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Een zomer die geschiedenis maakte 

De aarde schroeide. Planten verschrompelden en legden de aarde dor en 

bloot. Slechts de druiven werden zoeter. De grasmat van Heracles bleef  

groen. Wie de aarde lief had sproeide niet, want het was zoet en kostbaar lei-

dingwater dat rozenperkjes en buxushagen in leven hield, terwijl de zon van 

oost naar west langs de horizon bewoog langs een hemel die twee maanden 

blauw en stralend was. Een zomer om lang te herinneren. Of niet? Valt deze 

zomer in onze herinnering weg, omdat de komende zomers net zo heet of nog 

heter worden? 

Het was ook een zomer waarin contouren in het landschap zich scherper en 

duidelijker aftekenden. Waar sloten en grachten, ooit dichtgegooid, nu zicht-

baar werden. Waar fundamenten lang vergeten zich als schaduwen kenbaar 

maakten. Daarom midscheeps in dit oktobernummer van Stad en Ambt een 

kleurenfoto gemaakt door een drone zwevend boven het oudste monument van 

Almelo: de Schuilenburg. Ooit bewaakte het voor de bisschop van Utrecht de 

weg van en naar Deventer. Nu een tweetal hoogtes in het landschap. Zicht-

baar verleden scherper dan ooit. 

 

Hans Christiaan  Krol 

mailto:albert.holterman@gmail.com
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Gereformeerd 

De gereformeerde kerk (niet te ver-

warren met de voorloper van de 

Hervormde Kerk met dezelfde 

naam) ontstond in 1834. In dat jaar 

richtte ds. De Cock uit Ulrum (Gr.)  

als eerste de zogenaamde Christelij-

ke Afgescheiden Gemeente op uit 

protest tegen de invloed van de 

overheid op de toenmalige Her-

vormde Kerk. Zonder inmenging en 

ook zonder subsidie volgden in den 

lande verschillen groepen zijn voor-

beeld. Met zuur verdiende centen 

bouwden de ‘kleine luyden’ hun 

eenvoudige kerkjes. De naam gere-

formeerd komt pas in 1869 weer in 

zwang als verschillende groepen 

zich verenigen in de Christelijk Ge-

reformeerde Kerk. Als in 1891 de 

volgelingen van Abraham Kuyper 

zich bij hen aansluiten verandert de 

naam, zoals die in de twintigste 

eeuw  zou gelden, in Gereformeerde 

Kerk in Nederland.  

 

Sligtekerk (1863-1896)  

De meeste oudere Almeloers zullen 

de ‘Sligtekerk’ kennen als opslag-

ruimte van bakkerij Dijkers. Als 

kerk opende het kleine gebouw in 

1863 zijn deuren. Het was daarmee 

het eerste gereformeerde kerkje in 

Almelo; landelijk gezien vrij laat, 

als je bedenkt dat rond 1840 de ge-

reformeerden in Enter, Vriezenveen 

en Rijssen al hun eerste plaatsen van 

samenkomst hadden. Het kerkje van 

wat toen nog de Christelijke Af-

scheiden Gemeente heette, stond 

met pastorie aan de Eerste Sligte-

straat nr. 17 op de hoek met de 

Poulinkstraat.  

Het waren de evangelisten van de 

‘Nederlandsche Evangelisch-

Protestantsche Vereeniging (NEPV) 

in Almelo die hiertoe de aanzet had-

den gegeven. Om sacramentsbedie-

ning mogelijk te maken zochten zij 

contact met de Christelijke Afge-

scheiden Gemeente in Enter. Voor-

alsnog kerkte men in het gebouw 

‘De Evangelisatie’ aan de Holtjes-

steeg dat gehuurd werd van de 

NEPV. Toen na een conflict tussen  

evangelist en kerkenraad de samen-

werking met de NEPV ten einde 

kwam, moest uitgezien worden naar 

een andere ruimte. 

De gemeente kende in het begin 65 

lidmaten. De overkomst van gezin-

nen die werk vond in de Almelose 

industrie zorgde voor een flinke 

groei. Eerste predikant was W. van 

der Kley (1819-1875). Een nieuwe 

situatie ontstond er in 1894 toen de 

kleine groep Nederlands gerefor-

meerden van Abraham Kuyper zich 

bij de Sligtekerk aansloten. Zij wa-

ren in 1891 uit de Grote Kerk getre-

den en kerkten tot die tijd aan de 

Spoorstraat. Beide kerken gingen 

samen verder  onder de nieuwe 

naam ‘Gereformeerde Kerk te Al-

melo’. De Sligtekerk, waar werd 

gekerkt, bleek nu al gauw te klein. 

De gereformeerden verhuisden in 

1898 naar de Prinsenstraat en be-

trokken in 1910 de Molenkamps-

kerk. In 1896 werd de Sligtekerk 

verkocht. Het gebouw deed later nog 

jaren dienst als opslagruimte van 

banketbakkerij Dijkers 

Christelijke Gereformeerde Kerk 

‘Eben Haëzer’,  1897-1927  

De tweede gereformeerde gemeen-

schap in Almelo ontstond toen enke-

le leden van de Sligtekerk zich ver-

Heilige Huisjes   
Gereformeerde kerkjes in de 19e eeuw      

Kerken namen op beslissende momenten een centrale plaats in in het le-

ven van onze (voor)ouders . Er werd niet alleen getrouwd en gerouwd, 

maar ook onderwezen, gedankt en gebeden. Ze zorgden voor binding in de 

toenmalige samenleving. In het kader van de website 

www.almelo.erfgoedopdekaart.nl  zijn de Heilige Huisjes van Almelo op-

nieuw gedocumenteerd en in beeld gebracht. In deze aflevering aandacht 

voor de eerste  gereformeerde kerkjes van de stad.  

Door Jan Braakman 
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zetten  tegen de genoemde fusie in 

1894. Zij gingen verder onder de 

oude naam. Deze (voortgezette) 

Christelijke Gereformeerde Ge-

meente betrok vanaf 1897 tot 1927 

een eenvoudig gebouw aan de pas 

aangelegde Tuinstraat, op nr.  44. In 

1904 kreeg zij haar eerste predikant, 

ds. J. van der Vegt (1863-1929). De 

kerk was toen gelegen in wat wel de 

mennistenhemel werd genoemd, een 

gebied met veel groen en tuintjes dat 

eigendom van welgestelde Almelose 

doopsgezinden was geweest. 

Ook dit kleine kerkje eindigde als 

loods en opslagruimte. Toen de ge-

meente in 1927 verhuisde naar hun 

huidige locatie aan de Hofkamp-

straat werden kerk en pastorie ver-

kocht aan brandstofhandelaar Knol. 

Het gebouw kreeg al gauw in de 

volksmond  de naam Turfkerk an n’ 

Ulk.  Eind jaren ’80 werd het ge-

bouw in het kader van stadsvernieu-

wing gesloopt.  

www.almelo.erfgoedopdekaart.nl  

herbergt een schat aan informatie en 

beeldmateriaal. Niet allen over 

‘Heilige Huisjes’, maar ook over 

bijvoorbeeld het industriële erfgoed 

van Almelo.  Dit beeldmateriaal is 

in het groot te zien  op de touch-

screentafel van het stadsmuseum. 

Onder eindredactie van Harrie Koop 

wordt de website sinds 2014 regel-

matig van nieuwe content voorzien. 

 

Bronnen 

www.gereformeerdekerken.info.nl/

almelo 

F. Meijerink, Ontstaan en ontwikke-

ling van de gereformeerde kerk in 

Almelo (2007)  

De Christelijk Gerefomeerd Kerk  

Almelo (Jubileum uitgave, Almelo 

1984).  

Met dank aan dhr. S. Hoekstra. 

 

 

Sligtekerk als opslagruimte 1961 en 1973 

 

De Turfkerk in de Tuinstraat, voormalig kerkgebouw als opslagplaats, ca. 1980. 

 

http://www.almelo.erfgoedopdekaart.nl
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O 
p ‘sinte Vitus dach’ in 1420 

verscheen de ‘Stadbrief’, 

bestemd voor de schepenen 

en burgers van Almelo, waarin heer 

Egbert van der Ese een reeks privile-

ges en orde-bepalingen op een rijtje 

zette. Daaruit blijkt dat er toen al in 

het plaatsje een werf was waar 

scheepjes, de potten, konden worden 

gerepareerd en ladingen werden 

overgeslagen. ‘In en uut to scepene’ 

noemde Egbert dat. Het leidde tot 

een druk handelsverkeer naar of van 

Almelo. Het stadsbestuur moest, 

aldus de ‘Stadbrief’, zorg dragen 

voor het onderhoud van de werf, 

waarbij zij konden beschikken over 

‘gelt als daer jarlyks van de potten 

komet’. Maar Egbert verleende dat 

recht niet zomaar. Hij eiste daarvoor 

‘eyn half pund pepers jarlix to beta-

len op dat hues to Almeloe’.  

 

Het stadje ontwikkelde zich in de 

15e en 16e  eeuw tot de belangrijk-

ste havenplaats voor Noord- en Oost

-Twente. In die tijd groeide Almelo 

ook vrij snel. Door het handelsver-

keer moeten op den duur de Molen-

kolk bij de twee olie- en graanmo-

lens tegenover het uit 1489 dateren-

de stadhuis, de aansluitende werf en 

de Schuttenkolk een levendig beeld 

hebben geboden. Om het water op 

peil te houden, was er in zuidelijke 

richting een grote sluis. De schip-

pers kwamen via de Loolee vanuit 

het oosten de stad binnen, passeer-

den de werf en gingen zo naar de 

Schuttenkolk, dat een  ruime verbre-

ding van de beek was. Wanneer ze 

die via de sluis aan de zuidzijde 

weer verlieten, ging de tocht over de 

Aa en de Nije Graven naar de Regge 

en de Vecht. Vanuit het westen wer-

den via deze wateren ook goederen 

aangevoerd, zoals zout, zeep, stok-

vis, bier, traan, haring en potas, die 

dan op de werf werden overgesla-

gen. Zo ontstonden er hier ook pak-

huizen. Wie van de werf en de sluis 

gebruik maakte, moest daarvoor 

betalen. Werd dat werfgeld ontdo-

ken, dan konden er forse boetes 

worden uitgedeeld. Nog in 1671 

waarschuwde Zeger van Rechteren 

dat een schipper die in gebreke bleef 

honderd goudgulden moest betalen 

aan het Huis Almelo. Bovendien zou 

zijn lading verbeurd worden ver-

klaard ‘half ten profijte van de ar-

men en half voor die gene het selve 

an brencht ofte bekent maeckt’. 

De schepenen en de ‘raetsluden’ 

hielden toezicht op de naleving van 

de regels, die voor het handeldrij-

ven, de scheepsvaart en de ladingen 

golden. Uit het feit dat in 1489 nog 

meer voorschriften werden genoemd 

en ook meer goederen werden opge-

somd, kan wel worden afgeleid dat 

de handel steeds meer floreerde en 

nog striktere regulering noodzake-

lijk werd geacht. Zo mocht handels-

waar niet langer dan drie dagen op 

de werf worden opgeslagen en ook 

mocht niemand daar een plaats bezet 

houden. 

 

 De Nije Graven was in 1476 in op-

dracht van heer Otto van Rechteren 

vanaf de Aa ten zuiden van de huidi-

ge Almelose algemene begraafplaats 

en door de toenmalige moerassen 

ten zuiden van Wierden gegraven 

voor een goede waterafvoer, maar 

ook ten behoeve van schippers die 

nu over een korter en veel beter 

vaarwater konden beschikken. Bij 

Ypelo sloot de Nije Graven aan op 

de Wierdense Aa, waarna bij ‘t Exo 

de Regge was bereikt. Niet iedereen 

bleek blij met dit kanaaltje, want in 

een brief aan de magistraat van De-

venter beklaagde Otto zich dat boer 

Gert Lambert Slijtert van de Wier-

dense erve Beverdam dijken en 

dammen van de Nije Graven had 

doorgestoken, die voorkwamen dat 

er nog meer water naar het drassige 

gebied werd aangevoerd. Klaarblij-

kelijk bleef deze onvrede bestaan, 

want in 1671 kreeg de belangrijke 

watergang nieuwe dijken, waarbij 

heer Zeger waarschuwde dat de on-

verlaat die het in zijn hoofd haalde 

deze ‘dijcken door te stecken’ kon 

rekenen op een boete van ‘25 golt-

gulden en 5 mudden haver’. Wie een 

dader aanbracht, kreeg een beloning.  

 

Kaarsenslag 

Het innen van het werfgeld werd al 

spoedig verpacht waarvoor bij de 

verpachting, die steeds plaats had op 

23 februari, de ‘kaarsenslag’ werd 

gebruikt. Daarbij werd een kaars 

aangestoken en degene die het laat-

ste bod deed voordat de kaars doof-

de, was de winnaar. De pachter hield 

op de werf ook een oogje in het zeil, 

zoals bij de reparaties aan de sche-

pen. Die hadden meestal plaats in de 

droge tijd, wanneer er weinig water 

in de beken stond en daarbij moest 

worden gezorgd dat de arbeiders 

voldoende werkruimte hadden. In 

1683 werd voor het eerst ‘voor het 

deurvaren van het Sluisien beneden 

den werff’ jaarlijks schippersgeld 

gevraagd. Zestig schippers droegen 

toen het bedrag van een oortrijks-

daalder, twaalf stuivers en acht pen-

ningen af aan Jan Mulder, die ook 

Met pot of vlot naar Swol 

In Almelo werd al vroeg handel gedreven. Dat kwam 

mede door de aanwezigheid van waterlopen, want ver-

voer per as was door de slechte staat van de onverhar-

de wegen, rovend gespuis onderweg en regelmatig wa-

teroverlast niet aanlokkelijk. Bovendien was vervoer 

per water meestal sneller en kon er meer lading mee 

worden genomen. Het economische leven in de stad 

speelde zich dan ook af rond het vaarwater. 

 
Door Gerard Brouwer 
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de molens in de stad had gepacht. 

 

De potten waren scheepjes, die on-

geladen een diepgang hadden van 12 

cm. Ze hadden een maximale lengte 

van 8,5 meter, waren 1,5 meter 

breed en een meter hoog.  Ze leken 

veel op de later in Overijssel ge-

bruikte zompen. De geringe diep-

gang was makkelijk, want de be-

vaarbaarheid van de waterlopen was 

slecht. In grote delen van het jaar 

stond het water zo laag dat er geen 

scheepsvaart mogelijk was. Alleen 

de Regge beneden Hellendoorn was 

het hele jaar bevaarbaar. Dat was 

niet het geval ter hoogte van Rijssen, 

want daar liepen de scheepjes bij 

laag water vast. De situatie op de 

andere riviertjes was zelfs nog slech-

ter. Op de vaarroute naar en van 

koopmansstad Zwolle duurde elke 

vaart zo’n zestien tot twintig dagen. 

Recordhouder was in die tijd Jan 

Roelofs, die de tocht een keer in 

veertien dagen volbracht. De schip-

pers voeren zomers gewoonlijk in 

groepen, zodat er voldoende man-

kracht voorhanden was wanneer in 

de beken bij laag water dammen 

gebouwd moesten worden die het 

water lieten stijgen. Wanneer dan 

een dam werd doorgestoken, boom-

de men zover mogelijk met de wa-

tervloed mee. Deze methode werd 

lang toegepast. De Achterhoekse 

geoloog en landbouwkundige 

W.C.H. Staring, zoon van de dichter 

Staring, zag ooit tien schippers zo 

aan het werk.‘Van den vroegen mor-

gen tot den laten avond heeft dat 

tiental mannen gezwoegd en ge-

zweet om dwars door het riviertje 

een dam op te werpen’, schreef hij 

vol bewondering. Een bezwaar was 

wel dat de restanten van die dam-

men natuurlijk niet bevorderlijk 

waren voor de bevaarbaarheid. 

 De Regge had voor de schippers 

nog een probleem: Huis Schuilen-

burg bij Hellendoorn. Aan de over-

last van deze roofridderburcht was 

in 1381 door de bisschop van 

Utrecht, de landsheer van Overijssel, 

een einde gemaakt, maar aan een 

zijtak van de Regge stonden ook 

watermolens van het Huis en om 

voor dit tweetal het water op peil te 

houden, was er omstreeks 1400 een 

grote schut gebouwd. De schippers 

moesten daar steeds tot de avond 

wachten, want dan waren de mul-

ders klaar met het malen en kon dus 

de schut worden geopend door een 

paar schutplanken weg te halen. Het 

water voor de molens kon dan in de 

nacht weer de juiste hoogte krijgen. 

Was het echter langdurig droog, dan 

moesten de schippers soms dagen 

wachten en dat leidde tot hoogoplo-

pende ruzies en ongeregeldheden. In 

1550 werd afgesproken dat steeds 

zes of zeven schepen tegelijk naar 

Schuilenburg moesten varen, waar 

de schippers een dag moesten wach-

ten. Was het laag water dan moesten 

de schepen gedeeltelijk worden uit-

geladen. Ging de schut open, dan 

was het de kunst om slim van het 

stromende water gebruik te maken. 

Sommigen durfden met de kop van 

hun schuit naar voren vol bravoure 

het vallende water achterna te gaan,  

maar anderen lieten de schuit voor-

zichtig achterstevoren door de nau-

we opening in de schut zakken, 

waarbij ze steeds een vooraf op de 

wal bevestigd touw lieten vieren om 

de snelheid te vertragen. Gingen de 

schippers stroomopwaarts dan wer-

den door de opening in de schut 

twee touwen geleid waarmee vanaf 

de beide oevers mannen het scheep-

je door de schut trokken. Meestal 

werden hierbij enkele schuiten aan 

elkaar vastgemaakt, zodat ze uit alle 

macht achter elkaar door het gat 

konden worden gezeuld. Regelmatig 

werden hierbij potten beschadigd en 

ook maakten sommigen zoveel wa-

ter dat ze zonken. Het was daar voor 

de zwoegende schippers dus beslist 

 
Op deze foto van erve Joostman,  op de plek waar later Groenendaal zou verrijzen, is nog de Nije Graven te zien. 



 

 

derzee naar Amsterdam, Hoorn en 

Edam waar het nodig was voor de 

scheepsbouw en ook brandhout ging 

die weg.  De houthandel stokte uit-

eindelijk vanwege ontbossing en 

malaise in de scheepsbouw. De lin-

nennijverheid nam echter in Almelo 

steeds meer in betekenis toe, zodat 

daar weer werkgelegenheid was. Al 

in 1574 en 1575 werd grof linnen-

weefsel genoemd als handelswaar, 

met daar tegenover de invoer van 

garens uit Duitse steden waarmee 

fijnere doeken konden worden ge-

maakt. Toen het slechter ging met 

de houthandel stapten sommige 

houthandelaren al snel over op de 

verkoop van linnen, dat zij opkoch-

ten bij huiswevers. Opvallend is dat 

in de 17e en begin 18e eeuw vaak 

zand in Almelo werd aangevoerd. Er 

moesten klaarblijkelijk veel drassige 

plekken en erven worden opgehoogd 

en ook zal wel hebben meegespeeld 

dat heer Adolph Hendrick in die tijd 

het Huis en naaste omgeving ver-

fraaide en pachtboerderijen en hui-

zen liet bouwen. De honderden 

scheepsladingen kwamen meestal 

uit Rijssen en Hellendoorn. Een van 

de leveranciers was bijvoorbeeld 

PostJan, die vanaf 1688 tot 1708 in 

de boeken voorkomt ‘weegens sand 

vaeren’. Hij kreeg daarvoor bedra-

gen betaald die variërden van twee 

tot zeven gulden. Swier Lamberts 

kreeg in 1712 per vracht 15 stuivers 

voor het ‘vaeren van 28 schuyten 

sant’. Zelfs ‘borgemester’ Hendrikus 

Holtman was met zijn vracht- en 

schippersbedrijf in de weer met 

‘aerde vaeren’.  

 

Schuldboek 

Een mooi beeld van de veelsoortige 

handel toentertijd biedt het bewaard 

gebleven schuldboek van de Alme-

lose koopman Arend Kenkhuis 

(circa 1588- circa 1642), die zorg-

vuldig noteerde wat hij had afgele-

verd of afgenomen en wie hem geld 

schuldig was. Er was hier vaak spra-

ke van ruilhandel, maar ook werd 

met klinkende munt betaald. Het 

hout haalde de koopman voorname-

lijk uit de omgeving van Dulder, 

Losser, Boekelo of Oldenzaal, ter-

wijl hij handelsrelaties had met Am-

sterdam, Hoorn, Kampen, Zwolle, 

Hasselt en diverse Duitse steden. In 

zijn boekhouding uit de jaren 1625-

1639 staan zo’n 1600 posten, waar-

het over in schepen die op weg gin-

gen naar Zwolle. Bijkomend voor-

deel was dat zo ook de werkgelegen-

heid toenam. Door de Tachtigjarige 

Oorlog (1568-1648) was er in het 

oosten ook veel houtkap om met de 

verkoop geld te vergaren voor schat-

tingen door  rondtrekkende soldaten, 

terwijl er daarnaast een groeiende 

vraag naar hout was in het westen 

van het land. Oorlog voeren kost 

geld, vandaar dat door de Spanjaar-

den in het begin van de 17e eeuw in 

bezet gebied licentgeld van onge-

veer vijf procent werd geheven op 

goederen die naar de Staatse contrei-

en werden vervoerd, hetgeen meteen 

een soort vrijgeleide was. Hout viel 

daar ook onder, maar desondanks 

verdienden kooplieden en handela-

ren aan de houthandel een goed be-

legde boterham, zoals ook cijfers uit 

1607 en 1608 laten zien. De waarde 

van een lading hout in een schip 

werd berekend op 30 gulden en met 

een vlot op 70 gulden. In 1607 regi-

streerde Almelo 845 schepen en 157 

vlotten en in 1608 waren deze cijfers 

respectievelijk 597 en 170.  In totaal 

waren er 27 handelaren die hout 

vanuit Almelo vervoerden. Groot-

verdiener in die dagen was  Joan 

Bruins, terwijl ook de Almelose 

burgemeester Hendrik Swam, tevens 

bierbrouwer en graanhandelaar, aan 

deze lucratieve handel een aardig 

centje overhield. 

 

 De pachter van de werf kreeg in 

deze periode het volledige werfgeld 

van de vlotten en de overslag, ter-

wijl  Huis Almelo een percentage 

kreeg van het havengeld dat de sche-

pen opbrachten. Daarbij zorgde de 

heer voor het onderhoud van de werf 

en de sluis, maar de kosten werden 

wel verhaald op de schippers. Het 

‘repareren en leggen van een nieuwe 

schutting’ liep in 1633 klaarblijke-

lijk zo in de papieren, dat de tarie-

ven voor gebruik van de sluis zelfs 

aanmerkelijk werden verhoogd. Een 

schipper moest nu zes in plaats van 

vier stuivers betalen en voor een vlot 

van één lengte werd het tarief zeven 

in plaats van vijf stuivers. Er zal 

hierover zeker geklaagd zijn, want 

in 1577 moest een schipper nog 

maar één stuiver neertellen.  

Het meeste hout werd vervoerd naar 

Zwolle en Hasselt, het kromhout en 

kniehout ging vandaar over de Zui-
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geen pretje. In 1650 ontstond er ech-

ter een andere situatie. Door het 

opgestuwde water waren er steeds 

overstromingen waarbij het hooi 

schade opliep en daarom werd vast-

gelegd dat van 1 april tot 17 septem-

ber de schut open moest staan. Een 

windmolen diende dan het maalwerk 

te doen. Ter compensatie van de 

schade kreeg de heer van Schuilen-

burg 3500 Carolusgulden uitbetaald. 

  

In Zwolle is een ‘Register van de 

belasting op inkomende passagiers’ 

bewaard gebleven, die de periode 

omvat van oktober 1673 tot mei 

1674. Daaruit blijkt dat toen zo’n 

165 Almelose schippers en handela-

ren in Zwolle hebben overnacht. 

Sommige schippers sliepen in hun 

schuit, maar anderen vonden onder-

dak in herbergen. Je ziet daarbij 

meerdere keren de zelfde namen in 

het register staan. Otto Camphuis 

noteerde in die zeven maanden maar 

liefst 60 overnachtingen van Alme-

loërs in zijn herberg. Voor de eta-

blissementen Het Huurpaard, Derk 

in de Morgenster en Bartold Salis-

bury waren deze cijfers respectieve-

lijk 37, 26 en 14. Het ging hier om 

herbergen ‘aan de Buitenkant van 

Swol’.  In de stad zelf waren er ook 

slaapplaatsen, zoals in Het Rode 

Hert, waar knechten van Huis Alme-

lo vaak naar toe gingen. De heren 

zelf konden vanaf 1578 in de Die-

serstraat beschikken over een eigen 

pand, met huismeester en al. Daar 

overnachtten ze bijvoorbeeld wan-

neer zij de meerdaagse vergaderin-

gen van Ridderschap en Steden bij-

woonden. In 1658 werd in de Die-

serstraat een ruimer huis gekocht en 

in 1668 een nog groter pand in de 

Kampenstraat. Dat werd ook ge-

bruikt om in het rampjaar 1672 in-

boedel van Huis Almelo uit voor-

zorg in veiligheid te brengen bij de 

invallen van Munsterse en Keulse 

troepen in Twente. Die angst was 

begrijpelijk, want in 1665 was bij 

een Munsterse aanval het Huis vol-

ledig verwoest. 

 

Hout 

Naast graan was vooral hout in Al-

melo een belangrijk handelsproduct. 

Op de werf knoopten speciale vlot-

tenbouwers het hout uit het Twentse 

achterland samen voor vervoer rich-

ting Regge en Vecht, of laadde men 
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bij het behalve om hout ook gaat om 

o.a. boekweit, rogge, bier, wijn, olie, 

vee, linnen artikelen, garens, zijde, 

damast, wol en manufacturen. Voor 

de wolhandel hield de koopman 

samen met een compagnon zelf 

schapen. Dat Kenkhuis, eigenaar 

van onder meer erve De Schelfhorst, 

er warmpjes bij zat, blijkt ook wel 

uit het feit dat hij in heel Twente 

geld uitleende. Zelfs hielp hij zo de 

bewoners van Huis Almelo, waar hij 

was aangesteld als rentmeester. De 

heer van Almelo leende hij eens 

2000 gulden en dat was voor die tijd 

een kapitaal. Eén post in het schuld-

boek is wel heel opmerkelijk: ‘anno 

1635 min frauwe van almeloe gedan 

15 ellen min een sestiendel laeken; 

vor juffer van wije hennepzaedt tot 

een doethemt die elle tot 92 stuver 

bedongen’. Een jaar later kon het 

doodshemd worden gebruikt. 

 

Markten 

 In de kleinstedelijke economie van 

Almelo waren ook de markten van 

belang. In 1346 kreeg heer Arnold 

IV van bisschop Jan van Arkel, de 

leenheer, toestemming om ‘in sijnen 

dorpe toe Almeloe’ twee vrije jaar-

markten te houden, een in het voor-

jaar en de ander in het najaar. Elk 

mocht twee dagen duren. Het wer-

den de hoogtepunten van het jaar, 

met volop vermaak en vertier. Van 

heinde en verre stroomden kooplus-

tigen, kooplieden en kunstenmakers 

naar het plaatsje toe en werd er feest 

gevierd en flink verteerd. Hieruit 

groeiden de befaamde ‘Almelose 

Bissing’ in het voorjaar en de kermis 

in de nazomer. In latere jaren werd 

de ‘Bissing’, waar op den duur het 

amusement de boventoon ging voe-

ren, steeds op en in de buurt van de 

plek gehouden die nu nog bekend is 

als Oude Veemarkt.  

Iedere koopman had op deze mark-

ten het recht om zijn waren aan de 

man te brengen en ook konden ze 

niet voor eerdere vergrijpen of oude 

schulden worden aangehouden. 

Voor de rest van het jaar waren er 

andere regels, want dan was onder 

het moto eigen nering eerst de 

markthandel alleen voorbehouden 

aan de boeren en burgers van Alme-

lo. Herhaaldelijk werd gewaar-

schuwd dat de verkoop en vermake-

lijkheden pas mochten beginnen als 

de kerkdiensten waren afgelopen. 

Dat gold ook voor het tappen van 

bier. En waren er wanordelijkheden 

dan waren de straffen strenger dan 

normaal. 

In 1489 kwamen de heer en het 

stadsbestuur met nieuwe voorschrif-

ten en bepalingen,  ‘ingeset umme 

dat die undersaten alle boosheid 

sollen vermieden unde in frede ende 

enichheit mogen leven’. Daarbij 

werd bekend gemaakt dat er een 

weekmarkt kwam waar verplicht de 

beschikbare waren eerst te koop 

moesten worden aangeboden, want 

zo kon alles ‘in der herschop blive’. 

Koren mocht ook niet meteen naar 

elders worden verhandeld, maar 

moest eveneens eerst op de Almelo-

se markt worden aangeboden. . Wat 

daarna naar buiten de stad werd ver-

kocht, werd belast met ‘enen oelden 

schilt’. Bij overtreding van deze 

regels riskeerden zowel de verkoper 

als de koper een boete van tien 

pond. De markt, vond de heer, 

 
De Werf in het begin van de vorige eeuw. 
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moest worden gehouden voor het 

stadhuis ‘en mijn watermuele binnen 

de stad’. Voor de dagelijkse behoef-

ten mocht men op de marktdag ech-

ter nog wel aan de deur inkopen 

doen bij marskramers of rondtrek-

kende handelaren. Als de opgesom-

de waar ‘hoenre, gaense, voeghele, 

eyere, versche boeter, vysche, toerf 

ende alle dat men op die mente 

vaenghet ende wynt (verbouwd)’ te 

koop werd aangeboden, dan moes-

ten de gewichten en maten wel juist 

zijn anders zwaaide er wat. De be-

trapte overtreders kregen een forse 

boete opgelegd, die voor de ‘helfte 

an minen Joncker ende die ander 

hellefte deer Stadt’ betaald moest 

worden.  De ‘scheppels, spinden, 

ellen, cannen en gewigten’ werden 

elk maand door de stad gekeurd en 

ook werd alle brood steeds nagewo-

gen. Je mocht ook niet ‘meten met 

een andere mate dan myt eenen 

scheppel dat myt ons Stad ende ons 

Jonckeren brande ghebrant is’, zo 

werd verordonneerd.  

 

In 1707 stelde heer Adolf Hendrik 

van Rechteren twee wekelijkse 

markten in ‘om daardoor alle woe-

kerije van particulieren in het op-

koopen van koorn en andere coop-

manschappen tot de markt gehoren-

de, te praevenieeren’. Deze markten 

werden op dinsdag en donderdag 

gehouden. Ook hier werd als teken 

dat er de vrede en orde werd be-

waakt, ‘s morgens om acht uur een 

kruis ‘opgerigtet’ dat om ‘klokke 

twaalf uuren’ weer in het stadhuis 

moest worden opgeborgen. De 

stadsomroeper werd hiermee belast. 

Later zouden ook veemarkten wor-

den toegestaan. Nadrukkelijk werd 

bepaald dat iedereen die op de markt 

koren te koop aanbood, onder meer 

moest beschikken over een schepel 

inclusief strijkstok en een wan. Die 

werden op een gegeven moment ook 

á raison van twee stuivers verstrekt 

door het stadsbestuur. Na de markt 

werd dit materiaal weer ingenomen. 

Al dat gedoe met maten en gewich-

ten leidde uiteindelijk tot het oprich-

ten van een waag in de hal van het 

stadhuis. De waagmeester contro-

leerde daar met een grote weeg-

schaal het gewicht van goederen, 

waarmee hij tevens kon vaststellen 

hoeveel de kooplieden hadden ver-

kocht en hoeveel marktrechten er 

betaald moesten worden. Want de 

heer en het stadsbestuur bescherm-

den niet alleen de handel, maar ze-

ker ook de eigen inkomsten. 

 

Een beeld van de Bissing op de Oude Veemarkt. 
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is dat het allemaal fragmentarisch is: 

er wordt geoefend in brokjes waar-

van je soms geen idee hebt wat de 

rol ervan in het geheel is. Pas in de 

laatste week voor de eerste echte 

voorstelling, de zgn. montage-week, 

wordt het duidelijker hoe het geheel 

er uit gaat zien. 

Intussen is de PR-campagne op 

grootse wijze opgezet. Overal in de 

regio verschijnen billboards, het 

marketingteam doet zijn best zoveel 

mogelijk spraakmakende sponsors 

te lokken, en alles wordt beproefd 

om publiciteit te genereren. De 

'Blauwe Engel' is een heel goed 

voorbeeld: met het Spoorwegmuse-

um was overeengekomen dat deze 

trein gedurende de hele speelperiode 

op het terrein zou mogen staan, als 

trekpleister voor het publiek. Met de 

A 
l een aantal jaren doe ik 

vrijwilligerswerk bij het 

Almelose Stadsmuseum en 

was dus ook betrokken bij de speci-

ale tentoonstelling die het museum 

aan de bankroof zou wijden. Dat op 

zich was al heel bijzonder. Ik kende 

het verhaal van “de grootste bank-

roof aller tijden” heel vaag, maar het 

horen van  steeds meer details en 

verhalen maakte dat het echt begon 

te leven. De expositie werd, mede 

door de inbreng van nabestaanden 

en kenners als Coen Cornelissen, 

behoorlijk indrukwekkend. 

Tijdens de voorbereiding (je leest 

dan natuurlijk alles wat los en vast 

zit over zo'n onderwerp)  kwam me 

een bericht onder ogen over het the-

aterspektakel dat zou gaan plaats-

vinden. Er kwamen ook audities 

voor een rol in het ensemble. Daar-

voor moest je kunnen zingen en 

acteren. Na enig aandringen door 

mijn wederhelft heb ik me daarvoor 

opgegeven: ik speelde al jaren to-

neel (bij RAAM) en zingen kon ik 

ook wel een beetje. Dat er 150 aan-

meldingen waren voor de ong. 30 

plaatsen schrok me niet af, wat had 

ik te verliezen? Om kort te gaan, ik 

kwam door de auditie en was vanaf 

dat moment lid van de 'Verzet'-

familie. Boeiend om te zien hoe 

zoiets groeit: in het begin een sa-

menraapsel van mensen die net als 

een echt koor liedjes instuderen en 

elkaar steeds beter leren kennen. 

Dan de eerste samenkomst op het 

terrein waar het allemaal gaat ge-

beuren, de kennismaking met de 

zeven beroepsacteurs en de eerste 

echte repetities. Het merkwaardige 

2e wereldoorlog had deze trein niets 

te maken, hij werd pas gebouwd in 

1954, maar het idee was leuk, en het 

werkte: niet alleen in de aanloop van 

de voorstellingen, maar ook tijdens 

de heen- en terugreis trok hij veel 

bekijks: op veel plaatsen langs de 

route stond fotograferend volk opge-

steld. Een andere uitstekende zet van 

het PR-team is een min of meer ver-

plicht bezoek van de cast aan één of 

meer van de vijf tentoonstellingen 

die gelijktijdig met het theatergebeu-

ren in verschillende regionale musea 

plaatsvinden. Zo kunnen de spelers 

nader kennismaken met de gebeurte-

nissen van november 1943, en met 

het karakter dat ze spelen. Zo kan ik 

Bert Geurkink, die Herman Höften 

vertolkte, vertellen dat Herman 

(samen met zijn broer Henk) nog 

Een vrijwilliger blikt terug op  
‘Het verzet kraakt’ 

Lieu de memoire: in letterlijke zin gaat het om het In-

dieterrein 2017, om precies te zijn in de periode van juli 

t/m 23 september. In figuurlijke zin het evenement dat 

zich daar afspeelde onder de noemer Het Verzet Kraakt. 

 
Door Frans de Graaff 

 

 
Scène uit Het Verzet Kraakt. 
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wel meer verzetsdaden op zijn conto 

had, zoals de bevrijding van twee 

gevangenen uit het Huis van Bewa-

ring in maart 1943. Uit de commen-

taren op deze museumbezoeken 

blijkt dat men behoorlijk onder de 

indruk is. 

Terug naar de voorstelling. Heel 

knap hoe regisseur Jasper Verheugd, 

met enkele assistenten, er een geheel 

van weet te maken. Hij heeft precies 

in zijn hoofd hoe het er uit moet 

gaan zien. Een duidelijk streven van 

hem was dat het geheel anderhalf 

uur moest duren, en niet langer. Dat 

had soms  ingrijpende maatregelen 

tot gevolg, zoals het schrappen van 

een hele scene waar je bloedig op 

hebt geoefend, of het totaal omgooi-

en van de braaf geleerde tekst. Dat 

geldt voor de amateurs net zo goed 

als voor de beroepsacteurs: ook zij 

speelden vlak voor de eerste try-out 

soms met de tekst in de hand omdat 

ze nog niet aan de laatste omzettin-

gen gewend waren. Dan gaat het 

snel: binnen een paar dagen zijn we 

helemaal klaar voor de premiere, en 

vanaf dat moment wordt er niets 

wezenlijks meer veranderd aan de 

voorstelling. Dan volgt een periode 

van een maand met vijf of zes dagen 

per week een voorstelling. Het 

wordt voor de spelers natuurlijk 

routine, maar het team zorgt er wel 

voor dat we voor elke voorstelling 

weer even opgeladen zijn. De aan-

tallen toeschouwers, uiteindelijk 

zo'n 28.000, blijven verbazen, en de 

reacties zijn heel positief. 

Een interessant aspect is de reactie 

van nazaten van de oorspronkelijke 

overvallers en hun helpers. Gelukkig 

heeft producent Gerard Cornelisse 

samen met o.a. Laurens ten Den 

uitgebreid voorwerk verricht door 

met al die families gesprekken te 

voeren. Het feit dat diverse nakome-

lingen niet alleen passief maar ook 

actief bij de productie betrokken zijn 

laat zien hoe men hier tegenover 

staat. Uiteindelijk kwam er uit één 

hoek een negatieve reactie, maar 

ook daar bleek dat de voorgesprek-

ken die men gevoerd had geen enkel 

aanknopingspunt gaven om de zaak 

anders voor te stellen dan in de eind-

versie gebeurde. Dat mensen die 

langs het Indiëterrein fietsten soms 

aanstoot namen aan de grote swasti-

ka-vlag die duidelijk te zien was, 

was begrijpelijk. Gezien de context 

was de aanwezigheid van dit soort 

nazi-symbolen natuurlijk  goed te 

verdedigen. 

In de twee maanden van repetities 

en voorstellingen is de groep natuur-

lijk heel hecht geworden, er is een 

soort verbondenheid ontstaan die tot 

nu toe voortleeft. 

Een paar weken later fiets ik langs 

het terrein. Van het fantastische de-

cor, met spoorrails en strobalen, is 

helemaal niets over; het enige dat 

nog herinnert aan Het Verzet Kraakt 

is de uitgegraven orkestbak. Inmid-

dels (augustus 2018) is ook dat ver-

leden tijd. 

 

 

‘Het Verzet Kraakt’ heeft op 2 sep-

tember jl. de Musicalworld Award 

gewonnen voor de beste kortlopende 

productie. Hoofdrolspelers van Het 

Verzet Kraakt waren Bert Geurkink, 

Jochem Smit, Wolter Weulink, Ellen 

Kremers en Laurens van Lottum. 

(Red.) 

 

 
Foto boven: De repetities. Foto Hans Holtmann. Onder: Bert Geurkink in de 
rol van Herman Höften. Foto Willem van Walderveen. 
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H 
et oudste archeologisch 

monument van Almelo ligt 

ingeklemd tussen de zijtak 

van het Twentekanaal en de Schui-

lenburglaan. Vanaf de Wierdense 

brug duikt links eerst het landhuis 

Wendelgoor op, een Rijksmonu-

ment, gebouwd in 1931 door  

Wulfften Palthe. Een eindje verder 

staat het bekende witte bordje met 

rode letters: “Schuilenburg”.  Par-

keer de auto of zet uw e-bike tegen 

het hek van “Landgoed Huize Alme-

lo” en loop het pad op. U komt dan 

langs een informatiebord van de 

“Rijksdienst voor het Oudheidkun-

dig Bodemonderzoek”.  Het ROB nu 

Rijksdienst voor het  Cultureel Erf-

goed. De Rijksdienst noemt de 

Schuilenburg Schulenborg. Met of 

zonder i de Schuilenburg is sinds 

1971 een besc  hermd archeologisch 

monument. “Betreden van het wei-

land is niet toegestaan”. Dat hoeft 

ook niet. U volgt een pad aan de 

rechterkant en na een paar honderd 

meter heeft u uitzicht op twee heu-

vels in het landschap. Daar, binnen 

een brede gracht en palisaden , ston-

den in de 12de eeuw  hoofd- en 

voorburg gebouwd op een zandrug 

in een moerassig gebied. De bis-

schop van Utrecht gaf opdracht tot 

de bouw en de latere  afbraak begin 

13de eeuw. Hagens en Verlinde op 

pagina xx in een artikel dat in 2004 

in Stad en Ambt verscheen, laten 

zich niet uit over het waarom van de 

bouw. Mogelijk bewaakte de burcht 

een begaanbaar pad van en naar 

Deventer. Het blijft speculeren. Uit-

kijkend over de beide “heuvels” in 

het landschap is  veel fantasie nodig 

om je een moerassig landschap voor 

te stellen, waarin een forse beek de 

gracht van water voorzag. In de hitte 

van augustus knisperde het gras on-

der de voeten.  

Die ongewone droogte en hitte  

brachten in juli en augustus in het 

landschap  verborgen contouren aan 

het licht. Een fundament lang ver-

borgen, een oude sloot lieten sporen 

na op luchtfoto’s. Float 360 heeft 

daarom voor Stad en Ambt  met een 

drone luchtfoto’s gemaakt van Al-

melo’s oudste monument. Na toe-

stemming van de familie van Rech-

teren als eigenaar van de grond werd 

gevlogen op een vrijdag in augustus 

tot een maximum van 116 meter 

hoogte. Het resultaat ziet u op de 

middenpagina’s van deze Stad en 

Ambt. Mooi, maar de foto’s lever-

den geen spectaculaire resultaten. 

Geen spoor van een gedempte Al-

melose Aa die ooit door de Aalde-

rinkshoek stroomde en mogelijk de 

gracht van water voorzag. Wel is de 

ruimte tussen de beide heuvels groe-

ner en dus lager. Beide heuvels zijn 

bruiner en dus hoger dan hun omge-

ving. De bomen rondom vormen de 

“gracht”. Wel zijn de bomen aan de 

noordkant opvallen veel groter dan 

die aan de zuidzijde. Een archeolo-

gische werkgroep zal nog naar de 

serie foto’s kijken. Misschien zien 

zij meer. Bijzonder zijn de foto’s 

zeker. 

De Schuilenburg 
 
Door Hanschristiaan Krol 

Foto boven: Voorbereiding van de 
vlucht met de drone. 
Onder: Vanaf de grond worden de 
beelden tijdens de vlucht vastge-
legd. 
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Even ten westen van Almelo liggen 

de aarden restanten van een uitgesp-

roken grote burcht, de Schulenborg, 

die gedateerd moet worden tussen ca 

1100 en 1227. Het gehele ovaalvor-

mige burchtcomplex meet 220 x 100 

m en steekt heden nog 1 - 3 m boven 

de vlakke omgeving uit. De burcht 

lag in een moerassig gebied, waar-

schijnlijk langs een reeds lang ver-

dwenen beekloop. De burcht, die is 

beschermd sedert 1971, heeft het 

afgelopen jaar (2004 red.) extra aan-

dacht gekregen vanwege monumen-

tenzorgplannen. Dankzij een hoogte- 

en peilingenkaart van de gemeente 

uit 1969 met een meetnetwerk van 

20 meter en een ROB-

boorcampagne uit 2001 met vier 

boorraaien is de opbouw van het 

nauwelijks onderzochte burchtcom-

plex een stuk duidelijker geworden. 

Summier doch verdienstelijk onder-

zoek van de amateur-archeoloog 

G.J. Eshuis omstreeks 1950 was tot 

voor kort de enige informatiebron 

uit het veld. 

Binnen de voormalige ovaalvormige 

ringgracht van 5-10 m breedte en 

slechts 1,5 m diepte ligt in het wes-

ten een min of meer ronde verho-

ging met een diameter van 60-70 m 

en een resthoogte van 3 m. Deze 

heuvel stelt zonder twijfel de hoofd-

burcht voor. Ten oosten van de 

hoofdburcht loopt de nu nog be-

staande grondmassa ononderbroken 

door naar de voorburcht, maar met 

een hoogte van 1 - 1,5 m en met een 

flauwe depressie naast de hoofd-

burcht. Deze oppervlakte-depressie 

blijkt terug te voeren op een ca 35 m 

brede en aanvankelijk 5 m diepe 

natuurlijke venige laagte (een beek-

dal ?) tussen hoofdburcht en voor-

burcht. In de verlande natuurlijke 

laagte is omstreeks de 12e eeuw een 

1,5 m diepe tussengracht van onbe-

kende afmeting ingegraven. Deze 

constateringen hebben ingrijpende 

gevolgen voor het reconstructie-

beeld van de burcht. De brede de-

pressie met tussengracht blijkt im-

mers niet alleen te zijn gedempt, 

maar zelfs te zijn opgehoogd.  Het is 

niet onmogelijk, dat de demping van 

de tussengracht tijdens een verbou-

wingsfase van de burcht heeft plaats 

gevonden. Veel waarschijnlijker 

echter hangt de demping samen met 

een vorm van afbraak en egalisatie 

korte of lange tijd na de sluiting van 

de burcht in 1227, alsmede met de 

vastgestelde latere beakkering van 

de plek. 

De opbouw van het resterende aard-

lichaam onder de voormalige hoofd-

burcht blijkt als volgt. Het aard-

lichaam is opgeworpen op een ca 1 

m hoog zandduin met een natuurlij-

ke komvormige laagte in het cen-

trum. Deze laagte werd opgevuld 

met humeuze grond tot de kruin-

hoogte van het duin, op welk vlak 

een cultuurlaag met afval is ontstaan 

door menselijke activiteiten van 

onbekende aard. Pas nadien werd de 

ophogingsgrond voor de hoofd-

burcht gestort. De heden nog reste-

rende ophogingsgrond is afgedekt 

door een dun esdek met bovenin een 

recente bouwvoor. 

 

Wat de voorburcht betreft, ook deze 

plek wordt primair gevormd door 

een ca 1 m hoog zandduin, vermoe-

delijk een zogenaamd rivierduin. 

Direct op de verploegde kruin van 

dit duin ligt hetzelfde, ca 0,5 m dik-

ke esdek als op de hoofdburcht. De 

plek van de voorburcht lijkt dan ook 

niet of weinig opgehoogd te zijn 

geweest. Door de vroegere langduri-

ge beakkering (esdekvorming) van 

de twee reliëfrijke  burchtdelen is 

met name het esdek uitgezakt over 

de binnenkant van de omliggende 

(reeds gedempte) grachten. De gege-

vens van vooral de peilingenkaart 

suggereren dat de voorburcht eerder 

een rechthoekige (70 x 80 m) dan 

een ovale omtrek heeft gehad.  

Voor de demping van de grachten en 

de depressie was een forse hoeveel-

heid grond nodig, wat ongetwijfeld 

ten koste is gegaan van de hoogte 

van de hoofdburcht en wellicht te-

vens van de voorburcht. Deze con-

statering impliceert een aanzienlijk 

archeologisch verlies. De aarden 

opbouw van de hoofdburcht moeten 

we ons namelijk voorstellen in de 

vorm van een steile afgeknotte kegel 

met een basis van ca 60 m en een 

oorspronkelijke hoogte van naar 

schatting minimaal 6 meter. Op dit 

niveau moet de burcht zelf hebben 

gestaan, waarschijnlijk binnen een 

cirkelvormige palissade. Over de 

inrichting van die burcht is niets 

bekend en waarschijnlijk resteert er 

ook niets meer van gezien de forse 

aftopping van de aarden kegel. Het 

hoofdgebouw van de burcht kan 

geheel of gedeeltelijk opgetrokken 

zijn geweest van tufsteen, welk ver-

moeden is gebaseerd op een door 

Eshuis aangetroffen brok tufsteen. 

Als de bovenste 3 meter van de aar-

den kegel in de grachten en de de-

pressie is gedumpt, zou dat voldoen-

de grond opleveren voor de demping 

en de geconstateerde ophoging.  

De heden nog resterende aanzienlij-

ke grondmassa van de Schulenborg 

en de reconstructie maken inmiddels 

wel duidelijk, dat we te maken heb-

ben met een burcht, gebouwd op 

twee zandduintjes en op een flinke 

hoeveelheid opgeworpen grond. En 

dat grondvolume (minus het duinvo-

lume) was beduidend meer dan het 

volume uit het grachtenstelsel, ech-

ter met de aantekening, dat het onze-

ker is waarvoor de grond uit de 

grachten om de voorburcht werd 

aangewend. Bijvoorbeeld voor een 

omwalling van de voorburcht of 

De Schulenborg, een motte-
kasteel onder een eenmans-es  

Door H. Hagens en  A. Verlinde  

Archeologische gegevens  

door A. Verlinde 
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voor de opbouw van het aard-

lichaam van de hoofdburcht ? Maar 

er moet grond van elders zijn aange-

voerd, omdat er heden nog een fors 

aardlichaam resteert, terwijl alle 

grachten zijn gedempt. De Schulen-

borg dient dan ook gerekend te wor-

den tot de motte-kastelen (motte = 

heuvel), waarvoor ook de waar-

schijnlijk brede tussengracht/laagte 

pleit.  

Bij de reconstructie van omstreeks 

1950 spreekt Eshuis nog het ver-

moeden uit over het bestaan van een 

(tweede) buitengracht. Op de voor-

noemde peilingenkaart en op lucht-

foto's is daar echter geen enkele 

aanwijzing voor aanwezig. 

Ondanks alle nieuwe gegevens is het 

niet geheel duidelijk geworden welk 

landschap de bouwers van het 

burchtcomplex omstreeks 1100 aan-

troffen en uitkozen. Alleen de aan-

wezigheid in een moeras van de 

twee zandduintjes, gescheiden door 

een brede depressie is duidelijk. 

Maar de ligging van een noodzake-

lijk geachte beekloop, waarlangs de 

(rivier)duintjes gelegen zullen heb-

ben, kon niet worden vastgesteld. 

Waren dit de enige duintjes en hoe 

sloten de grachten aan op die beek ? 

Is het grachtenverloop geënt op een 

bestaande beekloop en stroomde de 

beek wellicht door de met veen ver-

lande depressie ? En op de peilin-

genkaart is de voortzetting van de 

markante depressie buiten de burcht 

niet vastgesteld. Voor de beantwoor-

ding van deze en andere vragen is 

meer onderzoek nodig.  

Bij dit verslag is gebruik gemaakt 

van de gegevens van het interne 

ROB-veldwerkrapport van M.J.A. 

de Haan. 

 

De bouw en het eigendom van de 

Schulenborg worden evenals van de 

Huneborg te Volthe bij Ootmarsum 

toegeschreven aan de bisschop van 

Utrecht, die als landsheer van het 

Oversticht beide burchten als grens-

vestingen zal hebben laten aanleg-

gen. Voor de Schulenborg is de be-

trokkenheid van de bisschop histo-

risch duidelijk aangetoond, hoewel 

de absolute zekerheid blijft ontbre-

ken, dat de historische naamsver-

meldingen van toepassing zijn op dit 

object. Het is echter wel heel waar-

schijnlijk, omdat de archeologische 

en historische datering voor de Al-

melose Schulenborg overeenkomen 

en omdat voor enkele andere kaste-

len met de naam Schu(i)lenberg een 

zo oude datering ontzenuwd is. Over 

de Huneborg ontbreken historische 

gegevens, alleen al omdat de oor-

spronkelijke naamgeving niet be-

kend is. 

Begin 12e eeuw was de Schulenborg 

'oorlogstoneel' , en wel eind 1122 en 

begin 1123 naar aanleiding van ern-

stige rellen in Utrecht rond de per-

soon van de bisschop. Een eeuw 

later had de Schulenborg als 

'grensvesting' afgedaan. In 1227 

werd hij afgebroken.  

Dat deze gebeurtenissen betrekking 

hadden op de Almelose Schulenborg 

kan worden afgeleid uit verschillen-

de, deels zeer oude geschreven bron-

nen. De oudste, de 'Analisto Saxo' , 

handelend over de jaren 741-1139, 

zou zijn geschreven door ene Ar-

nold, abt van Berge en Nienburg, die 

ermee begon rond het jaar 1140. Het 

geschrift zou dus voor wat betreft de 

Schulenborg een contemporain ver-

slag kunnen zijn.  

Hij vertelt, dat er tijdens de kerstvie-

ring in 1122 te Utrecht, waarbij ook 

keizer Henricus IV aanwezig was, 

geschil ontstond tussen de keizer en 

de bisschop, wat zo hoog opliep, dat 

de hele stad in rep en roer raakte en 

waarbij zelfs doden vielen. Op aan-

tijging van samenzwering tegen de 

keizer werd bisschop Godebald ge-

vangen gezet. De keizer wilde hem 

een lesje leren en belegerde de 

'Sculenberg' , die dus kennelijk voor 

de bisschop een zekere betekenis 

had. Vrienden van de bisschop, met 

name hertog Liuderus en de Mün-

sterse bisschop Teodericus, trokken 

nu tegen de keizerlijken op om de 

Sculenberg te ontzetten. Vanwege 

de ligging in een groot moerasge-

bied was deze echter onbereikbaar 

en nu besloot Liuderus Deventer te 

gaan belegeren. Het lukte hem in-

derdaad de stad ernstige schade toe 

te brengen, maar veroveren kon hij 

die niet. Wel trok de keizer weg van 

de Sculenberg en kwam Deventer te 

hulp, waarmee de bisschoppelijke 

bondgenoten hun doel bereikten. De 

keizer verleende de Utrechtse bis-

schop later gratie, op voorspraak van 

zijn echtgenote.  

Latere kroniekschrijvers (Heda, toe 

Boecop, Nagge, Dumbar), die de 

Analisto Saxo en vervolgens elkaar 

als bron gebruikten, sprongen nogal 

slordig met de historische gegevens 

om waardoor vertekeningen van 

feiten ontstonden. Maar in de kern 

bleven de verhalen hetzelfde. Kort 

maar krachtig vertelt G. Dumbar in 

1721 : " 1123 is den Schulenborch 

door Keiser Henrik belegert, doch 

verlaten door de belegeringe van 

Deventer door Hertoch Lotharius ". 

Meer dan een eeuw horen we dan 

niets meer over de Schulenborg. Tot 

het jaar 1227, na de beruchte slag bij 

Ane, waarin zoveel edelen uit het 

leger van de bisschop van Utrecht in 

de strijd tegen Coevorden en de 

Drentenaren waren gesneuveld. Ook 

de bisschop zelf was slachtoffer 

geworden. Zijn opvolger, Wilbrand 

van Oldenburg, liet vervolgens de 

burcht bij Hardenberg versterken, 

om zodoende het kasteel Coevorden 

beter onder controle te kunnen hou-

den. Hij voerde deze bouw en ver-

sterking onder meer uit met afbraak-

materiaal van de Sculenburch : " 

met poorten en houtwerk, die hij van 

de Sculenburch had afgebroken ". 

Deze laatste had dus zijn betekenis 

verloren. 

Zestien jaar later moet de laatste 

Schulenborger kastelein zijn overle-

den : Hermannus, ridder van Rho-

den, een Drentse edelman. De bis-

schop beleende toen ridder Henri-

cus, heer van Almelo, met de borg-

lenen van de Schulenborg : vele 

tienden in de kerspelen Delden en 

Ootmarsum en enkele elders in 

Twente : " iure castrensi feodo in 

schulenburch ".  

 

Uit deze en andere bronnen zijn 

argumenten aan te voeren, die als 

plaats van handeling de Schulenborg 

bij Almelo zeker stellen. We noe-

men hier nog enkele soms indirecte 

argumenten. 

· Enkele Schuilenburgen in de 

ruime omtrek kregen die naam 

doordat er zich een familie 

Schuilenburg vestigde, maar veel 

later dan de boven aangehaalde 

gebeurtenissen. 

· De naam Schuilenburg bij Zwol-

le duikt pas in de 14e eeuw op. 

En de reden dat Zwolle stads-

Historische gegevens 

door Herman Hagens 
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rechten kreeg wegens hulp aan 

de bisschop ten aanzien van de 

bouw in Hardenberg (1227) ligt 

niet in daadwerkelijke hulp maar 

in het verschaffen van financiële 

steun : " ad cuius operis nostri 

consummacionem largas et 

sumptuosas contulerunt pecunias 

" (G.J. ter Kuile jr. 1969, Oor-

kondenboek van Overijssel IV, 

nr. 146 ; F. Ketner 1940, Oor-

kondenboek van het Sticht 

Utrecht II, nr. 803). 

· Afbraakmateriaal vanaf Almelo 

kon stroomafwaarts worden ver-

voerd over water via een oude 

loop van de Aa, de Regge tot 

nabij Ommen en vervolgens 

stroomopwaarts over de Vecht. 

· Als de bisschoppelijke Schulen-

borg bij Zwolle of langs de 

Vecht in Nieder-Bentheim zou 

hebben gelegen, waarom zouden 

dan de borglenen op de heer van 

Almelo zijn beleend ? 

· Zouden de bisschoppelijke bond-

genoten in 1122/1123 Deventer 

hebben belegerd om een burcht 

bij Zwolle te ontzetten ? 

·  

Deze en andere overwegingen kun-

nen ons inziens niet anders beteke-

nen dan dat de handelingen uit 

1122/1123, 1227 en 1243 zijn toe te 

passen op de Almelose Schulenborg, 

die daarmee een uiterst interessante 

historische achtergrond en betekenis 

krijgt. 

 

De historische beredeneringen en de 

bronverantwoording t.a.v. de 

Schulenborg zijn uitvoeriger weer-

gegeven door H. Hagens in 't In-

schrien 17 (afl. 2 en 3), 1985.                  

 

 
De Schulenborg verbergt nog vele geheimen. 
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Herstel krantenknipselarchief   

De in het voorjaar systematisch 

aangerichte vernielingen aan het 

krantenknipselarchief worden 

momenteel door personeel van de 

Bibliotheek zorgvuldig gerepareerd. 

Stapsgewijs worden hang- en 

dossiermappen weer voorzien van 

een nieuw label respectievelijk 

nieuwe  ruiter. 

Een viertal vrijwilligers bood zich 

destijds spontaan aan om direct te 

komen helpen repareren, maar de 

Bibliotheek gaf er de voorkeur aan 

dit in eigen beheer uit te voeren. 

Tevens is inmiddels extra camera-

toezicht bij het HIP geïnstalleerd. 

We vertrouwen erop dat  hier een 

preventieve werking van uitgaat. 

 

Recente schenkingen  van privé 

verzamelingen  

In de maanden juli en augustus  

hebben we bij het HIP diverse 

omvangrijke schenkingen mogen 

ontvangen. Zoals een doos met  

artefacten, verzetskranten e.d. uit 

WOII  van mevr. A. Worp, een  19-

tal ordners met documentatie over 

de infrastructurele veranderingen in 

Almelo gedurende de jaren 60, 70, 

80 en 90, van de heer H. Gerritsen 

en Almelose familiedocumentatie 

uit de eerste helft 20e eeuw  van de 

heer Geerdink uit Goor. Van de hr. 

Hoekstra  kregen we o.a. meerdere 

kerkelijke memorabilia.  Alle 

schenkers hebben inmiddels een 

persoonlijke bedankbrief van het 

bestuur ontvangen. 

 

Toezegging markante schenking 

Het is algemeen bekend dat Henk 

Kroeze al sinds mensenheugenis 

bezig is met het verzamelen van 

bidprentjes. Uit het gehele land 

wordt Henk ook heden ten dage nog 

geregeld bestookt met honderden 

bidprentjes 

Verzamelen en ruilen, dat is al meer 

dan 40 jaar Henks motto sinds hij 

als jongeman donateur van de 

Historische Kring – toen nog Stad & 

Ambt geheten – werd. Ondertussen 

had Henk zijn verzameldomein in de 

loop der jaren uitgebreid met foto’s, 

boeken en tijdschriften met 

betrekking op Almelo. 

Naderhand geraakten bij hem thuis 

slaapkamers, schuur en garage 

voller en voller en puilden ten 

langen leste uit. 

Inmiddels is Henk op een leeftijd 

aangeland waarop het verzamelen en 

bewaren hem  een beetje te veel 

wordt. Aangezien zijn (klein)

kinderen nauwelijks of geen 

belangstelling tonen voor (O)pa’s 

verzameling, ging Henk eens 

nadenken over een toekomstige 

bestemming voor de historisch 

waardevolle delen uit zijn privé-

verzameling.  

Zoals eerder geschreven, Henk 

droeg al ruim 40 jaar de Stichting 

Historische Kring Stad & Almelo 

meer dan een warm hart toe. Hij is 

ook al ruim 15 jaar als vrijwilliger 

(‘chef bidprentjes’) wekelijks te 

vinden bij het HIP (en haar 

voorganger de Librije).  

Vandaar dat Henk onlangs tot de 

slotsom kwam om uit zijn immense 

verzameling die fotoalbums, boeken 

en tijdschriften die relevant zijn 

voor de historie van Almelo ter 

zijner tijd aan het HIP te gaan 

schenken. Zijn schenking met de 

“warme hand” wordt alvast in dank 

tegemoet gezien. 

Op voorhand is Henk al aan het 

Uit het HIP geklapt 
Door Harry Koop, coördinator HIP 

Bezoekers en vrijwilligers actief bij het HIP.       

 

Henk Kroeze bij het HIP bezig  met 

de verzameling bidprentjes.. 
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‘ontzamelen’ geslagen en brengt al 

geruime tijd wekelijks enkele 

documenten, als ‘voorschot’ op zijn 

toekomstige schenking, mee naar 

het HIP. Menig waardevol 

boekenexemplaar is al aan de 

collectie van het HIP archief 

toegevoegd. Binnen het HIP wordt 

naarstig gezocht naar opslagruimte 

hiervoor. Het is en blijft in de 

Bibliotheek woekeren met de 

beschikbare ruimte. 

Bij deze wil het bestuur Henk haar 

erkentelijkheid betuigen en dank 

zeggen voor zijn bij leven kenbaar 

gemaakte voornemen tot het ter 

zijner tijd schenken van een deel van 

zijn historische privéverzameling.  

 

‘Ontzamelen’ van  archief                            

Al enkele jaren zijn we bij het HIP 

bezig met een omvangrijk 

inventarisatie-project  om ons 

archief te ordenen onder het motto’ 

Wat hebben we en waar is het te 

vinden? 

 

Welnu, het archiefgedeelte op de 4e 

verdieping - drie archiefkasten en 

vier ladekasten vol - is nagenoeg op 

orde. Dit jaar wordt de laatste hand 

gelegd aan de etikettering ervan.  

Echter hierbij kwamen we tot de 

ontdekking dat we ook een 

aanzienlijk aantal documenten 

bezitten die betrekking hebben op de  

geschiedenis van de regio en 

aangezien we met beperkte 

opbergruimtecapaciteit  te maken 

hebben, besloten we om deze 

documenten aan onze omringende 

en bevriende historische kringen te 

schenken. Dit zorgvuldig zoeken 

naar een adequate bestemming voor 

overtollig materiaal wordt 

‘ontzamelen’ genoemd en heeft dus 

niets met ‘weggooien’ uit te staan. 

We specialiseren ons voortaan nog 

meer op de historie van Almelo en 

hebben daar onze  handen  en kasten 

al (bijna) vol aan. In 2019 gaan we 

het depotgedeelte van het archief in 

de kelder van de Bibliotheek op orde 

brengen. 

 

Mini-expositie 

In nauwe samenwerking met de 

Bibliotheek en het Stadsmuseum 

trachten  we om de 2 à 3 maanden in 

de vitrines bij het HIP een kleine 

expositie over een actueel 

cultuurhistorisch onderwerp in te 

richten. Het geheel  draagt bij aan de 

sfeer en vestigt de aandacht op de 

aanwezigheid van het HIP op de 4e 

verdieping van de Almelose biblio-

theek. 

 

 

 
Foto boven: In het HIP worden regelmatig mini-exposities ingericht. 
Onder:  Herstelde hangmappen van het knipselarchief 
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N 
a het uitroepen van de Ba-

taafse Republiek in 1795 

kwamen er tijdelijk veel 

Franse soldaten naar Almelo, het-

geen betekende dat het stadje maar 

moest zorgen voor bevoorrading en 

leveranties en dat liep aardig in de 

papieren. Iedereen had dat voorjaar 

ook inkwartiering, behalve de Jood-

se burgers die met het oog op het 

naderende paasfeest daarvan waren 

vrijgesteld. Die moesten daarvoor 

dan wel 20 gulden betalen. Om 

paarden en runderen te stallen, wer-

den zelfs de Grote Kerk en Mennis-

tenkerk tijdelijk gevorderd en dat 

had tot gevolg dat er in deze gebeds-

huizen geen paasdiensten konden 

worden gehouden. Het aardige aan-

bod van pastoor Pezie om dan maar 

van de katholieke kerk gebruik te 

maken, werd afgewezen want zo 

nauw hoefden de banden nu ook 

weer niet te zijn. Uiteindelijk werd 

uitgeweken naar de ‘oranjerie’ van 

Huis Almelo. 

 

Het stadsbestuur moest de kerken 

schoonhouden en bij de stadsreke-

ningen staat dan ook de verkoop van 

mest vermeld. De Fransen wilden 

bovendien dat er een hospitaal zou 

komen en daarvoor werd de voor-

malige en vervallen havezate De 

Reigershöfte ingericht die voor dit 

doel beschikbaar was gesteld door 

burgemeester H.J. Bruins, de eige-

naar van het pand. Daar werden ook 

Engelse krijgsgevangenen in onder-

gebracht. De gemeente moest hier 

de bevoorrading op zich nemen en 

bovendien voor tabak zorgen. De 

Fransen bleven steeds maar van dit 

soort eisen stellen. Dan weer betrof 

het brandstof, dan weer stro en ha-

ver voor de paarden, dan weer brood 

en bier en zelfs was er de post ‘6 

kan jenever voor d’embulance’. 

Sommige burgers verdienden hier 

overigens wel aan, zoals schippers, 

die zieke militairen naar Zwolle 

vervoerden. 

 

De aangegane verplichting om de 

bezettingsmacht te onderhouden en 

te verzorgen liep in de hele repu-

bliek danig uit de hand. Al gauw 

moesten hier ook vele duizenden 

vermagerde en vermoeide Franse 

oorlogsveteranen weer worden op-

gekalefaterd. In die tijd ontstond het 

volksliedje ‘Hop Marjanneke,/ 

Stroop in ’t kanneke/ Laat de poppe-

tjes dansen./ Eertijds was de Pruis in 

’t land/ En nu die kale Fransen’. De 

Almelose burgerij vond alles nog 

best en danste nog steeds vrolijk op 

de Paasweide om de Vrijheidsboom.  

Burgeres Sophia van Rechteren had 

het evenwel moeilijk met de 

‘Bataafse Vrijheid’. Haar heerlijke 

rechten waren vervallen verklaard, 

waarbij ze te horen kreeg dat ze zich 

niet langer met het justitieel en poli-

tiek bestuur van de stad mocht be-

moeien. Ook het alleenrecht op wa-

ter en wind raakte ze kwijt. De 

schutsluis op de Werf waar schip-

pers sluizengeld moesten betalen, 

werd haar ontnomen waarna deze 

sluis door de gemeente werd ver-

pacht. Dat gebeurde ook met de tol-

len en het postverkeer op Deventer, 

Zwolle en Ulsen, waarvan vanouds 

de opbrengsten naar Huis Almelo 

gingen. Dat de postwagendienst met 

de nieuwe pachters er niet op voor-

uit ging, bleek wel uit de vele klach-

ten van reizigers. Voorts gaf het 

stadsbestuur opdracht om het adellij-

ke wapenschild boven de deur van 

het stadhuis te verwijderen. Een paar 

maanden later moest daar ook de 

kaak of geselpaal er aan geloven als 

aanstootgevend symbool van de 

voormalige adellijke rechtspraak. 

In 1798 was de Hollandse federale 

statenbond overgegaan in een een-

heidsstaat, inclusief een heuse 

Grondwet. Om te onderstrepen dat 

in deze Bataafse Republiek ook in 

Almelo de tijden echt waren veran-

derd, moesten op last van het pro-

vinciale bestuur tevens de wapen-

borden van het geslacht Van Rechte-

ren op de kademuren bij de water-

molens en in de Grote Kerk worden 

verwijderd. Op het nippertje wist 

gravin Sophia schade aan de graf-

tombe van haar grootvader Adolph 

Hendrik van Rechteren te voorko-

men en ook bleven de wapens boven 

de zij-ingangen van de kerk gesp-

aard. Niet veel later werd officieel 

zelfs de Heerlijkheid Almelo en 

Vriezenveen opgeheven. 

 Burgeres Sophia, die het patronaats-

recht had en daardoor de financiën 

van de kerk beheerde, diende van de 

municipaliteit nu ook de boeken en 

papieren aangaande de Grote Kerk 

en ‘Pastorijhuizen’ over te geven. 

Bij weigering riskeerde ze 

‘gijselinge alhier op het Stadhuis’. 

Zover is het nooit gekomen, maar 

het leidde wel tot veel gekrakeel. 

Voorts moest de gravin in 1798 op 

last van kerkmeester Jacobus Bolk 

huur gaan betalen voor het gebruik 

in de Grote Kerk van de gravenbank 

en de stoelen voor de 

‘Huishoudersche en meijden’. Bolk 

wilde van geen wijken weten en 

wenste de rechten van de gravin pas 

te erkennen ‘zoo draa Gij zult kun-

Aflevering vier van een serie over de patriotse en Franse tijd in Almelo 

In de Franse tijd kreeg Almelo een gemeenteraad van twintig 

man en een ‘maire’: mr. Jacobus van Riemsdijk. Maar er stonden 

nog veel meer veranderingen op het programma. Alles werd 

overhoop gehaald en elk reglement herzien.  

La commune d’Almelo krijgt een maire  
 

Door Gerard Brouwer 
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nen goedvinden uw in den rang van 

burger te plaatsen en zult getoond 

hebben de bank en meergemelde 

plaatsen uw in die classe toekomen, 

en niet in die van een gewaand recht 

van vrijheerschap het welk thans in 

de oudheid bedolven is.’  Al deze 

gebeurtenissen, die Sophia knarse-

tanden moest aanzien, waren in het 

verleden beslist ondenkbaar ge-

weest. Op 28 juni 1805 overleed de 

gravin op 80-jarige leeftijd, waarna 

ze werd bijgezet in de grafelijke 

grafkelder in de Grote Kerk. Haar 

oudste zoon, Frederik Lodewijk 

Christiaan, liet het er verder maar bij 

zitten en zette de strijd van zijn 

moeder voor het behoud van de 

rechten van Huis Almelo niet voort. 

Vijf dagen na haar overlijden werd 

het testament van Sophia geopend. 

Wellicht met het oog op de ongewis-

se toekomst accepteerde uiteindelijk 

Frederik Lodewijk Christiaan na een 

jaar uitstel schoorvoetend het bezit 

van het huis en de heerlijkheid, 

waarbij hij zijn broer Frederik Rein-

hard Borchard Rudolph, de 

‘Amerikaan’, een billijke uitkering 

moest doen. Die kreeg bovendien de 

Duitse bezittingen. In haar laatste 

wil stelde Sophia nadrukkelijk dat 

het Huis Almelo en alle bezittingen 

altijd in de familie en op ‘den naam 

van Rechteren devolveeren, zulks 

ten eeuwigen dage, zolang er een 

mannelijk oir der familie van Rech-

teren gevonden wordt’. 

 

Geharrewar 

In de Bataafse Republiek ging on-

derwijl de grote politiek niet van een 

leien dakje. Weliswaar waren in 

1799 in Noord-Holland bij een inva-

sie de Engelsen weer de zee in ge-

jaagd, maar in de poging een nieuw 

bestel te vestigen, was er veel gehar-

rewar tussen de radicale unitariërs, 

die naar Frans model een centrale 

regering wensten aan het hoofd van 

een eenheidsstaat en de federalisten 

die wilden vasthouden aan de oude 

gewestelijke zelfstandigheid. Er 

hadden met Franse steun zelfs 

‘staatsgrepen’ plaats. Vanaf 1801 

lag het hoogste gezag  tenslotte bij 

het Staatsbewind, bestaande uit 

twaalf leden. Napoleon Bonaparte, 

die sinds 9 november 1799 het in 

Frankrijk voor het zeggen had en 

zich op 2 december 1804 tot keizer 

had gekroond, stuurde aan op een 

eenhoofdige leiding en daarvoor 

koos hij de Diepenheimse patriotse 

veteraan Rutger Jan Schimmelpen-

ninck, die raadpensionaris werd ge-

noemd. Die toonde veel daadkracht 

en onder zijn leiding kwamen er 

onder meer belastinghervormingen, 

regels voor de gezondheidszorg, de 

eerste postwet en een wet voor het 

lager onderwijs, dat de kwaliteit van 

de scholen moest opkrikken. Boven-

dien werd de spelling van de Neder-

landse taal bij wet vastgelegd. De 

gedreven Schimmelpenninck kon 

echter al snel weer inpakken. Napo-

leon, die lak had aan de Nederlandse 

belangen, was behalve dictator en 

keizer ook een Corsicaans clanhoofd 

en dat resulteerde in mooie baantjes 

voor zijn familie. De Bataafse Repu-

bliek bestemde hij voor zijn broer 

Louis, die op 5 juni 1806 werd uit-

geroepen tot koning van het Konink-

rijk Holland. De vorst noemde zich 

hier Lodewijk Napoleon. Hij had 

een broze gezondheid, hetgeen leid-

de tot kwakkelen en kuren. Doordat 

hij een gonorroea had opgelopen, 

bleef hij lichamelijke klachten hou-

den, terwijl hij verder na een val van 

zijn paard een wervel had bescha-

digd en later ook nog reuma kreeg. 

Lodewijk Napoleon was echter vast-

besloten om van het nieuwe koning-

schap iets te maken. Hij nam het 

bestuursapparaat en het beleid van 

Schimmelpenninck over en onder 

zijn bewind werd in ons land even-

eens een vooruitstrevende wetge-

ving doorgevoerd. Door zijn goed-

hartig optreden boterde het al snel 

tussen hem en zijn onderdanen. Ook 

hielp daaraan mee dat hij meteen 

nieuwe families in de adelstand ver-

hief en zorgde voor de eerste lintjes-

regen in de vaderlandse historie. 

Hortense de Beauharnais, de vrouw 

van Lodewijk Napoleon, was hier 

meestal niet van de partij. Zij ver-

foeide niet alleen haar man, maar 

ook de Hollanders en verbleef in de 

regel in Parijs. 

 

Bezoek 

 De gemeente Almelo had het maar 

druk met die vloed aan nieuwe ver-

ordeningen, regelingen en belastin-

gen. En daar kwam ook nog het be-

zoek bij van de koning aan het stad-

je. Hij was in Twente om te zien wat 

een overstroming had aangericht. In 

1809 logeerde Lodewijk Napoleon 

op het Huis Almelo en ontving daar 

iedereen die in de stad wat voorstel-

de. Tevens overlegde hij met pas-

toors uit de streek en protestante 

kerkeraden over de teruggave van 

katholieke kerken, zoals de Plechel-

mus in Oldenzaal. De koning had 

daarbij wel het probleem dat hij 

 

 
Frederik Reinhard Borchard Rudolph, de ‘Amerikaan’. 
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geen Hollands sprak, maar hij deed 

zijn best. De zinspreuk ‘Doe wel en 

zie niet om’ had hij bijvoorbeeld 

volgens de overlevering  op een 

briefje genoteerd als ‘D’ouelle ainsi 

ni d’homme’.  Napoleon vond zijn 

broer veel te slap optreden en eiste 

dat hij zich meer aan de richtlijnen 

uit Parijs moest houden. In 1810 

verspeelde de koning zelfs het laat-

ste restje krediet. Het Koninkrijk 

Holland werd daarop bij Frankrijk 

ingelijfd en kwam er weer een nieu-

we bestuursvorm, met aan het hoofd 

de Franse prins Charles Lebrun, 

hertog van Piacenza, die zetelde in 

het paleis op de Dam en Huis ten 

Bosch als buitenverblijf gebruikte. 

Almelo behoorde nu tot het Departe-

ment des Bouches de l’ Isle 

(Mondingen van de IJssel), dat als 

hoogste gezag de perfect P. Hofste-

de had, die in Zwolle resideerde. 

Almelo kreeg  vervolgens een ge-

meenteraad van twintig man en een 

‘maire’: mr. Jacobus van Riemsdijk. 

De burgemeester werd in 1811 be-

ëdigd door sous-perfect Reinout 

Gérard baron Van Tuyll van Seroos-

kerke, die zijn intrek had genomen 

in Huis Almelo en daar samen met 

zijn echtgenote goed betaald een 

ontspannen leventje leidde. D.J. 

Lamberts, rentmeester van het Huis, 

en H.J. Colmschate werden de ad-

junct-maires en richter E. Dull de 

secretaris. Bode werd C. Pfanstiehl, 

die tevens ‘veldwagter’ was. Hij 

droeg de titel garde- champêtre, 

maar in de volksmond werd dit al 

snel Gait-Jan-Peter.  

Al die Franse soldaten die de stad 

aandeden veroorzaakten over het 

algemeen weinig moeilijkheden. De 

taal was wel een probleem, maar 

grote ongeregeldheden bleven uit. 

Als ze het ergens goed hadden ge-

had, lieten de militairen het blijken 

ook. Zoals bij Klumpers in de 

Schuttengang waar ze bij hun ver-

trek met krijt op de deur schreven: 

‘Bon kwartier voor soldaat hier’. De 

Fransen konden echter ook streng 

optreden, zo lieten ze zien bij de 

terechtstelling van twee of drie de-

serteurs of spionnen op De Bleek 

(de berichtgeving hierover is niet 

eensluidend). De mannen werden, 

aldus de overlevering, geëxecuteerd 

en ter plaatse begraven. Inderdaad 

zou in 1863 bij graafwerk voor was-

serij Het Bleekhuis resten van stof-

felijke overschotten worden aange-

troffen. Honderd jaar later kwam 

daar op die plek het postkantoor. 

Het moment dat de mannen werden 

gepakt, is later uitgebeeld op een 

wandschildering in het café annex 

theatertje Bellevue, dat in 1884 werd 

gebouwd aan de Bleekweg en in 

1984 werd afgebroken als vervallen 

opslagplaats van de Gast-fabriek. 

 
Spotprent op Lodewijk Napoleon. 
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Beste donateurs, 
 
Als voorzitter van het bestuur van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo 

(de officiële wisseling van de wacht was op 6 september jl.) wil ik in deze 

eerste bijdrage graag het woord “nieuw” als rode draad gebruiken.  

Nieuw geldt op de eerste plaats voor mijzelf. Met veel enthousiasme heb ik 

het stokje overgenomen van Hans Krol, die meer dan 7 jaar deskundig en met 

veel energie de bestuurlijke kar heeft getrokken. 

Hij is daarvoor veel dank van ons allen verschuldigd!  De Kring staat er goed 

voor. Gelukkig blijft Hans actief als redactielid van ons mooie tijdschrift en 

bereidt hij het lezingenprogramma voor het seizoen 2018-2019 voor en dat 

ziet er veelbelovend uit. 

(Ver)nieuw(d) zal binnenkort ook onze website zijn. Na een aantal jaren werd 

het tijd om, begeleid door Team Creative uit Almelo, de bestaande site eens 

grondig onderhanden te nemen. 

De basisgedachte daarbij is dat een website moet uitnodigen om kennis te ma-

ken met het werk en de betekenis van onze Kring, alsmede dat u enthousiast 

hiervoor blijft. Er is veel vertrouwen in dat dit gaat lukken en het (lerende) 

bestuur ziet reacties graag tegemoet 

Als bestuur willen we nadenken over hoe we u, als donateurs, op een nieuwe 

en actieve wijze kunnen betrekken bij het realiseren van de doelstelling van 

onze Kring, namelijk “het bevorderen van de kennis over de historie van de 

gemeente Almelo in de meest ruime zin” en “het ondersteunen van de be-

scherming van zaken en objecten met een grote cultuurhistorische waarde”. In 

de komende tijd wordt daarop teruggekomen, maar ideeën van uw kant daar-

over zijn nu al meer dan welkom. 

Wat trouwens ook nieuw is, is het huidige college van B&W van onze stad en 

het bijbehorende coalitieakkoord met als veelbelovende titel “Ambitie, Daad-

kracht en Vertrouwen”. Benieuwd wat dat gaat betekenen voor de uitvoering 

van de gemeentelijke erfgoednota “Zichtbaar verleden 2018-2022”. Als be-

stuur willen we hierover in overleg met de gemeente. 

Samenwerking met andere partners vindt het bestuur daarbij eveneens van 

groot belang en dat zal ook aan de orde komen in een kennismakingsgesprek 

met hen. 

Graag zie ik u op woensdag 11 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek tijdens 

de maand van de geschiedenis. Het  thema is dan: “Opstand, rebellie en revo-

lutie”. Dan hoop ik ook nader met u kennis te maken. 

 

Met hartelijke groet, 

Theo van Rijmenam 

 

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.  

 

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 


