soldaten in en het heroïsche 

beeld rond ons koloniaal verleden 

begon te kantelen. Indonesië werd in 

1949 onafhankelijk na een harde 

koloniale oorlog. Het KNIL werd 

opgeheven en de KNIL veteranen 

stierven uit, terwijl eind jaren zestig 

voor het eerst het woord oorlogsmis-

daden viel begaan door Nederlandse 

militairen in Indonesië.  

Bronbeek veranderde daardoor in de 

loop der jaren van karakter. Er wo-

nen nu  ex-blauwhelmen, die ooit 

voor Nederland en de VN  op vre-

desmissie gingen. De tentoonstelling 

van vnl. wapens en uniformen ge-

bruikt in Nederlandsch- Indië is nu 

een chronologisch thematische ten-

toonstelling op de 1ste  verdieping 

over de relatie Nederland-Indonesië 

over een periode van 350 jaar. In 

een zestal zalen links en rechts van 

het trappenhuis wordt het verhaal 

beeldend en zeer verantwoord ver-

teld. Bronbeek is een bezoek waard! 

 

Het tweede excursie doel s’-Heeren-

berg ligt hemelsbreed 30 km ten 

zuidoosten van Velp. In het stadje 

werd Mechteld ten Ham in 1615  tot 

de brandstapel veroordeeld wegens 

hekserij. Een prachtig bronzen 

beeldje herinnert aan haar trieste lot. 

Het centrum van het stadje is echter 

weinig aantrekkelijk. De kracht van 

’s-Heerenberg is Kasteel Huis  

Bergh één van de mooiste kastelen 

van Nederland. Omringd door een 

gracht ligt het trots middeleeuws te 

zijn. Middeleeuwser dan dit kan een 

kasteel  niet worden en dat was ook 

de bedoeling van Jan Herman van 

Heek (1873-1957) mede-eigenaar 

van de textiel fabrieken  van van 

Heek en Co in Enschede.  Hij was 

rijk, hield van de late middeleeuwe-

nen naast mecenas was hij ook 

kunstliefhebber. In 1912 kocht hij 

voor fl.870.000 het kasteel van de 

Fürst von Hohenzollern. Het kasteel 

was een bouwval en gaf van Heek 

de mogelijkheid de late Middel-

eeuwen terug te laten komen mooier 

dan ooit. Hij bracht er zijn kunstcol-

lectie onder bestaande uit prachtige 

handschriften, meubels en vooral 

schilderijen uit de late Middeleeu-

wen sommige van grote kwaliteit. 

Triest genoeg brandde het kasteel in 

1939 vrijwel volledig af. Vrijwil-

ligers uit de omgeving wisten zijn 

kunstcollectie te redden. Van Heek 

liet zich niet uit het veld slaan en in 

1941 was kasteel Huis Bergh in haar 

“oude” glorie hersteld. Begin deze 

eeuw vroeg de stichting, die het 

complex nu beheert, de kunsthistori-

cus Henk van Os de collectie te be-

oordelen en opnieuw thematisch  te 

rangschikken. Het resultaat is een 

1ste verdieping met een prachtige 

collectie laat Middeleeuwse schilde-

rijen en handschriften.  

 

Net als Bronbeek is kasteel Huis 

Bergh een bezoek waard. 

 
Entree van Huis Bergh te ‘s-Heerenbergh, stamslot van 
de graven van Bergh. 

 
Verpozen in de tuin van Museum Bronbeek. 
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D 
e patriotse revolutie won in 

heel het land snel terrein, 

maar de toestand was daar-

door wel explosief, zoals ook bleek 

toen bij Amersfoort reguliere troe-

pen en patriotse milities slaags raak-

ten, waarbij 80 doden vielen. Ook in 

het radicaliserende Almelo bleef de 

spanning om te snijden. Op de 

avond van 24 november 1786 liep 

de situatie zelfs helemaal uit de 

hand. In het stadhuis was op dat 

moment het gemeentebestuur ruzi-

ënd over belastingen aanwezig. Dat 

resulteerde er uiteindelijk in dat de 

door de burgerij gekozen burge-

meesters J. Revius en G. Drake met 

vijf zetters (schatters) en drie recht-

matig gekozen gemeenslieden en de 

door de gravin gekozen burgemees-

ters D. Bruins en W.H. Lamberts 

met drie zetters en zes vroegere ge-

meenslieden in gescheiden vertrek-

ken probeerden de lasten van het 

komende jaar vast te stellen. 

Om zeven uur klonk er plotseling 

tromgeroffel en marcheerde het vrij-

korps door de stad. De schutters 

hadden bijstand verleend aan de 

Deventer collega’s en hun luidruch-

tige terugkeer bracht veel volk sa-

men voor het stadhuis. Toen men 

gewaar werd wie binnen aanwezig 

waren, werden bedreigingen geuit 

en met stenen gegooid, waarop Re-

vius en Drake in stilte vertrokken. 

De andere burgemeesters, Bruins en 

Lamberts, vonden de situatie zo 

gevaarlijk dat ze onder bescherming 

van vier avondwachten pas om tien 

uur in twee groepjes weg durfden te 

sluipen. Ze waren echter nog niet 

buiten of ze werden bekogeld met 

straatstenen, waardoor wacht Lan-

kamp en oud-gemeensman Jan Sel-

horst gewond raakten. Bruins woon-

de dichtbij en was het eerst in veilig-

heid. De anderen zetten het op een 

lopen, achtervolgd door een tierende 

menigte. Het volgende doelwit van 

het woedende volk was koster Derk 

Bartelink, die met een boodschap 

naar burgemeester Bruins op weg 

was en ter bescherming nachtwaker 

Gerrit Kuiper bij zich had. Met veel 

moeite kon het tweetal, bekend als 

sympathisanten van de gravin, bij de 

burgemeester binnen komen. Toen 

ze daar weer vertrokken, werden ze 

onthaald op een regen van stenen. In 

de Grotestraat ging een hele menigte 

achter hen aan en Kuiper zag zich 

genoodzaakt zijn sabel te trekken en 

Steven Schelfhorst een houw over 

het gezicht te geven. Het hielp hem 

niet, want vooral de schutters namen 

hem flink te grazen. De koster wist 

schuin tegenover de doopsgezinde 

kerk het huis van tabakskerver Ger-

rit ter Braake in te vluchten, maar 

het volk achtervolgde hem ook daar, 

waarbij in de woning vernielingen 

werden aangericht en de vrouw van 

Ter Braake nog maar net haar baby 

kon redden. Bartelink werd bij de 

achterdeur achterhaald en zodanig 

toegetakeld, dat hij helemaal onder 

het bloed aan zijn haren over de 

grond werd gesleept. “Slaat den 

donder dood,” riepen zijn belagers. 

Gelukkig kon hij ontzet worden 

door de zwager van Ter Braake, die 

hem de donkere tuin introk, waarna 

de koster struikelend door tuinen en 

wadend door ijskoud water bij de 

pastorie kon komen. Dominee Kel-

ler ving hem op en riep de net terug-

gekeerde burgemeester Lamberts, 

die dokter was en in de Kerkstraat 

woonde, te hulp om de koster te 

behandelen. Niet veel later werd ook 

het kosterhuis bekogeld door de 

relschoppers, die geen idee hadden 

waar Bartelink was gebleven. Zelfs 

de deur van de kerk moest het ont-

gelden. De arme koster zou pas in 

januari 1787 geheel herteld zijn. 

 

Verkiezingen 

 

In het stadje was nog steeds geen 

overeenstemming over het kiezen 

van het stadsbestuur. Gravin Sophia 

van Rechteren wilde de keur weer 

uitvoeren zoals die in 1663 uit eigen 

belang door de heer van Almelo was 

bedacht en wenste niet de officiële 

regeling uit 1660 te volgen. Zij 

schoof haar burgemeesters Bruins en 

Lamberts naar voren, die als tegen-

strevers weer de stadsburgemeesters 

Revius en Dake kregen. De gecom-

mitteerden van de Staten die in 1785 

wat betreft de verkiezingen de mor-

rende burgers gelijk gaven, waren de 

voortdurende protesten van de gra-

vin langzamerhand wel beu en gin-

gen overstag. Ze trokken tot veront-

waardiging van de patriotten hun 

resolutie in en verwezen de kwestie 

Almelo door naar de rechter, in casu 

de drost van Haaksbergen die op 19 

december 1786 het proces opende. 

Dat deze warrige verkiezingsstrijd 

niet zonder relletjes verliep, blijkt 

wel uit de klacht van de gravin dat 

haar burgemeesters in plaats van in 

het stadhuis noodgedwongen op het 

Huis Almelo door de richter moes-

ten worden beëdigd. Sophia kreeg 

echter onverwacht hulp. Stadhouder 

Willem V had zich met zijn gezin 

mokkend teruggetrokken op de ka-

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

Dansen om de Vrijheidsboom 

Na de patriotse tijd konden de oude machthebbers weer 

aan de touwtjes trekken. Maar dat was niet voor lang, 

want in 1795 trokken Franse legers ons land binnen en 

dat zou voor grote veranderingen zorgen.  Almelo bleek 

in trek bij de Franse militairen, maar moest daarvoor 

wel diep in de buidel tasten. 

Door Gerard Brouwer 
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rolingische burcht te Nijmegen en 

vandaar uit wilde zijn Pruisische 

vrouw Wilhelmina op 28 juni 1787 

naar Den Haag reizen. Ze kwam 

echter niet verder dan Goejanver-

wellesluis waar ze werd aangehou-

den en gearresteerd door leden van 

het Goudse vrijkorps.  Een grove 

belediging van het Huis Hohenzol-

lern, vond haar broer Frederik de 

Grote en hij eiste genoegdoening. 

Toen die uitbleef, nam hij drastische 

maatregelen. In september 1787 

marcheerde met Britse steun een 

gedisciplineerd en sterk Pruisisch 

leger van 26.000 man bij Ootmar-

sum onze grens over om in het land 

‘de orde te herstellen’. Deze strafex-

peditie betekende meteen het einde 

van de patriotse beweging, want de 

revolutionaire geestdrift verdampte 

snel bij het zien van de Pruisische 

overmacht. Op gezag van generaal-

majoor Blücher werden onderweg 

overal de vrijkorpsen ontwapend, 

waarna de oude machtshebbers weer 

de dienst uitmaakten. Uit angst voor 

wraak vluchtten duizenden patriot-

ten schielijk het land uit. Ook Alme-

lo had met de Pruisen te maken ge-

had en na hun aftocht beklaagden 

Lucas Bruggink en Hendrik Jan 

Volterink zich er over dat zij geen 

betaling hadden ontvangen voor het 

leveren van stro en haver. In de stad 

hadden de gravin en haar getrouwen 

het nu weer voor het zeggen. Burge-

meesters Revius en Bruins en gravin 

Sophia - Dake was berooid onderge-

doken in Amsterdam en Lamberts 

was inmiddels gestorven -  onderte-

kenden een akkoord waarin werd 

afgesproken dat de verkiezing van 

het gemeentebestuur weer geheel op 

de wijze van 1663 moest gebeuren. 

Maar dat gold niet voor lang.  

Begin 1795 trokken schamele en 

berooide Franse legers onder gene-

raal Pichegru, gedwongen door ge-

brek aan voedsel, vanuit Noord-

Brabant en Staats-Vlaanderen  over 

het ijs van de grote rivieren ons land 

binnen en moest in de Zeven 

Verenigde Nederlanden het oude 

bewind plaatsmaken voor nieuwe 

machthebbers. De Engels-Hessische 

bondgenoten geloofden het wel en 

toen stadhouder Willem V met zijn 

gezin op de pink Johanna Hoogen-

raad naar Engeland vluchtte – ‘Het 

is tijd om zich voor eenige tijd van 

hier te retireeren’-, hadden met het 

uitroepen van de Bataafse Republiek 

onder het toeziend oog van de Fran-

sen de patriotten de touwtjes weer in 

handen. Dat gebeurde zeer beheerst 

en zonder bloedvergieten. De patri-

otten wilden een nieuwe maatschap-

pij en een nieuwe staatsinrichting op 

grondslag van de rechten van de 

mens. Alle inwoners moesten vrij en 

gelijk zijn en er diende gelijkstelling 

van godsdienst te zijn. De Fransen 

hadden echter andere belangen. 

Waar het hun eigenlijk om te doen 

was, bleek wel uit de bepalingen van 

het vredesverdrag met de Republiek 

waarmee honderd miljoen gulden 

werd binnen gehaald, evenals de 

toezegging dat de kosten van de 

Franse bezettingsmacht, die 25.000 

soldaten telde, zouden worden be-

taald.  

 

 
De aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis in 1787. 
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Ook in Almelo kreeg de omwente-

ling rond de leus ‘Vrijheid, gelijk-

heid en broederschap’ veel bijval. 

Wel was een negental vermogende 

burgers bang dat de voor de Fransen 

vluchtende Engelse-Hessische-

Hannoveraanse troepen, die plunde-

rend op weg waren naar de grens, 

zich aan hun have en goed zouden 

vergrijpen. Ze staken daarom de 

koppen bij elkaar en kwamen over-

een dat ze een Frans legertje naar 

Almelo moesten lokken, dat plunde-

ring zou kunnen tegengaan. In aller-

ijl werd hiervoor 2050 gulden opge-

hoest. Een detachement paardenvolk 

en kanonniers van het korps 

‘Löwenstein’ hapte inderdaad  toe 

en meldde zich onder bevel van ko-

lonel Grand Jean al op 26 februari 

1795 in het stadje. Het groepje bur-

gers had hiermee echter het paard 

van Troje binnen gehaald, want de 

Fransen hadden heel wat noten op 

hun zang en dat pakte vaak onple-

zierig en kostbaar uit. Op 27 februa-

ri kwam al het bevel dat burgers die 

een snaphaan bezaten hun wapen 

naar het stadhuis moesten brengen. 

Hoewel niet van harte, deed men dat 

gedwee. Voorts mocht geen inwoner 

van Almelo zich zonder machtiging 

’op de distantie van een half uur’ 

buiten de stad begeven en mocht je  

buiten je huis met een geweer wor-

den betrapt, dan kreeg je de dood-

straf. Ook ’burgeres’ Sophia van 

Rechteren diende de Franse regels in 

acht te nemen. 

Onder de naam ‘Provisioneele Re-

presentanten der Stad Almelo’ was 

er een nieuw stadsbestuur, dat op 4 

maart 1795  zelfs generaal Van 

Damme, commandant van het Ar-

mée du Nord, mocht ontvangen. Hij 

was met groot gevolg en manschap-

pen naar het stadje getrokken en 

nam zijn intrek in Huis Almelo. De 

woordvoerder van de municipaliteit, 

secretaris H.J. Colmschate, had voor 

hem een toespraak in petto, die vol-

gens de geschiedschrijving begon 

met: ‘Burger Generaal. In naam en 

op last van Almeloo’s burgerij wen-

schen wij U van herten wellekom in 

ons gewest, Edelen Held’. En Colm-

schate eindigde al even gezwollen: ‘ 

Ontvang in naam van dit gansche 

Almelosche volk den kus der broe-

derschap’. Maar zo edel en waardig 

was Van Damme helemaal niet. Op 

7 maart ontving de generaal bijvoor-

beeld een paar afgevaardigden van 

de Bentheimse landdag, die hem 

smeekten om hun arme en vaak ge-

plaagde landje leed te besparen. 

Maar natuurlijk, antwoordde Van 

Damme, jullie zijn immers neutraal. 

Maar op 14 maart liet hij het landje 

toch bezetten en belegerde hij het 

slot van Bentheim, waarvan een 

gedeelte werd opgeblazen. 

Almelo bleek opvallend in trek bij 

de Fransen, want op 13 maart 1795 

meldde zich hier tevens generaal 

Moreau, die inkwartiering kreeg in 

het huis van burger Egbert Hofkes. 

Verder kwam op 27 maart ook nog 

generaal Pensée, die waarschijnlijk 

tot groot ongenoegen van de gravin 

eveneens zijn intrek in Huis Almelo 

nam.  

 

 
De beruchte generaal Dominique van Damme. 
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T 
heo Rueter werd vooral be-

kend door zijn ontwerpen 

voor landhuizen in Het Gooi. 

Hij ontwierp woonhuizen in een 

traditionele, landelijke architectuur, 

hanteerde een ambachtelijke bouw-

wijze en maakte gebruik van traditi-

onele materialen. Belangrijk voor 

zijn wijze van ontwerpen was zijn 

beleving van de natuur. Hij huldigde 

de opvatting dat huizen altijd in har-

monie met de omgeving moesten 

worden ontworpen. Hiermee was de 

basis gelegd voor zijn landelijke 

bouwstijl, waaraan hij zijn hele le-

ven zou vasthouden. 

Architecten die hem tijdens zijn 

loopbaan hebben beïnvloed waren 

C.B. Posthumus Meyjes sr., bij wie 

hij in de leer was, Karel de Bazel en 

J.L.M. Lauweriks.  

 

Zijn ontwerp voor het landhuis in 

Almelo is door de bijzondere combi-

natie van de Amsterdamse School 

bouwstijl met het Indonesische Mi-

nang Kabau‑dak in Twente zeld-

zaam. De Indonesische invloed op 

het ontwerp van de villa ontstond na 

een reis naar het Verre Oosten. Na 

zijn terugkeer in Nederland werd hij 

geconfronteerd met het succes van 

de Amsterdamse School, dat hem er 

toe bracht een aantal villa’s in ex-

pressionistische stijl te bouwen. De 

golvende rieten daken en de in el-

kaar overvloeiende bouwdelen ge-

ven deze huizen een beweeglijk en 

plastisch karakter.  

 

Door het grote aantal woonhuizen 

die in de navolgende jaren langs de 

 

Bornsestraat 112, een bijzonder woonhuis 

Dit aan de Bornsestraat staande landhuis werd in 1917 ontworpen door 

de Blaricumse architect Theo Wilhelm  Rueter (!876-1963) in opdracht 

van textielfabrikant A. Bendien. Typerend voor het oeuvre van de architect 

is de combinatie van de Amsterdamse School bouwstijl met het rietgedekte 

dak waarin hij diverse kapvormen, waaronder het Indonesische Minang 

Kabau‑dak, verwerkt. 

 

 

Door Hans Holtmann 
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Bornsestraat werden gebouwd, staat 

het als landhuis ontworpen woon-

huis inmiddels in de stad. Voor de 

oprijlaan van het huis is een houten 

toegangshek tussen gemetselde ko-

lommen geplaatst in de Amsterdam-

se School bouwstijl.  

De loggia in de voorgevel is in 1923 

in stijl met vensters dichtgezet. De 

keuken is verbouwd, hetgeen ook in 

de achtergevel zijn sporen heeft na-

gelaten. Het hout in het interieur is 

wit geverfd. 

 

Het landhuis is in gele baksteen over 

één bouwlaag opgetrokken op een 

samengestelde plattegrond onder 

een samengestelde rietgedekte kap. 

In de kap zijn dakkapellen onder 

welvingen geplaatst en aan de ach-

terzijde een hoge en een lage 

schoorsteen. De gevels zijn voorzien 

van decoratieve metselverbanden. 

De deuren zijn geplaatst in keper-

boogkozijnen, de vensters zijn recht-

gesloten onder strekken, gedeeltelijk 

voorzien van bovenlichten en 

glas‑in‑lood en behangen met witte 

luiken met een blauwe zandloper en 

een zwarte rand. De trappen rond 

het huis zijn gemetseld op een ke-

perboogvormige plattegrond. Het 

linker gedeelte van de voorgevel is 

onder een mansardedak opgetrok-

ken, dat licht oversteekt als een Mi-

nang Kabau‑dak. 

De oorspronkelijke loggia rechts 

daarvan bevindt zich onder een wel-

ving in het dakschild. 

In linker zijgevel springt het linker 

deel vooruit onder een groot over-

stekend wolfeind, waarbij in het 

rechterdeel een geprofileerde houten 

voordeur is geplaatst in een portiek 

bestaande uit een bakstenen muurtje 

met kolom, waarop een houten luifel 

met keperboogvormig overstek. Het 

portiek is met glas dichtgezet. Links 

in het risaliet is eveneens een deur 

onder een luifel geplaatst. 

In de achtergevel bevinden zich 

links twee aan Minang‑Kabau ver-

wante steekkappen en rechts een 

uitbouwtje onder een zadeldak. On-

der de linker steekkap risaleert het 

driezijdige geveldeel. In het midden 

hiervan is een dubbele deur onder 

een glazen luifel op houten kolom-

men geplaatst. Onder de tweede 

steekkap is de gevel op de begane 

grond gewijzigd als gevolg van de 

vergrootte keuken. 

In de rechter zijgevel is onder een 

groot overstekend wolfeind een drie-

hoekige erker met daarop een bal-

kon geplaatst. 

 

In het huis komt in de eikenhouten 

lambriseringen, de deurposten, de 

deuren en de ingebouwde kasten de 

keperboog terug. In het huis zijn 

verder onder meer nog de tegelvloe-

ren, de marmeren schouw en het 

glas‑in‑lood bewaard gebleven. 

 

 

Uit: Zichtbaar verleden van Almelo, 

Hans Holtmann 2014. 

 
Met name de vormgeving van het dak is bijzonder door de toepassing van diverse stijlinvloeden. 



 

 

I 
n en om de stad Almelo woedt 

al eeuwen een strijd tegen het 

water. Dit is bij velen onbekend. 

Tijdens onze bijeenkomst op 14 

februari jl. bracht Harry Koop hierin 

verandering. Harry begon met het 

vertonen van een film met beelden 

van de overstroming in Almelo uit 

1946, net 1 jaar na het einde van de 

oorlog! Op sommige plekken stond 

het water zelfs 1.50 m hoog. Hulp 

en saamhorigheid waren de twee 

direct in het oog springende beelden. 

Maar het bleek niet de eerste keer 

geweest te zijn, dat Almelo door 

water geteisterd werd. Ook  in 1889, 

1891, 1898 en 1926 werd de Alme-

lose bevolking door het water ver-

rast. In 1995 scheelde het ook maar 

een paar centimeter. En uit voor-

gaande eeuwen is weinig bekend. 

Op oude kaarten zijn de vele beken 

door Almelo te zien. Hier lagen ook 

meerdere bleekvelden; in de omge-

ving van de Grote kerk zelfs met een 

Bleekwachtershuisje ter voorkoming 

van diefstal van het bleekgoed. 

Bij het waterschap stond de proble-

matiek van de waterafvoer altijd 

centraal. Almelo is één van de laag-

ste plekken van Twente, het zoge-

noemde afvoerputje. Een situatie, 

die ontstond  in de laatste IJstijd.  

Het Waterschap “de Regge” waakt 

vanaf 1884 over ons. Na enkele fu-

sies is nu de naam “de Vechtstro-

men” met het hoofdkantoor in Al-

melo. Harry liet ons de vroegere 

kantoren van het Waterschap  zien. 

Behalve het verdwenen kantoor aan 

de Apollolaan zijn  deze gebouwen 

nog steeds in gebruik. De oorspron-

kelijke taak was de beheersing van 

het water en de reiniging van het 

afvalwater. De beken waren een 

bedreiging voor de volksgezond-

heid. Het waren  open riolen met de 

daarbij behorende stank. Vanaf de 

19de eeuw loosde ook de industrie 

hun (chemisch) afval in dit water. 

Sinds 1949 is de waterzuivering aan 

de Vissendijk gevestigd. Een conti-

nu en ingewikkeld proces, waarvoor 

voortdurend nieuwe technieken ver-

eist zijn.  

Om Almelo droog te houden moet 

de doorvoer van water goed gere-

geld zijn. Almelose Aa en Wezen-

beek werden verbeterd. Het Banis-

gemaal werd in 1959 gebouwd. In 

de jaren 70 en 80 werd de Loolee 

uitgediept en verbreed en het noor-

delijke gedeelte ervan zelfs gekana-

liseerd tot Lateraalkanaal. De re-

centste maar ook mooiste omleiding 

is nu “de Doorbraak”. 

Waterwegen betekent ook bruggen 

en duikers. Harry toonde ons vele 

afbeeldingen van oude en nieuwe 

Almelose bruggen,  verdwenen en 

vernieuwde sluizen. De afgebroken 

dubbele watermolen, die van 1420-

1849 tegenover het Wetshuis stond, 

werd niet vergeten. 

De vraag hoeveel havens Almelo 

gehad heeft en nu nog heeft, wist 

niemand goed te beantwoorden. 3 

Jachthavens en na voltooiing van de 

binnenstad komt daar de 7e “haven”. 

Water geeft ook vertier. Behalve het 

huidige zwembad “het Sport-

park”(sinds 1919) zagen wij  ook 

foto’s van de oude zwembaden 

Wendelgoor (1953-1988) en de 

zwemgelegenheden van timmerman 

Schoo (rond 1860 in het Kolkje) en 

Heer Bal in de Loolee (1875-1919), 

het illegale zwemmen in het Twen-

tekanaal en in het kanaal Almelo-

Nordhorn bij de Pook. Eén van de 

aanwezigen herkende op de foto zijn 

vader en moeder met hun gezin!  

De IJsbanen werden niet vergeten.  

Roeien, zeilen, kanoën, kajakken en 

vissen, evenals wandelen en fietsen 

langs de waterwegen bleven buiten 

beschouwing. Voor volledigheid zou 

Harry een heel boek kunnen vol 

schrijven. Na deze avond realiseerde 

ik mij het belang van de waterwegen 

voor Almelo om veilig te wonen, de 

havens voor de industrie en hoeveel 

kansen tot recreatie het water biedt 

voor eigen inwoners. 

 

W 
oensdagavond 7 maart 

sprak Coen Heldeweg 

voor de Historische 

Kring over de relatie tussen de Ten 

Cates en Almelo. Die verwevenheid 

heeft drie eeuwen geduurd. De eer-

ste verwijzing naar de familie da-
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teert van 1691. Als entrepreneurs 

kochten zij doek bij thuiswevers op 

en verhandelden deze elders. Weven 

en spinnen verplaatste zich vervol-

gens in G.B. naar fabrieken waar 

stoommachines de getouwen aan-

dreven. Om ook in Nederland  de 

textiel industrie te moderniseren 

huurde de Nederlandsche Handels 

Maatschappij (NHM) de Brit Tho-

mas Ainsworth in. Hij stichtte in 

Goor en Almelo weefscholen en 

bouwde aan de steenweg naar Zwol-

le een weef-en spinnerij dat een 

voorbeeld functie moest krijgen. 

Ainsworth stierf echter onverwacht 

in 1841. Het bedrijf rendeerde ook 

niet en werd doorverkocht aan de 

broers Salomonson. Onder hun lei-

ding en met hulp van de NHM ont-

stond zo KSW de latere fusie partner 

van ten Cate. Hendrik Ten Cate 

(1740-1817) wist door overname 

van een bedrijf in Almelo, dat een 

vergunning bezat om naar Indië te 

mogen exporteren, het afzetgebied 

voor zijn producten te vergroten. De 

kwaliteit van de weefsels werd aan-

gegeven en eigenlijk ook beschermd 

met Tjabs, het Maleisische woord 

voor  kenteken. Wij zagen 2 mooie 

exemplaren.  

In de spin-en weverijen waren de 

arbeidsomstandigheden gruwelijk 

vanwege het helse kabaal, stof, 

vocht en warmte. De ARBO wet 

was nog ver weg. Om “50 Jaar me-

chanisch weven” te vieren in 1910 

werd “het Torentje” gebouwd aan-

geboden door het personeel bijeen 

gespaard door verplichte inhouding 

van 5 cent per week op het loon. 

Met financiële steun van Salo-

monson werd in 1918 de Almelose 

Openbare Bibliotheek geopend in de 

Grote straat 75, die in 1965 naar de 

Hofstraat verhuisde en nu sinds 

1994 aan  Het Baken staat. Vele 

aanzienlijke panden in Almelo wer-

den in de loop der jaren door direc-

teuren van KSW en Ten Cate ge-

bouwd. Meerdere afbeeldingen pas-

seerden op het scherm en veroor-

zaakten een nostalgisch gevoel. 

In de naoorlogse periode viel Indo-

Samenvatting lezingen 14 februari en 7 maart door Jan Wever. 

Waterwegen en bruggen rondom Almelo   

Almelo en Ten Cate 
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O 
p 31 mei jl. werd de Stadsherstelprijs uitgereikt aan de familie Wis-

sink voor het restaureren van de voormalige rectorswoning van de 

Goede Herder aan de Vriezenveenseweg. 

Het rectorshuis werd omstreeks 1909 gebouwd tegenover het internaat de 

Goede Herder op de plek waar voorheen een kleine boerenbehuizing stond 

met de naam Nieuwhuis.  

De vorige eigenaar was de gemeente Almelo die het pand aan Tactus Versla-

vingszorg wilde verkopen als opvanglocatie. Maar Tactus wilde het pand slo-

pen en er iets nieuws bouwen. Omdat er bezwaren werden verwacht tegen de 

mogelijke sloop van het pand werd door de gemeente advies ingewonnen bij 

het Oversticht over de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Het Over-

sticht, kwam tot de conclusie dat het pand grote historische waarde bezat en 

daarom bewaard moest blijven. Het pand kwam daarna in de verkoop per 

openbare inschrijving. De familie Wissink werd de nieuwe eigenaar.  

Het sterk vervallen pand is in de navolgende periode ingrijpend verbouwd en 

gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk van de oorspronkelijke details werden 

gespaard. Het pand bevat neogotische elementen die het een bijzonder ka-

rakter verlenen. De ontwerper van het pand heeft zich in de detaillering duide-

lijk laten inspireren door de Roermondse architect Pierre Cuypers. 

Om het woonhuis aan te passen aan de eisen van deze tijd zijn in de indeling 

enige wijzigingen doorgevoerd, zoals een nieuwe keuken en badkamer. 

  

De Stadsherstelprijs wordt periodiek uitgereikt aan de eigenaar van een pand 

dat van cultuurhistorische waarde is en volgens de jury op een voortreffelijke 

wijze is gerestaureerd.   

Tijdens een bijeenkomst van de jury en de familie Wissink werd de prijs in de 

vorm van een schildje naast de voordeur aan de muur bevestigd. De familie 

kreeg vervolgens een oorkonde overhandigd door Miel Westenberg.  

Uitreiking Stadsherstelprijs 

nesië als afzetgebied weg. In het 

diepste geheim werd  een fusie tus-

sen KSW en ten Cate voorbereid 

waaruit De Koninklijke Nijverdal 

Ten Cate voortkwam. In vele landen 

was men actief. In politiek gevoelige 

landen als Griekenland en Zuid-

Afrika moest de productie vaak on-

der dwang beëindigd worden. 

Door te werken met speciale draden, 

geavanceerde weeftechnieken en 

kunststoffen wist het bedrijf een 

moeilijke periode te overwinnen 

toen de concurrentie uit de lage lo-

nen landen moordend bleek.  Be-

kend uit die tijd waren de surfplan-

ken. Nu produceert ten Cate  vooral 

technisch textiel voor veiligheids-

kleding, vliegtuigen, bouwconstruc-

ties en kunstgras. 

De productie van Ten Cate werd in 

2011 uiteindelijk ook op het Indië 

terrein gestaakt, waar vanaf 1912 

hard gewerkt was. In 2016 kwam de 

laatste fase. Een Buy-out door Gilde 

Private Equity. Nijverdal-Ten Cate 

verdween uit Almelo. Het was een 

gevoel als bij: “toen God verdween 

uit Jorwerd”. Het Indië terrein wordt 

nu door een projectontwikkelaar 

ontwikkeld tot een woonwijk, waar-

van wij futuristische beelden zagen. 

De aanwezigen leefden erg mee met 

dit geschiedenisverhaal. Velen had-

den hun eigen herinneringen en 

emoties daarbij. Er werd dan ook 

ook flink nagepraat. 

 
Het voormalige rectorshuis van de Goede Herder aan de Vriezenveenseweg.. 
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D 
e villa  werd  in 1907 ge-

bouwd naar een ontwerp 

van de architect G.B. Broe-

kema  in opdracht van D.J. van der 

Saag.  Van der Saag , vennoot van 

de bank Ledeboer & Co., overleed 

in 1923. Bijl de Vroe en zijn echtge-

note Jus. Arendina Strick van Lin-

schoten kochten de villa en verhuis-

den met hun gezin dat zelfde jaar 

nog naar Almelo. Cees Bijl de Vroe 

werd op 7 januari 1879 te Zwolle 

geboren. Na de middelbare school 

volgde hij een opleiding tot marine-

officier aan het Koninklijk Instituut 

voor de Marine te Willemsoord. 

Tijdens de inhuldiging van koningin 

Wilhelmina in 1898 maakte hij deel 

uit van de erewacht, die stond opge-

steld tussen het Koninklijk Paleis op 

de Dam en de Nieuwe Kerk. In 1902 

werd hij bevorderd tot luitenant ter 

zee tweede klasse en in 1913 tot 

luitenant ter zee eerste klasse. Dat 

hetzelfde jaar huwde hij met jonk-

vrouw Arendina Strick van Linscho-

ten.  Ze woonden aanvankelijk in ‘s-

Gravenhage. In 1914 werd hij be-

noemd tot adjudant van de gouver-

neur-generaal van Nederlands-Indië. 

Met zijn echtgenote en hun pas en-

kele weken oude dochtertje Lucia 

Maria vertrok hij op 27 december 

1914  met de SS Ophir vanuit Rot-

terdam naar Nederlandsch-Indië. Hij 

schreef over zijn verblijf in de Oost 

het boek  ‘Rondom de Buitenzorgse 

troon’. In mei 1919 keerde hij  naar 

Nederland terug waar hem een jaar 

later om gezondheidsredenen eervol 

 

Herinnering aan bewoner  
van villa Ootmarsumsestraat 85 

Zaterdag 28 april kwamen vier generaties van de familie  Bijl de Vroe naar Almelo 

om een in memoriam plaquette te onthullen voor hun (overgrootvader) Cornelis Lu-

cien Marie Bijl de Vroe.  Cornelis Bijl de Vroe was vanaf 1923  directeur van het fili-

aal van de Nederlandsche Bank aan de Wierdense straat. Met zijn gezin woonde hij  

in de  Art Nouveau villa, Ootmarsumsestraat 85,  waar nu van der Hel advocaten 

kantoor houdt.  

 
Door Hanschristiaan Krol 

 
Cornelis Lucien Marie Bijl de Vroe. 
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ontslag werd verleend. 

Na de terugkeer uit Nederlands-

Indië woonde het gezin Bijl de Vroe 

in Bunnik waar de beide zoons Go-

vert en Herman werden geboren. In 

1923 werd Cees Bijl de Vroe be-

noemd tot  directeur van het Alme-

lose filiaal van de Nederlandsche 

Bank. Het gezin verhuisde naar Al-

melo en betrok daar de villa aan de 

Vriezenveenseweg. Drie jaar later 

werd dochter Anneke geboren. Als 

directeur van de Nederlandsche 

Bank en lid van het Nederlandse 

patriciaat maakte het echtpaar deel 

uit van de Almelose bovenlaag. Op 

vrijdag  4 mei 1928 zijn ze aanwezig 

op de jaarvergadering van de tennis-

vereniging Luctor et Emergo. Er 

wordt vergaderd bij notaris Gideon-

se thuis aan de Wierdensstraat. Een 

jaar later, dinsdag de 28ste, vindt de 

jaarvergadering plaats op het tennis-

park. Bijl de Vroe stelt voor de toe-

latingsselectie tot de vereniging aan 

te scherpen. Jeugdleden zullen niet 

meer automatisch doorstromen naar 

de seniorenafdeling. De ballotage-

commissie, in de wandelgangen de 

‘Bloedraad’ genoemd, krijgt er een 

taak bij, want het voorstel wordt 

aangenomen. Mevr. Bijl de Vroe 

krijgt niet haar zin, wanneer zij 

voorstelt een telefoon aan te leggen 

bij de tennisbanen. Twee jaar later 

wordt Cees Bijl de Vroe voorzitter 

en blijft dat tot de verhuizing naar 

Arnhem in 1939. 

 

Dat jaar werd Cees Bijl de Vroe 

benoemd tot directeur van het Arn-

hemse filiaal van de Nederlandsche 

Bank. Tijdens de gevechten om Arn-

hem in 1944 werd hij verplicht het 

door de Duitsers in zijn bank opge-

slagen goud te bewaken. De stad 

was vanwege de hevige gevechten 

verder grotendeels verlaten. Cees 

Bijl de Vroe heeft gedurende de 

dagen dat de slag om Arnhem duur-

de getracht het goud te verbergen, 

om te voorkomen dat het naar Duits-

land zou worden gebracht. Nadat dit 

ontdekt werd en ook dat hij voor de 

illegaliteit werkzaam was, werd hij 

gearresteerd en overgebracht naar 

het huis van bewaring te Almelo. 

Hier werd hij verder goed behan-

deld. Hij mocht zelfs bezoek ontvan-

gen van zijn Almelose kennissen. 

Maar enige tijd later werd hij toch 

op transport gesteld naar het kamp 

Neuengamme. Daar overleed hij aan 

de gevolgen van typhus in het voor-

jaar van 1945.  

Als herinnering aan Cornelis Lucien 

Marie Bij de Vroe werd in het 

agentschap van de Nederlandse 

Bank te Arnhem een plaquette aan-

gebracht.  Nadat dit pand door de 

bank in 2000 werd verlaten  is de 

steen aangeboden aan de familie, die 

in 2017 contact zochten met de His-

torische Kring Almelo. Vanuit het 

bestuur werd vervolgens van der Hel 

advocaten benaderd, die bijzonder 

positief reageerden op het voorstel 

om in overleg met kleinzoon Cees 

Bijl de Vroe een plek voor de in 

memoriam plaquette te vinden in de 

villa aan de Ootmarsumsestraat.  Het 

forse stuk marmer werd gerestau-

reerd en met behulp van buurman 

Löwik opgehangen in de entree die 

toegang geeft tot de hal. Die 28ste 

april trad dhr. Van der Hel op als 

gastheer om vier generaties Bijl de 

Vroe te ontvangen. Oom Herman, 

diep in de negentig, onthulde de 

plaquette, waarmee  cultureel erf-

goed misschien niet terugkeerde 

naar Almelo, maar wel haar de juiste 

plek vond. 

 

  

 

 

 
Drieënzeventig jaar na zijn overlijden werd in Almelo een plaquette onthuld voor Cornelis Lucien Marie Bijl de Vroe. 
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Het afgelopen kwartiel deed de kascommissie  verslag en constateerde dat 

Wim Noordik als penningmeesterzijn werk over het financiële jaar 2017 uit-

stekend verricht had. De kascommissie werd daarop gecomplimenteerd. Wim 

stelde vervolgens voor gezien de financiële ruimte om onze website onder 

handen te nemen. Het huidige format is niet geschikt voor ipad en iphone. De 

veiligheid moet beter en een nieuwe layout is na 5 jaar op haar plaats. In het 

najaar gaat de nieuwe site de lucht in. De nieuwe privacy wetgeving, die eind 

mei in werking trad, levert voor onze stichting weinig problemen op. We slaan 

slechts naam en adres op van onze donateurs om Stad en ambt rond te sturen 

en de donatie te laten betalen. Deze bestanden zijn alleen bereikbaar en be-

werkbaar voor de secretaris en penningmeester. De voorzitter heeft inzage. 

 

De excursie van 17 mei georganiseerd door Wim Noordik en de voorzitter 

verliep ons inziens relaxed en goed. Bronbeek en kasteel Huis Bergh bleken 

die zonovergoten donderdag historische reisdoelen waar het prettig toeven 

was. Voor het verslag en meer informatie over Bronbeek en kasteel huis 

Bergh zie elders in Stad en Ambt.  

Tenslotte een afscheid en een introductie. 

Iets meer dan zeven jaar geleden benaderde Jan van Kooij mij opnieuw met 

het verzoek voorzitter van de Kring te worden. Mij pensionering kwam in 

zicht en ik zwichtte. Ik heb het niet berouwd. Het waren terug kijkend goede 

jaren maar met de nodige ups-en downs. 2015 was zwaar. Hans Kobes die de 

uitgave van Stad en Ambt coördineerde werd ziek en overleed. De redactie 

bestond toen op een gegeven moment nog slechts uit één werkende redacteur, 

uw voorzitter, maar het blad bleef verschijnen. Nieuwe contracten werden 

getekend. De uitgave werd goedkopen en de redactie ging weer functioneren. 

Het afscheid van Lex van de Biggelaar was zwaar, maar het bestuur vernieuw-

de zich en ging door. Daar ben ik dankbaar voor. De lezingen, de nieuwjaars-

recepties, de uitreiking van de Manskapbargprijs en het redden van de 

“smidse” en de samenwerking met de zusterorganisaties zijn herinneringen 

om te koesteren. Na zeven jaar is het echter een goed moment om te stoppen 

als voorzitter van een bestuur waarmee het zeer prettig samenwerken was. 

Daarvoor mijn dank. De voorzittershamer, die in het archief van het HIP rust, 

geef ik vol vertrouwen over in handen van Theo van Rijmenam. Ik zie u weer, 

voorzitter af, in de bibliotheek op 10 oktober voor de eerste lezing van het 

seizoen 2018-2019.  Theo als opvolger introduceert zich hier onder. 

  

Theo van Rijmenam (1950), Brabantse roots en met veel plezier woonachtig 

in Almelo sinds 1992, getrouwd met Jacqueline en 2 kinderen. Lid van Lions-

club Almelo De Essen. Met pensioen sinds 1 juli 2016 (laatste functie als di-

recteur publieke gezondheid Twente), maar nog steeds op diverse terreinen 

actief. Al op de middelbare school veel interesse in geschiedenis en voor boe-

ken die daarover gaan heb ik nu wat meer tijd. Herken mij zeker in een citaat 

van E.H. Kossmann (Intermediair 23 mei 1980), "Geschiedenis is als een oli-

fant: niet opzij te krijgen". Geniet van de lezingen van de Historische Kring 

Stad en Ambt Almelo en ik wil heel graag, als nieuwe voorzitter, mijn steentje 

bijdragen aan de verdere groei en bloei van onze stichting. De erfgoednota 

"Zichtbaar verleden 2018-2022", die de gemeenteraad van Almelo op 9 janua-

ri van dit jaar heeft vastgesteld biedt daarvoor zeker ook aanknopingspunten 

en dat geldt evenzeer voor de samenwerking met andere betrokken partners. 

Hanschristiaan Krol en Theo van Rijmenan 

Nieuws van Stad & Ambt 

 

Lezingen Historische Kring 

Stad en Ambt Almelo  

2018-2019 
 

 

 

Woensdag 11 oktober:   

De maand van de geschiedenis. The-

ma: “Opstand, rebellie en revolutie” 

Van de Opstand tegen de Spanjaar-

den naar de Patriotten en Franse 

bezetting van Almelo. Van  stakin-

gen in de textiel naar de april-mei 

stakingen in WOII. 

Met stilstaande en bewegende beel-

den, muziek en declamatie en wat 

uitleg met medewerking van Ellen 

Lamberts, Willem van Dooren en 

Hans Krol. Aanvang 19.30 uur. 

 

14 november en 12 december moe-

ten nog ingevuld worden.  

Zie het oktober nummer van Stad en 

Ambt. 

 

Woensdag 10 januari: Kuieravoand/

Nieuwjaarsbijeenkomst. Knieper-

tjes, Oude films, Thomasvaer en 

Pieternel. 

 

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 


