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Hervonden identiteit 

Als kind luisterde ik altijd met grote belangstelling naar de verhalen die de 

‘grote mensen’ vertelden. Over gebeurtenissen in de stad, de veranderingen in 

het centrum en de voor- en nadelen die hier aan verbonden waren. Het was 

voor een jochie van nog geen tien jaar oud spannend om aan te horen. Er zou 

een groot warenhuis komen en de oude bebouwing werd afgebroken. Een écht 

warenhuis zoals je dat alleen maar kende van bezoeken aan steden als Münster 

en Keulen, met heuse roltrappen in een winkel van vier verdiepingen. Ook een 

HEMA en twee grote supermarkten gelegen aan een dertig meter brede 

boulevard, die van oost naar west dwars door het centrum liep. Mij leek dat 

geweldig. Almelo werd een stad die kon wedijveren met andere grote plaatsen 

en zou het imago van ingeslapen provinciestadje van zich afwerpen. Nu, 

zestig jaar later, weet ik wel beter. Het warenhuis kwam er wel, evenals de 

brede boulevard, maar de verdere uitvoering stokte. Wat restte was een kale 

vlakte, waar alleen de warenmarkt tweemaal per week enige levendigheid 

bracht. In de jaren zeventig en eind jaren tachtig werden pogingen 

ondernomen om het centrum alsnog een facelift te geven. Het bleef echter bij 

een cosmetische aanpassing en al snel ebde de euforie weg. Het warenhuis 

waarmee ik zo vertrouwd was geraakt sloot de deuren. Leegstand en 

achteruitgang gaven het marktplein en omgeving een troosteloze aanblik. Het 

wachten was op betere tijden. Samen met een aantal strategische partners 

werden door de gemeente Almelo de afgelopen jaren nieuwe plannen 

voorbereid. Het aankomende jaar kunnen we de afronding hiervan 

aanschouwen. Almelo heeft dan een nieuw stadshart gekregen waar we weer 

trots op kunnen zijn. Met terrasjes aan een havenkom en nieuwe gevels in 

plaats van de vroegere ‘DDR architectuur’. De binnenstad wordt weer 

bewoond en leeft weer. Almelo heeft haar eigen identiteit hervonden. 

 
Hans Holtmann 
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kostenbesparende oplossing zijn. Het is goed om ook als 

kleinere musea deze mogelijkheden verder te 

onderzoeken. 

In ons depot wordt veel werk verzet en dat werk is 

letterlijk eindeloos. Bezoekers hebben dat misschien niet 

zo in de gaten. Die denken: de vitrines zijn ingericht, men 

kan naar huis.  

Maar er zit werk achter die uitstallingen want ook 

voorwerpen die niet tentoongesteld worden, moeten 

verzorgd en nagezien, onderhouden, gedocumenteerd en 

schoongemaakt. 

 

Musea zijn altijd tweeslachtig bezig. Enerzijds staan ze in 

het heden, anderzijds zijn ze bezig voor de toekomst. Een 

voorwerp dat nu interessant is, is dat vermoedelijk over 

50 of 100 jaar nog meer. Dus rust op musea de taak om 

ervoor te zorgen dat het voorwerp er ook dan nog is. 

Voorwerpen dienen als voorbeeld, als illustratie van een 

bepaalde tijd, los van het feit of ze mooi of lelijk worden 

gevonden. Ze hoeven er ook niet uit te zien of ze gisteren 

zijn gemaakt, want sporen van gebruik horen bij de 

geschiedenis van het voorwerp. Deze mogen zichtbaar 

zijn want ze bepalen zo mede de authenticiteit van een 

voorwerp. 

Als voorbeeld hierbij een afbeelding van 

een zogenaamde open broek. Zij 

ligt in de bovenste lade van 

ons kabinet. Het is een 

vrouwenbroek van rond 1880

-1900. Ooit waren onderbroeken 

voor vrouwen niet zozeer bedoeld als slipje, 

directoire of wat dan ook maar ze dienden als 

warmhouder van onderlijf en bovenbenen. Bovendien 

konden met de striksluitingen onder de knie de gebreide 

kousen goed op de plek worden gehouden. De broek is 

van lekker warme, geruwde katoen en is eindeloos 

versteld. Het was ofwel iemands lievelingsbroek óf er was 

domweg geen geld voor een nieuwe en men zag er onder 

de rok toch niks van. Zo is er ineens een heel verhaal. 

De textiel in onze collectie is, net als papier, het meest 

vatbaar voor verval omdat ze van organisch materiaal 

zijn, vezels van dierlijke of plantaardige oorsprong, en 

daarom voorbestemd om zoals alle stoffelijks te vergaan.  

H 
et Stadsmuseum Almelo heeft ervoor gekozen, 

om voorwerpen te bewaren die iets vertellen 

over de stad en omgeving van Almelo. Zowel 

gebruiksvoorwerpen van boeren en burgers als kunst en 

alles daartussenin. 

Het mag duidelijk zijn dat er steeds meer voorwerpen 

bijkomen. En omdat de opslag van alle, in decennia 

vergaarde voorwerpen goed en naar maatstaven van de 

Nederlandse Museumvereniging moet gebeuren, is het 

duidelijk dat ruimtegebrek ontstaat. Hierdoor is het 

onvermijdelijk dat enkele grote voorwerpen, zoals 

haardplaten bijvoorbeeld, op plekken buiten het museum 

bewaard worden. Meestal bij particulieren die ruimte 

overhebben en de verantwoording (tijdelijk) willen 

dragen. 

Als een voorwerp binnenkomt wordt een kort formulier 

ingevuld met het ‘wiewatwaar’ verhaal. Wie is de gulle 

gever, de schenker. Wat is de achtergrond van het object. 

Waarvoor werd het gebruikt, door wie en wanneer. Er 

wordt bedankt, per brief of mail. Dan krijgt het voorwerp 

een nummer en uiteindelijk een standplaats. Deze 

‘standplaats’  hoort van nu af aan bij dát voorwerp met 

dát nummer. Het wordt ingebracht in het Adlib 

registratiesysteem en is daarmee makkelijk terug te 

vinden op nummer of trefwoord. Op deze 

manier wordt een verzameling 

ontsloten. Als bijvoorbeeld 

voor een expositie of een 

bruikleen een wit batisten 

dienstbodeschortje van rond 

1910 nodig is, weten we best dat we dat hebben 

maar waar? In welke doos? 

Dankzij het AdLib systeem kan gezocht worden op 

verschillende termen: schort, batist, 1910 of 

dameskleding. In alle gevallen zal de schort, of meerdere, 

gevonden worden. 

Omdat dit verantwoord opbergen en ontsluiten van 

groeiende verzamelingen een probleem is van de meeste 

musea, en zeker ook van de kleinere instellingen, zijn er 

de laatste jaren initiatieven ontstaan om de mogelijkheid 

van een centraal depot in de regio te onderzoeken. Aan 

deze mogelijkheid zitten veel haken en ogen maar toch 

kan het een verstandige en uiteindelijk ook 

Achter de schermen 

Zoals ongetwijfeld bekend, zijn de meeste voorwerpen in musea te vinden in 

hun depots. Onzichtbaar voor het publiek. Dat is in het Stadsmuseum Alme-

lo niet anders. Al gaan wij soms bij wijze van extraatje met een plukje pu-

bliek door het depot, bij ons ook wel aangeduid als zolder. Tegenwoordig 

zijn er ook musea die praktisch depotloos zijn en alleen voorwerpen in hun 

vaste opstelling hebben, ofwel die inlenen voor bijzondere exposities. 

 

Door Riet Strijker 

 

‘Sporen van gebruik horen bij de  
geschiedenis van het voorwerp’ 
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Tot aan het begin van de 20e eeuw bestonden textielvezels 

uitsluitend uit organisch materiaal, daarna kwamen er 

meer en meer kunstvezels. Een deel van onze 

textielcollectie, die voornamelijk de 19e en 20e eeuw 

omvat, bestaat voor een deel uit mengsels van kunst- en 

organische weefsels. Plantaardige vezels bestaan uit 

cellulose en worden gerangschikt naar wijze van 

voorkomen in een plant, dus: bast- of stengelvezels zoals 

vlas en hennep en zaadvezels zoals katoen. Tamelijk 

exotische bladvezels als manilla en vruchtvezels als 

kokos, komen in onze collectie nauwelijks voor. 

Dierlijke vezels zijn wol en zijde en tegenwoordig ook 

spinrag en dergelijk. Ongelooflijke en spannende 

ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van textiel. 

Maar dat is een ander verhaal.  

Dus als een voorwerp binnenkomt wordt dat niet 

onmiddellijk in het depot toegelaten. Het wordt grondig 

nagekeken op ongedierte en dat geldt vooral voor de 

textiel. In naden en zakken, tussen plooien en onder 

revers huist van alles wat je niet in een museum wilt. 

Het heeft wel leuke namen trouwens: zilvervisjes of 

wolbeertjes. Bij wolbeertjes worden de vraatzuchtige 

bruinbehaarde larven van de tapijtkever bedoeld.  

Het gaat erom, een zo optimaal mogelijke omgeving te 

scheppen voor een voorwerp, met als doel het waarborgen 

van de bestaande toestand en het tegengaan van verder 

verval. Temperatuur, vocht en licht zijn de belangrijkste 

oorzaken van een versneld verval. Evenals de aantasting 

door verkeerd opbergen en hanteren. 

Het meest funest zijn grote, snelle 

temperatuurschommelingen. Een constante temperatuur 

van ca. 18 graden is daarom aan te raden in musea, 

kouder mag ook maar dat is niet meer prettig voor 

publiek en medewerkers. 

Aangezien de meeste collecties uit gemengde materialen 

bestaan is een constante luchtvochtigheid van ca. 50-55% 

RH het meest ideaal. (RH = relatieve luchtvochtigheid, 

de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die de 

lucht bevat, uitgedrukt in gram per m3, en de hoeveelheid 

waterdamp die de lucht bij de temperatuur van dat 

moment zou kunnen bevatten. Maximaal vochtige lucht 

heeft een vochtigheidsgraad van 100%). Musea zijn 

bewaarplaatsen waar met kunst en vliegwerk ideale 

bewaaromstandigheden worden nagebootst . 

 

In onze collectie is, zoals gezegd, Almelo en omstreken 

het meest vertegenwoordigd. Of dat nu om een knipmuts 

uit de Aalderinkshoek gaat, een stoomfluit van de fabriek 

Java of een schilderij van van der Aa met de Haven van 

Almelo. 

Maar we bezitten ook kleine deelcollecties die eigenlijk 

met Almelo an sich niet veel te maken hebben. 

Het gaat hierbij om verzamelingen van personen die ooit 

voor langere of kortere tijd in Almelo woonden en 

werkten. Qua onderwerp en strikt genomen, zouden we 

ze moeten overdoen aan andere musea maar dat doen we 

niet, want ze zijn zó bijzonder en curieus dat ze stiekem 

onze hartelapjes zijn geworden, onze favorieten. 

Bovendien en misschien wel een van de belangrijkste 

redenen: ze nemen maar weinig ruimte in.  

Neem bijvoorbeeld de collectie poederdoosjes. Ze zijn 

ingedeeld onder Realia en dan Persoonlijke Verzorging. 

 

Stelling B in het depot.  

 

De broek uit de linnenkast. 



 

 

 
4  Stad & Ambt   

Een kleine, maar prachtige verzameling, waarvan een 

deel al eens tentoongesteld is bij het Lalique museum in 

Doesburg. 

Onze poederdozen zijn meest nog afgesloten door een 

cellofaan. We vermoeden dan ook, dat degene die ze 

vanaf de jaren 1920 heeft gekocht of gekregen, ze niet 

zozeer gebruikte, als wel verzamelde. In de jaren ’90 van 

de vorige eeuw zijn ze geschonken aan het Stadsmuseum.  

Rond 1920 begonnen jonge vrouwen buitenshuis te 

werken en hun eigen salaris te verdienen. Zij werden 

beïnvloed door de glamour van de filmsterren van die tijd 

zoals Mary Pickford, Greta Garbo, Gloria Swanson of 

Clara Bow. 

In de geschiedenis van de make-up zijn er periodes 

geweest waarbij vrouwen afwisselend wel en geen make-

up mochten dragen. De ene keer was het ‘des duivels’ om 

je lippen rood te stiften en de andere keer was make-up 

alleen bedoeld voor de rijken. In de periode vanaf de 

jaren 1920 was het voor de meeste vrouwen acceptabel 

om make-up te dragen. Al werd daar in behoudende 

kringen nog lang anders over gedacht. De eerste 

poederdozen werden voornamelijk door Amerikaanse 

fabrikanten gemaakt. Later volgden Franse en Britse 

merken. 

In vroege poederdozen zat alleen een geperst blok 

poeder. Compact powder dus. 

De poeders, compact of los bestonden, en bestaan nog, 

voornamelijk uit de bestanddelen talk en het 

lichtreflecterende mica. 

 
René aan het werk in het schilderijen/kunst gedeelte van 

het depot. 

Enkele onderdelen uit de collectie poederdozen. 

Boven de minder voorkomende Pero van Tokalon. 

Midden Elizabeth Arden, losse zeer fijne poeder met cel-

lofaan uit 1960-1965. Onder diverse poederdozen. 
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D 
e Franse tijd zorgde voor 

veel veranderingen in de 

gemeentelijke veror-

deningen, zodat de toenmalige vaak 

onervaren bestuurders van  Almelo 

werden geconfronteerd met 

volkomen nieuwe zaken. Alles werd 

overhoop gehaald en elk reglement 

moest worden aangepast. De 

gemeente had de handen vol aan die 

nieuwigheden, zodat het stads-

bestuur bijna dagelijks bijeen kwam 

om alles te kunnen  regelen. Daarbij 

moesten ook nog alle stukken zowel 

in de Nederlandse als in de Franse 

taal worden gesteld. 

Zo kwam er een uniforme grond-

belasting, waarvoor een kadaster 

moest worden opgezet, er moesten 

nieuwe belastingen worden geheven 

en de gemeenten dienden nu 

verplicht een duidelijke begroting te 

maken van inkomsten en uitgaven. 

In het land werd het metrieke stelsel 

ingevoerd waarmee vele lokale 

meetsystemen werden vervangen, de 

posterijen werden genationaliseerd 

en het gerechtelijk stelsel werd 

gewijzigd, waardoor er 

kantongerechten, 

arrondissementsgerechten en 

gerechtshoven kwamen met als 

leidraad het burgerlijk wetboek en 

het wetboek van strafrecht. Zelfs 

moest stedelijke belasting worden 

geheven voor ‘het dragen van haar-

poeder’.  

Er ging bovendien geen dag voorbij 

of er kwamen vanuit Huis Almelo 

nieuwe bevelen van sous-perfect 

Van Tuijll van Serooskerken, zoals 

over de verplichte feestelijkheden in 

de gemeente bij overwinningen of 

hoogtijdagen van de Fransen, de 

verjaardag van de keizer of de 

zwangerschap van Marie Louise, de 

nieuwe Oostenrijkse gemalin van 

Napoleon. Dan moest er een 

openbaar feestelijk vertoon zijn door 

het luiden van de klokken, het 

afschieten van een kanon of het 

verlichten van het stadhuis. Ook 

moesten er diensten worden 

gehouden in de Almelose ‘Église 

Cathédrale’, waarbij overheids-

personen verplicht werden te 

assisteren. In 1811 werd zelfs het 

schoutambt Almelo gevoegd bij 

Stad Almelo. In de gemeente gaf al 

dat geregel en gedoe een enorme 

druk en dat werd men toch wel beu. 

 

Een belangrijke nieuwigheid was in 

1811 ook de instelling van een 

burgerlijke stand, waarbij iedere 

burger een geslachtsnaam moest 

laten registreren. Iedereen in Almelo 

toog verplicht naar de mairie, het 

stadhuis, waar in de Franse taal de 

acte van de familienaam werd 

opgemaakt: ‘Par devant nous, maire 

de la commune d’Almelo, c’est 

presenté… Het verhaal dat 

Almeloërs toen pas gingen nadenken 

over achternamen klopt niet 

helemaal, maar er waren er wel die 

hun oude familienaam wijzigden, 

zodat bijvoorbeeld Grimberg zich 

Fikkert noemde. Vooral boeren 

kozen een andere naam, evenals 

enkele Joden, die pas hun 

burgerrechten hadden verkregen, 

zoals Meibergen voor Joseph en 

Goedkoop voor Moses. Daarnaast 

moesten burgerlijke huwelijken in 

registers worden ingeschreven. De 

commune d’Almelo telde toen 2243 

inwoners, met inbegrip, zo werd 

gesteld, van het ‘Kamper Eiland 

(tussen de huidige Molenstraat en 

Oosteres), in de Stege 

(Oranjestraat), op de Heere gragt, op 

den Hofkamp en op den Zwanen-

belt’ (in het verlengde van de 

Marktstraat), hetgeen wel aangeeft 

dat deze buurten zich toentertijd nog 

buiten de bebouwde kom van het 

stadje bevonden. 

 

Dienstplicht 

Napoleon had steeds meer soldaten 

nodig en daarom werd nu in ons 

land de dienstplicht ingevoerd. De 

nieuwe bevolkingsadministratie 

bleek daarbij handig, want zo kon 

gemakkelijk worden vastgesteld 

welke families weerbare zonen 

hadden. Degenen die in Almelo 

werden opgeroepen, moesten in het 

koor van de Grote Kerk loten voor 

de conscriptie en wie daarbij een 

laag nummer trok, moest het leger 

in. Het leidde tot onderduiken en 

gesjoemel, maar men kon ook 

zorgen voor een vervanger, 

waarvoor dan veel geld moest 

worden neergeteld. Als soldaat van 

Napoleon had je immers geen grote 

overlevingskans, dus daar moest dan 

wel wat tegenover staan. In 1810 

moesten maar liefst 127 jonge 

mannen uit Almelo het leger in. 

Degenen die op de vlucht sloegen, 

hielden zich vaak schuil in de 

omliggende woeste veengebieden, 

zoals de Weitemanslanden waar ze 

in leven bleven met vissen of de 

jacht op ganzen en wilde eenden. ‘In 

’t Witte Ven en in ’t Graovenven 

mut in die dage wal tweehonnerd 

jonge kerls schoelt hebben,’ vertelde 

later een zekere Naatseume in de 

Stad helpt armen en zieken 
In de Franse tijd werd van het bestuursapparaat in Almelo zeer veel geëist 

en langzamerhand had het gemeentebestuur hier toch wel genoeg van. 

Ook het merendeel van de inwoners was de bemoeienis van de Fransen, 

de gedwongen inkwartieringen en het verslechterde leven nu wel beu.  

 

 Door Gerard Brouwer 

Aflevering vijf van een serie over de patriotse en Franse Tijd in Almelo 
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Twentsche Almanak. 

In 1812 moesten in de Grote Kerk 

ook ongetrouwde boeren aantreden 

om te loten wie als arbeider naar 

Den Helder zou worden gezonden 

om daar verdedigingswerken en 

havens aan te leggen. De grootste 

helft van de uitgekozen boeren wist 

onderweg echter te ontsnappen en 

zich schuil te houden. Verder 

moesten Almelose schippers die op 

Enter en Rijssen voeren, loten wie 

dienst moest nemen bij Napoleons 

marine. Onderling spraken zij af dat 

voor degene die het laagste nummer 

had getrokken een remplacant zou 

worden gezocht. Die plaats-

vervanger werd volgens de over-

levering in  Amsterdam gevonden, 

waarvoor zo’n 1300 gulden moest 

worden betaald. De schippers 

kwamen echter hun afspraak niet na, 

zodat hun ongelukkige collega, ene 

Pezie, zelf het geld op tafel moest 

leggen. Later zou hij zelfs 

gechanteerd zijn door de vrouw van 

de remplacant. 

Hulp bij desertie werd streng 

bestraft. Zo werd boer Nijenkamp 

uit Weerselo voor ‘favorisé la 

désertion d’un conscrit’ door de 

Almelose rechtbank veroordeeld tot 

een jaar gevangenisstraf en 300 

francs boete. Er waren overigens 

ook Franse deserteurs in de venen. 

Eentje van hen klopte aan bij 

boerderij De Weitman, maar de 

achterdochtige boer vertrouwde het 

zaakje niet en wilde de Fransman 

overleveren aan de schout van 

Vriezenveen. Er ontstond daarbij 

een worsteling waarbij de deserteur 

zo’n klap kreeg dat hij er aan 

bezweek. Later zou door bemid-

deling van Huis Almelo de boer 

hiervoor niet vervolgd worden. 

Verpaupering 

 Het leven was in het land door de 

oorlogsomstandigheden flink 

verslechterd, waarbij meespeelde dat 

de overzeese handel, de 

scheepsvaart en de visserij leden 

onder het zogenaamde Continentaal 

Stelsel, waarmee Napoleon 

Engeland economisch lam wilde 

leggen. Handige schippers en 

scharrelaars wisten overigens 

regelmatig deze blokkade te 

omzeilen, tot woede van de Fransen. 

Alleen de jeneverproductie steeg in 

die periode aanmerkelijk. De 

armoede en ellende in de steden was 

zo groot dat het bestuur van 

Overijssel erop aandrong dat de 

gemeenten hun bevolking zouden 

ondersteunen met het verstrekken 

van levensmiddelen. Circa 700 van 

de ruim 2200 inwoners van Almelo 

kwamen voor deze hulp in 

aanmerking. Zelfs na een strenge 

selectie, want zij die zich aan drank 

en kaartspelen te buiten gingen, die 

bedelden of te lui waren om te 

werken, werden buiten gesloten. 

Deze toestand bleef maar duren, 

zoals ook de cijfers uit februari 1807 

aangeven toen in een week tijd 1767 

pond roggebrood, 44 schepel 

aardappelen, 72 pond paardenbonen 

en 28 pond havergort werd 

uitgedeeld. Bovendien was er voor 

 
Bij Franse hoogtijdagen moesten er verplicht diensten worden gehouden in de Almelose ‘Église Cathédrale’. 



 

 

uit hun gelederen jongeren verplicht 

werden deel te nemen aan het 

keurkorps Garde d’Honneur, een 

soort lijfgarde van Napoleon 

waarvoor de dienstplicht niet kon 

worden afgekocht. In Almelo was 

Gerard Arnold Everts de klos. Op 8 

april 1813 kwam de order dat 

Twente bakkers, metselaars en 

ziekenverzorgers moest leveren. 

Voor Almelo kwam dat neer op een 

broodbakker, die zich vrijwillig 

diende te melden. De gemeente telde 

toen vijftien bakkers in de leeftijd 

van 18 tot 75 jaar, maar niemand 

had zin om in Franse dienst te gaan. 

De burgemeester besloot toen maar 

iemand aan te wijzen. Dat werd 

Arnoldus Troost, de jongste bakker. 

Die weigerde eerst gehoor te geven 

aan de opdracht van de 

burgemeester, maar toen hij 

gearresteerd dreigde te worden, 

vertrok Arnold  dan toch maar. Bij 

een keuring in 1813 te Almelo van 

jonge mannen die de uitgedunde 

Franse regimenten moesten 

aanvullen, bleek wel wat de 

armoede en daarmee gepaard gaande 

ongezonde leefstijl had aangericht. 

Van de 648 jongens werden er 365 

‘van weinig belang ‘geacht voor het 

leger, waren er 242 ‘zeer middel-

matig’ geschikt voor de militie, 

zouden er 35 een ‘armelijke indruk’ 

maken als militair en werden er 

slechts negen als ‘vrij normaal’ 

beoordeeld. 

worden hersteld. Napoleon had toen 

in Rusland al een grote nederlaag 

geleden, waarbij het merendeel van 

de 15.000 Nederlandse soldaten was 

gesneuveld. Slechts honderden 

zouden huis en haard weerzien, 

sommigen na jaren krijgs-

gevangenschap. Ook in Spanje, waar 

de Fransen zich staande probeerden 

te houden in een bevrijdingsoorlog 

van het Spaanse volk, verloren 

duizenden Nederlanders het leven. 

Dat waren schokkende aantallen, 

zeker voor een landje met maar zo’n 

twee miljoen inwoners. De animo 

was dan ook niet groot toen uit 

Twente nog eens 750 man onder de 

wapenen werden geroepen voor de 

nationale garde, die de Nederlandse 

kust moest gaan verdedigen. Zij 

dienden zelf hun eigen uniform aan 

te schaffen. De welgestelden 

reageerden eveneens verbolgen toen 
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zieken voor zes stuiver wittebrood. 

 

Het onderhoud van het Franse leger 

eiste ook steeds meer en dat 

betekende dat de inwoners hogere 

schattingen en heffingen kregen 

opgelegd waardoor de armoede nog 

meer toenam. De schrijvende dames 

Betje Wolff en Aagje Deken 

noteerden in die tijd dat ‘morsige, 

havenlooze, krijtende schooiers’ 

door het verpauperde land trokken, 

dat door Frankrijk volledig werd 

leeggezogen. In 1811 telde het 

bescheiden Almelo maar liefst 233 

armlastigen die onder zeer  

kommervolle omstandigheden 

moesten leven en verder waren er 10 

bedelaars.  

 

Tegen het eind van 1812 hoopten 

velen dat het keizerrijk zou vallen en 

dat de nationale zelfstandigheid kon 

 

Omdat zijn vrouw kinderloos bleef, zette Napoleon zijn vrouwJoséphine de 

Beauharnais aan de kant en huwde Maria-Louise van Oostenrijk, die hem een 

zoon gaf. Dat zij zwanger raakte, moest ook in Almelo met feestelijk vertoon 

worden gevierd. 
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W 
aarom? 

Welnu, één van de eerste 

projecten van het pas 

opgerichte ‘Stadsherstel Almelo’ 

betrof het op de wal neerzetten van 

twee grote sluisdeuren in 1984. Dit 

gebeurde omdat in dat jaar  de 

oorspronkelijke sluis bij ‘De Pook’ 

gesloopt werd en  niet als monument 

behouden kon blijven. Om toch de 

herinnering aan deze sluis te 

bewaren is gekozen voor het op de 

wal zetten van twee  grote 

sluisdeuren. Sinds het op de wal 

plaatsen  is door vrijwilligers vele 

jaren  onderhoud gepleegd aan deze 

op zand  staande  deuren, maar nu, 

na 35 jaar, is gezien de ernstige 

achteruitgang van het houtwerk 

totale restauratie noodzakelijk 

We hebben Alwin Bekhuis bereid 

gevonden deze megaklus op zich te 

nemen en hopen in 2019 deze twee 

gerestaureerde sluisdeuren weer op 

hun oude plaats neer te kunnen 

zetten. 

Hoe zat dat met die sluizen en 

kanalen ? 

 

Historie 

In 1855 werd het eindpunt van het 

kanaal Almelo-Zwolle, namelijk de 

haven van Almelo, feestelijk 

geopend. 

Deze vaarverbinding diende ter 

vervanging van de oude vaarroute 

naar Zwolle over achtereenvolgens 

de Almelose Aa, die ten zuiden van 

Wierden liep, de Regge en de Vecht. 

Dertig jaar na deze opening van de 

haven werd een begin gemaakt met 

de aanleg van het kanaal van Almelo 

naar het 37 km verder gelegen 

Duitse Nordhorn. Dit kanaal werd 

dan ook ter onderscheiding van het 

kanaal Almelo-Zwolle  het ‘Nieuwe 

Kanaal’ genoemd, een naam die bij 

Almeloërs tot eind 20e eeuw in 

gebruik was. 

Als je de hoogtekaart van Twente 

bekijkt dan is het tracé van het 

kanaal Almelo-Zwolle, met de 

haakse bocht bij Vroomshoop, 

volstrekt logisch. In de zestiger en 

zeventiger jaren  is het kanaal 

Almelo-Zwolle voor de scheepvaart 

gesloten  en nu  heet het  kanaal 

vanuit Almelo  naar het noorden: 

‘Kanaal Almelo-de Haandrik’. 

Dat komt omdat rond 1860 een 

nieuwe tak vanaf de haakse  bocht in 

Vroomshoop naar het Noorden  (‘de 

Haandrik’) gegraven  was  om water 

aan te voeren. De bedoeling was 

hierdoor voldoende hoge waterstand 

in het kanaal ‘Almelo-Zwolle’ te 

krijgen. 

In Zwolle heet het eerste gedeelte 

nog altijd ‘het Almelose Kanaal’. 

 

Kanaal Almelo-Nordhorn  

Het graven van dit nieuwe kanaal 

was een gevolg van een verdrag 

tussen het koninkrijk Pruissen en het 

Koninkrijk Holland in 1870. Men 

wilde het Nederlandse kanalen 

stelsel aansluiten op het Duitse 

kanalenstelsel waardoor er van 

Rotterdam naar Berlijn  kon worden 

gevaren. 

Ook hoopte men steenkolen uit 

Duitsland naar Almelo te 

transporteren voor de toen 

opkomende textielindustrie.  

Toen dit kanaal vele jaren later 

gerealiseerd werd was het eigenlijk 

vanaf het begin al te klein. 

De maximum laadgrootte van de 

vrachtschepen was 200 ton, voor die 

tijd al te weinig. 

In 1884 begon men te graven vanaf 

het ‘Eiland’, het gebied waarop nu 

de wijk Indië wordt gebouwd, en in 

maart 1885 was men al gevorderd 

tot  het Albergerveld,  bij het gebied 

dat nu ‘de Pook’ heet aan het eind 

van de ‘Gravenallee’. Voor veel 

Almeloërs was het een uitstapje om 

op zondagmiddag  te gaan kijken bij 

de vorderingen aan de ‘tweede 

sluis’, de sluis waar nu de deuren 

van gerestaureerd worden. 

 

De eerste sluis was uitgegraven en 

gebouwd direct aan  het begin waar 

het kanaal zich afsplitste van het 

oude kanaal, nu bij de wijk ‘Indie’ 

gelegen (achter de appartementen 

aan de ‘Centrumhaven’). Van deze 

sluis 1 zijn ook nog kleinere 

sluisdeuren bewaard gebleven die 

parallel aan het water staan. 

Oorspronkelijk stond het waterpeil 

in het kanaal langs de Sluiskade ook 

bijna een meter hoger, waardoor het  

wateroppervlakte  in het kanaal 

aanmerkelijk breder was en het 

kanaal daarmee een betere aanblik 

bood dan tegenwoordig het geval is. 

Interessant is het wel om te merken  

dat de sluis bij ‘de Pook’ bijna  100 

jaar heeft bestaan, want de sluis is 

gebouwd 1885 en de twee grote 

sluisdeuren zijn bij het slopen van 

de sluis in 1984 op de wal gezet. Op 

de sluisdeuren staat het jaar 1929, 

het jaar dat de sluisdeuren voor de 

eerste keer vernieuwd  werden. 

 

Polderjongens 

Het kanaal zelf werd met de schop 

en kruiwagen uitgegraven door 

ongeveer 200 mensen, die uit heel 

Nederland kwamen. Velen kwamen 

hier spontaan in de hoop (polder-) 

werk te kunnen vinden en bleven, 

ook al was er geen werk voor hen, 

omdat geld voor de terugtocht 

ontbrak. De  Almeloërs  noemden 

de kanaalgravers: ‘Polderjongens’.  

Het werk was zwaar en werd slecht 

betaald (fl. 0,50,- per uitgegraven 

m3 zand). De huisvesting van deze 

kanaalgravers gebeurde in houten 

barakken en in woonschepen. Men 

was verbaasd over de hoeveelheid 

De sluisdeuren  bij ‘De Pook’  

De Stichting Stadsherstel Almelo heeft zich ten doel 

gesteld in 2019 de oude sluisdeuren van de vroegere 

Veldsluis in het Almelo-Nordhorn kanaal te laten 

restaureren. 

Miel Westenberg 
Stichting Stadsherstel Almelo 
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eten, worst, spek, vlees, en brood  

die de kanaalgravers  naar binnen 

konden werken. Onder de 

polderjongens kwam ‘ruw’ volk 

voor en ook drankmisbruik, via 

flessen Schiedam-jenever was niet 

zeldzaam. Volgens het Twents 

Zondagsblad uit 1885 werd bij 

Pookmans, ook wel Pookoom 

genaamd, na een drankgelag de boel 

kort en klein geslagen. Pookoom 

bestierde een kleine herberg in het 

Albergerveld aan het eind van de 

‘Gravenallee’. ( Pookoom vernoemd 

naar ‘de Pook’ ?) Bij slechte 

weersomstandigheden kon er niet 

gewerkt worden en omdat  er dan 

ook niet betaald werd, vervielen de 

‘Polder-jongens’ tot bittere 

armoede. Door vooraanstaande 

Almeloërs werd daarop een 

commissie van Bijstand gevormd, 

die voedsel en financiële 

ondersteuning gaf aan de 

kanaalgravers die (tijdelijke) 

armoede ondervonden. Dat de 

echtgenotes van de ‘polderjongens’ 

in de omliggende plaatsen bekend 

stonden om kruimeldiefstal en 

oplichting in winkels  was onder 

deze armoedige omstandigheden 

wel te begrijpen. 

Na de barre winter van 1886 werd 

het werk hervat en kon men een 

grote schare bedrijvige polder-

jongens een gleuf zien graven door 

de toen nog kale heide. 

 

Bij het slopen van de sluis in 1984 is 

door de heer H. Gerritsen, die zich 

ook had ingezet voor het behoud 

van het Linkerbruggetje´, nog actie 

gevoerd om te komen tot een 

bronzen beeldje van een ´Polder-

jongen´. Deze actie heeft  het helaas 

niet  gered. 

 

 

Faillissement 

De laagste inschrijver voor de 

aanleg van het kanaal Almelo-

Nordhorn was een aannemers-

bedrijf uit Heerde. De aannemer 

ging voortvarend te werk,  nam vele 

mensen in dienst en begon te graven 

in 1884 vanaf het ‘Eiland’ (nu 

terrein ‘Índië’) naar de ‘Duistere 

Dijk’, de huidige Brugstraat. Zoals 

boven vermeld werd direct bij deze 

aftakking een sluis gemaakt 

waardoor  het waterpeil door deze 

Sluis 80-100 cm hoger werd 

gehouden dan tegenwoordig het 

geval is. Tot de winter van 

1885/1886 vorderde het graven 

voorspoedig, maar het kwam daarna 

in de winter door slechte weers-

omstandigheden stil te liggen. 

De aannemer liet zich in het 

voorjaar van ’86 niet meer zien en 

velen vroegen zich af waar hij 

gebleven was. Het bleek, dat hij met 

achterlating van vele schulden naar 

Amerika was gevlucht. . 

Het 37 km lange kanaal zelf was 

onder leiding van een andere 

aannemer in 1889 klaar tot aan de 

grens. Aansluiting op het Duitse 

kanalenstelsel geschiedde pas in 

1904! 

 

Scheepvaart 

Zoals eerder vermeld was het 

graven van het kanaal bedoeld om 

het Nederlandse kanalenstelsel aan 

te laten sluiten op het Duitse 

kanalenstelsel om zo binnendoor 

van Rotterdam naar Hamburg en 

Berlijn  te kunnen varen. Wat betreft 

Almelo, hoopten de textiel-

ondernemers  steenkolen vanuit 

Duitsland te kunnen aanvoeren voor 

de in die tijd opkomende 

textielfabrieken. Eigenlijk werd het 

graven van het ‘Nieuwe Kanaal’ te 

laat uitgevoerd , veel transport was 

al overgenomen door de rond 1880 

aangelegde spoorweg naar Zwolle. 

Deze spoorlijn was een verlengstuk 

van de sinds 1870 bestaande 

spoorweg van het Duitse Salzbergen 

naar Almelo. Over deze laatste  lijn 

werden steenkolen uit Duitsland 

aangevoerd. 

Ook kwam men aan Duitse zijde de 

afspraken pas laat na, pas in 1904, 

twintig jaar na de start in Nederland, 

werd het Duitse deel gegraven. De 

Duitsers hadden voorrang gegeven 

aan het graven van het ‘Ems-Vechte 

Kanaal’. 

 

In de praktijk werd het kanaal 

vooral gebruikt voor lokaal vervoer 

van bouwmaterialen en van turf, die 

als goedkope brandstof werd 

gebruikt. In tijden van schaarste aan 

steenkolen, zoals in de Eerste  

Wereldoorlog, draaiden de 

stoommachines van de textiel-

fabrieken weer op turf, zodat veel 

aanvoer van deze brandstof 

noodzakelijk was.  

Daarnaast was er de boot van 

Westra die tot 1940 ‘koloniale 

waren’ vanuit Almelo vervoerde 

naar dorpen in Twente. De schepen 

zelf konden tot 200 ton vervoeren, 

hetgeen ook voor die tijd weinig 

was .Op het kanaal voeren 

verschillende scheepstypen, zoals 

tjalken,  pramen en Duitse schepen 

als de ‘Elbekahn’, een Duits 

vrachtschip met rechte stevens,  in 

afwijking van de Nederlandse 

rondgebouwde schepen. Bijna al 

deze schepen zeilden. Vanaf 1920 

werd gemotoriseerd  vervoer 

toegelaten, voor die tijd moest of 

gezeild of ‘gejaagd’ (aan touwen en 

 
De beide sluisdeuren werden door de Stichting Stadherstel in 1984 op de wal 

gezet. Foto Miel Westenberg. 
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vanaf de wal voortgetrokken)  

worden. 

 

Het laatste schip dat in 1960 door 

het kanaal voer was een met turf 

hoog opgeladen schip, waarbij de 

schipper bovenop de lading stond en 

met een lange staak zijn schip vanaf 

zijn hoge positie bestuurde. 

 

Toekomst. 

Sinds het kanaal voor scheepvaart 

gesloten is en voor afwatering 

gebruikt wordt is er een prachtig 

natuurgebied ontstaan met een rijke 

flora en fauna. Voor de kleine 

watersport, zoals kano’s, zijn 25 jaar 

geleden bij dammen en bruggen 

meerdere aanlegplaatsen gemaakt bij 

die slechts sporadisch gebruikt 

worden. 

De laatste motorjachten (Engelse!) 

zijn er begin jaren vijftig  door-

gevaren. 

Tien  jaar geleden heeft een comité 

geijverd voor het weer toegankelijk 

maken van het kanaal voor de 

recreatieve scheepvaart. Uit angst 

schade aan te richten aan dit 

inmiddels mooie natuurgebied,  zijn 

deze plannen door de aanliggende 

gemeenten en het waterschap  naar 

de prullenbak verwezen. 

 

 

O 
p de bijeenkomst op 14 november 2018 sprak Nicole Harmsen voor 

de leden van Stad en Ambt over haar boek: de Rusluie. 

Haar belangstelling voor dit onderwerp werd gewekt, doordat zij haar 

naam “Harmsen” tegenkwam in een geschiedkundige vermelding over 

Nederlanders in Sint Petersburg. Haar vraag werd: Zou zij zelf wel of geen 

familie zijn van deze ondernemende familie. Uitgebreid onderzoek leverde 

uiteindelijk geen verwantschap op, maar wel een groot aantal interessante 

feiten en verhalen, die zij als neerlandica omwerkte tot een roman. De 

personen zijn fictief. De feiten zijn allen geverifieerd. De romanvorm werd 

gebruikt om alle gevonden feiten en gebeurtenissen tot een boeiend leesbaar 

geheel te maken. 

Eind 17e eeuw begin 18e eeuw werd in de regio Vriezenveen veel vlas 

verbouwd. Vlas bloeit maar 1 dag met een mooi lichtblauw bloemetje.  Na de 

oogst volgen een scala aan bewerkingen, zoals repelen, roten, brakelen, 

zwingelen en hekelen. Vervolgens het spinnen, maar dat was  vrouwenwerk. 

Aanvankelijk met een spinde of spintol, pas later werd het spinnenwiel 

gehanteerd. Het weven was weer het werk voor de mannen, vooral ‘s winters. 

Het was hard werken en armoe was troef. 

Toen bekend werd, dat een nieuwe grote en rijke stad gesticht was door Tsaar 

Peter de Grote in 1705, trokken vanuit Vriezenveen eind 18e eeuw enkele 

ondernemende marskramers naar deze stad Sint Petersburg om daar het 

kostbare linnengoed te verkopen, weldra met grote huifkarren volgeladen. 

Men volgde de route door het noorden van Duitsland en Polen en via de 

Baltische landen. Na enige tijd vestigden zich enkele kooplieden daar. Maar door de Februari Revolutie in 1917 

vluchtten de meesten weer terug, maar wel via verschillende routes. Heden zijn de door de Rusluie achtergelaten sporen 

nog steeds te zien: zoals de Gostinni  Dvor aan de Nevski Prospect en de Hollandse Kerk. 

 

Na de pauze las Mevrouw Harmsen enkele passages uit haar boek voor, zoals de dramatische terugtocht van het 

Napoleontische Leger over de brug van de Berezina. Veel feiten kunt u ook vinden in het Museum van Vriezenveen. 

Maar de roman lezen met de wederwaardigheden van deze familie als leidraad door deze periode van de Russische 

geschiedenis lijkt mij erg aangenaam en boeiend. 

De Rusluie Door Jan Wever 
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L 
ies en ik zijn allebei 

opgegroeid in een groot huis. 

Zij in de hoofdstraat van 

Koog aan de Zaan, ik in de 

Grotestraat van Almelo. Mijn 

jongste zus is nog lid geweest van 

een clubje van meisjes uit huizen 

met tenminste tien kamers! Die 

kamers waren in mijn geboortehuis 

van 1774 hoog, koud en vochtig, 

vooral in de oorlogsjaren met 

brandstofschaarste. Na de 

Bevrijding ging ik studeren aan de 

Universiteit Utrecht. Ik kreeg daar 

enige jaren een comfortabele 

logeerkamer in het huis van mijn 

oudste zus. Toen die kinderen kreeg 

verhuisde ik naar een kleine 

dakkamer in het centrum van de 

stad. Een mooie plek voor een 

student, maar geen comfort. Er was 

alleen een hoog dakraam. Je moest 

je daaraan optrekken om de 

Schouwburg te zien en de Dom. 

Lies, die in Amsterdam studeerde, 

had voor mijn tijd daar ook kleine 

kamertjes gehad, maar woonde bij 

onze verloving in een riante kamer 

aan de Herengracht. Na ons 

huwelijk in 1956 ging ze er weer 

Herinneringen aan de buitenplaats  
Schuilenburg te Almelo 

Door: Albert J.H. Gietelink (1927) 

De redactie heeft mij gevraagd mijn herinneringen neer te schrijven aan de buiten-

plaats waar ik 45 jaar met mijn vrouw, Lies Govers, heb gewoond. Ruim een jaar na 

haar overlijden ben ik verhuisd naar een bescheiden appartement in de Havenveste in 

het centrum van Almelo, naast het nieuwe stadhuis.  

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 



 

 

tevens als personeel kon fungeren. 

Een grote slaapkamer voor één van 

de drie zonen is namelijk verbouwd 

tot keukentje met een goedkoop 

aanrecht en eenvoudige materialen. 

En één van de twee inpandige 

garages werd ook voor bewoning 

geschikt gemaakt. Ook eenvoudig- 

op de zolderverdieping- was een 

kamer voor een inwonende 

dienstbode. Daar was ook nog een 

kamertje met een bad op poten, 

maar geen toilet. Wij hebben 

destijds de inventaris van de zolders 

overgenomen, vanwege onze 

kinderen. Er stond bijvoorbeeld een 

grote kist met verkleedspullen en 

ouderwets speelgoed en een kast 

met artikelen uit de oorlog. Daar 

stonden o.a. blikken biscuit, servies 

met hakenkruizen, een Duitse en een 

Canadese helm van inkwartieringen. 

Boven de open haard in de 

Heerenkamer bevond zich een 

onderduikruimte voor de heer des 

huizes. Die was toegankelijk - 

ontdekten de kinderen - via en 

luik in de kast van de 

slaapkamer daarboven. 

Een spannend huis ! 

 

In de grote keuken hing een 

elektrisch tableau met twaalf 

nummers. Daarop kon het personeel 

zien op welke kamer werd gebeld. 

Wij hebben het wel uitgeprobeerd, 

maar het personeel ontbrak. Toen 

wij het huis kochten kregen we een 

zware hypotheek, want het was ruim 

drie keer zo duur als het huis dat we 

verkochten en er was achterstallig 

onderhoud. We hadden wat je noemt 

tenminste ‘een zilveren dak’.  

De gedachte een deel van het huis te 

verkopen of te verhuren, bleek 

bouwkundig te gecompliceerd. We 

hebben wel enige jaren het twee 

kamerappartement verhuurd aan een 

weinig veeleisende, succesvolle 

Bulgaarse asielzoeker. Dat was de 

jonge orthopedisch chirurg, Paul 

Pavlov. Een dokter in het wat 

afgelegen huis leek ons wel goed. 

En hij voetbalde en tafeltenniste in 

de jaren 70 met onze drie zonen. 

Zijn latere plan om een bungalow te 

bouwen op een deel van ons terrein 

van ruim 2 ha. werd door de 

gemeente niet goedgekeurd. Het was 

strijdig met de bestemming 

Buitenplaats.  

Wij hebben, samen met de kinderen 
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helft van het pand wel goed kunnen 

verhuren. Er was nóg een serieuze 

gegadigde, een ondernemer met veel 

meer geld dan wij. Maar hij wilde 

verbouwen en schrok terug voor de 

extra kosten. Wij wilden niet 

verbouwen, alleen wat opknappen. 

Het was gewoon een prachtig huis 

met een enorme romantische, 

verwilderde tuin. Die opstelling 

klonk de hoogbejaarde weduwe Van 

Wulfften Palthe -Tutein Nolthenius 

als muziek in de oren. Het 

verzoende haar met de gedachte dat 

een (hoofd)ambtenaar haar geliefde 

huis zou betrekken, in plaats van een 

fabrikant. De Palthes behoorden tot 

de kring van de Twentse 

textielbaronnen. Die hadden 

gaandeweg de binnensteden verlaten 

door het bouwen van buitenplaatsen. 

De Enschedese fabrikanten gaven 

het voorbeeld. In Almelo 

verwisselde Johannes ten Cate in 

1917 zijn statige huis aan de 

Wierdensestraat voor de nieuw 

gebouwde buitenplaats Bellinckhof, 

aan de stadsrand. Een paar honderd 

meter verderop kocht, twaalf jaar 

later, Palthe een perceel. Zijn 

artistieke vrouw had in een Engels 

tijdschrift een landhuis bij 

Southampton gezien, dat haar 

aanstond. Zoiets, wilde ze laten 

bouwen, met hulp van een architect 

uit het Gooi. Maar over de 

uitwerking kregen ze 

meningsverschillen en hij trok zich 

terug. De Almelose architect 

Vixseboxse kreeg opdracht de bouw 

te begeleiden, die met hoogwaardige 

materialen in moderne stijl werd 

voltooid in 1931. Het verhuisplan 

werd gemaakt in de twintiger jaren. 

Dat was nog een bloeiperiode voor 

de Twentse textiel en ook voor het 

textielveredelingsbedrijf Palthe met 

800 werknemers. Maar in 1931 was 

er een diepe crisis met 

loonsverlagingen en ontevreden 

arbeiders. Een slecht moment om 

een heel duur huis te betrekken. Ik 

durf de stelling aan dat toen is 

besloten, omwille van de veiligheid, 

een echtpaar in huis te nemen, dat 

wat op achteruit. Wij huurden een 

verdieping in een villa in Bilthoven 

met een piepklein keukentje. Op het 

bad lag een opklapbaar aanrechtblad 

dat je moest opklappen om in bad te 

gaan. 

 

Ik was daar al drie jaar parttime 

docent aan de progressieve 

Werkplaats Kindergemeenschap van 

Kees Boeke. Beatrix en Irene waren 

toen al  weg. Ze vonden het niet 

leuk meer, o.a. omdat ze moesten 

helpen de school schoon te houden, 

inclusief de wc’s. En Bernard hield 

niet van de pacifistische Kees 

Boeke. Na twee jaar zijn we weer 

verhuisd. Ditmaal naar mijn 

geboorteplaats Almelo. Per 1 

november werd ik hoofd van de 

afdeling Onderzoek en Statistiek van 

de gemeente, later uitgebreid met de 

portefeuille Economische Zaken en 

Bedrijvenpark Twente. We konden 

een huis huren, later kopen, in een 

nieuw buurtje, genaamd Rosarium. 

De straat heette Deken van der 

Waardenlaan, hetgeen wij 

als humanisten niet zo 

aardig vonden. Maar we 

kregen goede buren, 

katholieke vrienden en -belangrijker 

- we kregen er 4 kinderen, die er 

speelgenoten vonden. En de scholen 

waren vlakbij. Het huis werd wat te 

krap en het ging ons financieel goed. 

Vooral omdat Lies een baan kreeg 

als schoolpsychologe. Daarom 

namen we een optie op een kavel in 

de nieuwe sjieke buurt van Almelo, 

het Paradijs. Die buurt had ik zelf 

bedacht voor B&W, omdat steeds 

meer welvarende burgers uitweken 

naar dure buurtjes in omringende 

gemeenten. Het bereidde ons voor 

op veel hogere huisvestingskosten. 

Toen, in 1971, kwam het grote 

landhuis te koop van J.J. van 

Wulfften Palthe. Ik ging er op 

bezoek als directeur Economische 

Zaken, omdat het me geschikt leek 

voor een of andere dienst, die dan 

ook nieuwe werkgelegenheid kon 

brengen. Maar de makelaar en ikzelf 

hebben die dienst niet kunnen 

vinden. Er waren wel vrij veel 

particuliere gegadigden, maar die 

haakten af op de prijs en de 

onderhoudskosten. Toen besloten 

we zelf een bod te doen en het 

Paradijsplan te laten rusten. 

Misschien zouden wij de kleinste 

Een spannend huis! 
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vergunningen worden aangevraagd. 

Dat was blijkbaar onvoldoende 

geregeld, waardoor het werk  

maandenlang heeft stilgelegen. 

Sommige details hebben mij 

verbaasd en geërgerd. Zo moest 

voor de monumentale trap de loper 

hersteld. Die loper hebben wij 46 

jaar geleden overgenomen van 

Mevrouw Palthe. Hij werd kort 

daarna door honderden schoenen 

besmeurd, omdat er een veiling 

werd gehouden in het huis. (pikant 

detail: de dure loper reikte tot 

voorbij de bocht in de trap en ging 

daar over in een kokosloper!). De 

glas in lood ruitjes moesten 

behouden blijven (onze kinderen 

hebben er ooit 504 geteld), maar 

mogen wel geïsoleerd. Dat is ook 

wel gewenst. Want onze 

stookkosten waren indrukwekkend. 

Samen met onderhoudskosten, hoge 

hypotheeklasten, onroerend zaak 

belasting en stroppen op de beurs, 

maakte dat het huis voor ons te duur 

werd, ondanks het dubbele inkomen. 

Ik ben nu - na maanden van 

heimwee - heel tevreden met mijn 

bescheiden appartement in het 

centrum. Het staat op rollatorafstand 

van het station en temidden van 

aardige, behulpzame Almelose 

burgers. Op de zevende en hoogste 

verdieping geniet ik van de ruimte 

door het uitzicht op de stad en de 

hemel (en van de lage stookkosten). 

En ik ben blij dat de historische 

buitenplaats in vernieuwde vorm 

wel genoten van de grote 

verwilderde bostuin, waar we nog 

extra heesters en bomen lieten 

planten, waaronder sequoia’s. Op 

een paar stukken weiland hielden we 

een pony voor onze dochter. En  om 

het huis scharrelde een pauwenpaar. 

De kinderen en hun vriendjes 

bouwden  hutten in de tuin. Op de 

zolder - niet al te storend voor 

beneden - oefende een luidruchtig 

muziekbandje. In de grote salon 

stond een tweedehands, vleugel uit 

het Amsterdamse Concertgebouw, 

die bespeeld werd door de kinderen 

en hun vrienden. We hebben ruim 

25 jaar achtereen een goede hulp in 

de huishouding gehad, die ons 

dochtertje tante noemde. En de 

veelzijdige tuinman bleef ons zelfs 

40 jaar trouw. Op mijn 90e 

verjaardag heb ik, als afscheid, alle 

mensen uitgenodigd die op een of 

andere wijze met het huis te maken 

hadden gehad, voor zover ze  nog 

gezond waren. Daar was ook nog 

een kleinzoon, Eric Van Wulfften 

Palthe en uiteraard de nieuwe 

eigenaren, de heer en mevrouw 

Haarhuis. Hij is een succesvolle 

ondernemer, zij een gerespecteerde 

tandarts. 

Samen hebben ze vijf kinderen, 

waarvan er drie nog schoolgaand 

zijn. Een beetje een vergelijkbare 

situatie met toen wij er kwamen 

wonen.  

 

Toen het huis 50 jaar oud was, werd 

het een Rijksmonument, onder de 

naam "historische buitenplaats 

Schuilenburg". De oorspronkelijke 

naam Wendelgoor hebben wij 

vervangen, omdat een zwembad in 

de buurt zo ging heten en er steeds 

maar bezoekers kwamen, die wilden 

komen zwemmen. Wij hadden zicht 

op de restanten van een 

duizendjarige sterkte, de 

Schuilenburg. Die ligt op het 

aangrenzende perceel, dat behoort 

tot het landgoed van de graaf Van 

Rechteren Limpurg. De status 

Rijksmonument heeft duidelijke 

voordelen, vanwege subsidies. Maar 

het betekent ook beperkingen. De 

nieuwe eigenaren konden wel 

zonder beperking veel begroeiing 

laten weghalen, want de bostuin 

heeft geen monumentstatus. Maar 

het huis zelf mag niet verbouwd, 

wel vernieuwd. Daarvoor moeten 

behouden blijft, dankzij de 

welgestelde nieuwe eigenaren. Dat 

is voor de stad winst en voor mij een 

troost! 

 

 

 

 

Het landhuis Wendelgoor uit 1931 is 

als een letterlijke kopie van een 

Engels landhuis bij Southhampton 

gebouwd in opdracht van de 

fabrikant Jan Jacob van Wulfften 

Palthe, zoon van Arnold Albert 

Willem van Wulfften Palthe. Hij was 

gehuwd met Maria Augusta Tutein 

Nolthenius. 

Zij was nauw betrokken bij de bouw 

van het huis dat door de Almelose 

architect A.M. Vixseboxse was 

ontworpen. De persoonlijke inbreng 

van mevrouw Van Wulfften Palthe is 

in het vrijwel oorspronkelijke in 

duurzame materialen uitgevoerde 

interieur terug te vinden.  

 
Op de 90-ste verjaardag van de heer Gietelink werden alle mensen die iets 
met het huis te maken hadden gehad uitgenodigd. 
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D 
it jaar 2018 was het 

onderwerp: Opstand. 

In de Openbare Bibliotheek 

in Almelo werd op woensdag 10 

oktober vanuit verschillende 

uitgangspunten aandacht besteed aan 

dit onderwerp. De vele aanwezigen 

luisterden met grote aandacht naar 

liederen, gedichten, voordrachten en 

een uitgebreid geschiedkundig 

verhaal van Hans Christiaan Krol. 

Gedurende het leven van een mens 

zijn ook periodes aan te wijzen, 

waarop een individu zijn eigenheid 

bevecht, zoals de peuter, die uit de 

box wil; de nee-fase van een kleuter; 

en de meest besproken periode: de 

pubertijd. Maar vergeet niet: de mid-

life crisis. 

De geschiedenis van de mensheid 

kent ook fasen waarin het zijn 

eigenheid bevecht. Werd vroeger de 

geschiedenis van een samenleving 

voornamelijk beschreven met de 

feiten van oorlogen, veldslagen en 

vredesverdragen, deze avond 

hoorden wij ook over de verandering 

van inzichten eerst door individuen, 

maar later door grotere groepen 

mensen overgenomen. Het betrof de 

zienswijze van de individuele mens, 

wat later een aanwijsbare grote 

invloed had op de maatschappij en 

de staatsinrichting en ten slotte de 

rechtspraak. 

Zo werd de absolute leer van Rome 

o.a. door Luther ter discussie 

gesteld. Ondertussen trok Calvijn 

andere conclusies. Vanwege de 

herdenkingen van het begin van de 

80-jarige oorlog, nu 450 jaar 

geleden, werden deze avond door 

Hans Krol relaties gelegd met die 

tijd. Phillips II van Spanje, die 

intolerant vasthield aan zijn Roomse 

conservatieve dogmatiek, evenals 

Kardinaal Granvelle, de raadsheer 

voor Margaretha van Parma, maar 

vertrouweling van Phillips II, 

alhoewel diplomatieker maar 

daardoor misschien nog wel een nog 

lastigere conservatieve tegenstander.  

Aan de andere kant de hertogen van 

Hoorn en van Egmond, die o.a. 

vanwege hun verdraagzamere en 

onafhankelijkere  opvattingen door 

de Spanjaarden werden onthoofd. 

En met prins Willem van Oranje, die 

tijdig wist te vluchten, het verzet 

tegen een absolutistische en 

intolerante koning bundelde, wel de 

leider werd, maar de grootst 

mogelijke moeite had om alle 

onderling strijdende partijen bij 

elkaar te houden om het doel te 

bereiken: het verkrijgen van de 

godsdienstvrijheid en het recht op 

zelfbeschikking van een natie. 

De een verovering van een stad 

werd door de een gezien als een 

bevrijding van het Spaanse juk, 

maar door een ander als een 

bezetting door Geuzen. Twente 

bleef lang Spaans gezind door de 

voorkeur van de graaf destijds. 

Het was een avond met een goede 

combinatie van een andere moderne 

geschiedbeschrijving, afgewisseld 

met een klinkende paukenslag, 

muziek, liederen, poëzie en een 

verhaal, waar we allen heerlijk van 

konden genieten. Door de 

aanwezigen werd dit alles met een 

daverend applaus beloond.  

Maand van de geschiedenis 2018 Jan Wever 

 



 

 

 
Stad & Ambt  17 

H 
et was vol in de raadzaal van het Almelose 

stadhuis op de middag van 25 oktober. Ruim 

honderd personen waren aanwezig bij de 

presentatie van het boek ‘Drie eeuwen Joods leven in 

Almelo’ dat door Hans Holtmann was samengesteld. 

Hieronder waren ook vele nazaten van Joodse families 

die vroeger in Almelo woonden. Voor velen was het een 

weerzien na lange tijd. Nadat eerst enkele andere 

sprekers het woord voerden, kon Hans Holtmann zelf 

het boek presenteren. 

In ruim een half uur liet hij de aanwezigen aan de hand 

van een PowerPoint presentatie kennis maken met drie 

eeuwen Joodse geschiedenis van de stad. Vol aandacht 

werd geluisterd hoe de Joodse gemeenschap in de stad 

was ontstaan en zich had ontwikkeld. Over de 

onbezorgde jaren voor de Tweede Wereldoorlog waarin 

het culturele en verenigingsleven een grote rol speelde. 

De tragische jaren 1940-1945 lieten ook in Almelo diepe 

wonden na. Van de 265 gedeporteerde Almelose Joodse 

burgers keerden er slechts 6 terug. Anderen hadden 

overleefd door onder te duiken. Ook de jaren hierna was 

het voor velen moeilijk om de draad weer op te pakken. 

De Joodse gemeenschap van Almelo werd steeds kleiner 

door vergrijzing en vertrek van leden. Uiteindelijk leidde 

dit tot de sluiting van de synagoge aan het Kerkplein in 

2012. Het was het slotakkoord van drie eeuwen Joods 

leven in de stad.  

Aan het eind van zijn verhaal werd door Hans Holtmann 

het eerste exemplaar van zijn boek overhandigd aan 

locoburgemeester Arjen Maathuis. In zijn dankwoord zei 

deze ondermeer dat vergeten leidt tot ballingschap en dat 

herinneren de sleutel is van de verlossing. Daarom kan 

en mag de aanwezigheid van onze Almelose Joodse 

medeburgers nooit worden vergeten. Beschamend 

noemde hij de wijze waarop de nazorg na de oorlog was 

verlopen. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn 

en werden door de schrijver vele boeken gesigneerd. 

In het boek is niet alleen de geschiedenis van de Joodse 

gemeenschap weergegeven, maar staan ook een groot 

aantal afzonderlijke familiegeschiedenissen. Elk met hun 

eigen bijzondere verhaal. Alle onderdelen van het Joodse 

leven in de stad komen in het boek aan de orde. 

Drie eeuwen Joods leven in Almelo (Red.) 

 
Locoburgemeester Arjen Maathuis neemt het eerste 
exemplaar in ontvangst.  
Foto Bjorn van den Elst. 

 
Op de voorzijde van het boek staat een foto van de Jood-
se begraafplaats Beth Chaim aan de Boddenstraat.  
Deze begraafplaats werd in 1842 in gebruik genomen. 
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I 
n 1944 solliciteerde haar vader 

Antoon de Bood op een 

vacature bij Bendien’s 

Confectiefabrieken in Almelo. Hij 

was op dat moment chef bij een 

groot elektroninstallatiebedrijf dat 

op diverse plaatsen in het land 

werkzaamheden uitvoerde, o.a. bij 

ziekenhuizen. Hiervoor was hij 

soms dagenlang van huis. Omdat hij 

ook wel eens in Twente verbleef 

kende hij de streek enigszins, en om 

daar te gaan wonen leek hem een 

aanlokkelijke gedachte. De 

toenmalige chef onderhoud van de 

fabriek Bendien was plotseling 

overleden en men zocht een 

opvolger met veel ervaring. De grote 

fabriek was zeer afhankelijk van het 

goed functioneren van de technische 

installaties. Antoon de Bood werd 

aangenomen en het gezin verhuisde 

naar Almelo. Men kwam te wonen 

in een deel van de fabriek op de 

hoek van de Holtjesstraat en de 

Prinsenstraat, tegenover de brug, dat 

voor de familie tot woning werd 

verbouwd. Het meubilair en 

huisraad werd met paard en wagen 

naar Almelo gebracht, zelf reisde 

men met de trein. Niet veel later 

werd de brug over de IJssel bij 

Deventer gesloten. Het was op het 

nippertje. 

 

De jonge Francisca ging in Almelo 

naar het Christelijk Lyceum. Het 

schoolgebouw aan de Vriezen-

veenseweg was echter door de 

Duitsers gevorderd, zodat het 

lesgeven op diverse andere locaties 

in de stad plaatsvond. Soms in een 

zaaltje achter het badhuis aan de 

Hofstraat of in een lokaal bij de 

fabriek van Palthe. Bij Jaap Zaal 

kreeg ze accordeonles. 

 

De directie van Bendien bestond 

destijds uit de heren Carel en Tjeerd 

Bendien, A. Kalff en A. Oltmans. In 

opdracht van de bezetter werd er 

geproduceerd voor het Duitse leger. 

Maar de Bendiens hadden een 

dubbele agenda. Directeur Ab Kalff 

was gehuwd met Isabella Selly 

(Bella) Bendien, een zus van Carel 

en Tjeerd. Via hem kregen ze 

waarschijnlijk het verzoek om ook 

iets voor het verzet te doen. Dat 

wilde men wel. In de loop van 1944 

werd er in een grote kelder van de 

fabriek een naaizaal ingericht waar 

in het diepste geheim blauwe 

overalls werden gefabriceerd door 

zorgvuldig geselecteerde naaisters. 

De kelder was bereikbaar via een 

binnenplaatsje tussen de woning van 

de familie De Bood op de hoek van 

de Prinsenstraat en kapper 

Sluizeman aan de Holtjesstraat. 

Dagelijks werd er eten gebracht in 

grote gamellen. Wanneer deze leeg 

waren werden ze schoongemaakt en 

gingen de nieuwe overalls er in. 

Deze overalls deden na de 

bevrijding dienst als tijdelijk 

uniform voor de Binnenlandse 

Strijdkrachten. De Duitsers hebben 

van deze illegale praktijken nooit 

iets geweten.*  

 

Boven op het hoogste punt van de 

fabriek was een uitkijkpost van de 

luchtbescherming. Ook Antoon de 

Bood moest soms wachtdiensten 

vervullen. De avond van 23 

september 1944 zou hij nooit meer 

vergeten. Om 11 uur ’s avonds zag 

hij een brandende Lancaster 

bommenwerper in de richting van de 

uitkijkpost komen. Volledig in 

paniek vluchtte hij naar zijn woning 

om zijn gezinsleden te waar-

schuwen. ‘Het gaat helemaal fout’ 

schreeuwde hij zijn huisgenoten toe. 

Deze hadden hem nog nooit zo in 

angst meegemaakt. Een enorme 

dreun die volgde maakte al snel 

duidelijk dat het vliegtuig ergens in 

de buurt was terecht gekomen. De 

Lancaster was neergestort op de 

Christelijke School aan de 

Hofkampstraat. Ook de woning van 

de toenmalige scriba van de 

Gereformeerde Gemeente, de heer 

J.B. Netelenbos, werd totaal 

vernield. Het echtpaar Netelenbos, 

hun dochter en schoonzoon en twee 

andere burgers kwamen daarbij om 

het leven. Ook van de zes beman-

ningsleden van het vliegtuig 

overleefde niemand de crash. Het 

vliegtuig was afkomstig van de basis 

SkelIingthorpe en op de terugtocht 

naar Engeland, na een aanval te 

hebben uitgevoerd op Duits 

grondgebied. De school werd nadien 

enige tijd gehuisvest in enkele oude 

lokalen aan het Kerkplein en na de 

oorlog in een Finse houten nood-

Herinneringen aan 4 april 1945 

Francisca (Cisca) ter Brugge-De Bood werd in 1932 in Amsterdam geboren 

in de Lutmastraat in de Diamantwijk. Het gezin De Bood bewoonde daar 

een bovenwoning. Ze bezocht er de Jan Lievensschool. In de wijk woonden 

ook veel Joodse gezinnen waarvan de huisvader werkzaam was in de 

diamanthandel.Zij kan zich nog goed herinneren dat Joodse families werden 

opgeroepen om zich te melden, niet wetende wat hen daarna te wachten 

stond. Sommigen van hen dachten dat men op vakantie zou gaan. Het werd 

echter een reis met een tragisch einde. 

Door Hans Holtmann 
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school. Een volgend moeilijk 

moment voor de familie De Bood 

deed zich voor toen Francisca op 

een avond thuis aan spelen was op 

haar accordeon. Een dronken Duitse 

soldaat tuimelde het tegenover het 

woonhuis gelegen café de Citybar 

uit en bonsde heel hard op de ramen. 

De hond van de familie De Bood, 

een spaniel, begon heel hard te 

blaffen. De Duitser werd gemaand 

bij de voordeur te komen, waar hem 

werd opengedaan. Hij wilde weten 

wat voor een feest er aan de gang 

was. Maar er was helemaal geen 

feest, alleen de dochter des huizes 

die accordeon studeerde en Anchors 

Aweigh speelde. Toen de hond 

opnieuw begon te blaffen dreigde de 

dronken soldaat hem dood te 

schieten. Met moeite kon men de 

opgewonden beschonken man 

hiervan weerhouden. Daarna 

waggelde hij de woning uit, waar 

men opgelucht adem haalde. 

 

Voor zijn werk bij Bendien kreeg 

Antoon een Ausweis, een soort 

werkvergunning. Door dit privilege 

kon  hij zich vrij bewegen zonder 

gevaar te lopen om te worden 

opgepakt. Het kwam hem goed van 

pas, want tijdens een razzia op de 

Bornsestraat, ter hoogte van de 

Reggestraat, werd hij eens 

aangehouden. De Duitsers waren op 

zoek naar personen die zich 

probeerden te onttrekken aan de 

Arbeiteinsatz. Het tonen van de 

Ausweis was echter voldoende om 

aan gevangenneming en de 

onvermijdelijk hierop volgende 

dwangarbeid in Duitsland te 

ontkomen. Hij werd vrijgelaten en 

mocht zijn weg vervolgen.  

De Duitse troepen werden in het 

voorjaar van 1945 steeds verder in 

noordelijke en oostelijke richting 

teruggedrongen. Ook in Almelo 

drong het besef tot de bewoners 

door dat de oorlog niet zo heel lang 

meer zou duren. Dat viel vooral op 

te maken aan het gedrag van de 

Duitsers. Om de opmars van de 

geallieerden te vertragen begonnen 

de Duitsers bij alle bruggen in de 

stad explosieven aan te brengen. Zo 

dus ook bij de brug in de 

Holtjesstraat. Er werden diverse 

kistjes met dynamiet geplaatst 

waarmee de brug kon worden 

opgeblazen wanneer het nodig zou 

zijn en er kwam permanente 

bewaking. Vanuit zijn woning op 

slechts enkele meters afstand van de 

brug zag De Bood het allemaal met 

toenemende ongerustheid aan. Als al 

dat dynamiet tot ontploffing zou 

worden gebracht, was de kans 

bijzonder groot dat ook zijn woning 

eraan zou gaan. Hij besloot in 

gesprek te gaan met de Duitse 

bewakers. Hij legde zijn zorg aan 

hen voor, wees op het dynamiet en 

zijn woning en vertelde de Duitsers 

dat het hem weinig kon schelen of 

ze de brug zouden opblazen, maar of 

het dan misschien met een beetje 

minder springstof zou kunnen. De 

Duitsers bleken de kwaadsten niet. 

Een deel van de kistjes werd hierna 

inderdaad weggehaald. Toen de 

brug op 4 april werd opgeblazen was 

de schade aan de brug en de 

omliggende panden weliswaar groot, 

maar de brug was nog wel begaan-

baar. De zorg van de heer De Bood 

voor zijn woning had dus ook nog 

een ander voordeel gehad. 

 

De middag van 4 april werd de 

binnenstad van Almelo het toneel 

van veel oorlogsgeweld. Het gezin 

De Bood nam voorzorgsmaatregelen 

voor het geval de brug zou worden 

opgeblazen. Alle meubilair werd 

zover mogelijk van de voorgevel 

weggehaald. Daarna zocht men een 

veilig heenkomen aan de overzijde 

van de Holtjesstraat in een kelder 

onder de drukkerij van Bendien 

naast de receptie. Hier bevond zich 

ook verzetsman Ab Kalff met zijn 

echtgenote Bella en hun kinderen. 

Ook in de kelder was het geluid van 

schotenwisselingen op straat goed te 

horen toen Canadese troepen de stad 

binnentrokken. De nog aanwezige 

Duitse soldaten probeerden 

tevergeefs nog enige weerstand te 

bieden, maar tegen de overmacht 

van de Canadezen konden ze weinig 

uitrichten. De explosie van het 

opblazen van de brug was in de 

kelder zelfs voelbaar. 

Nadat het buiten rustig scheen te 

zijn geworden kwamen de families 

De Bood en Kalff uit hun schuil-

plaats om de situatie op straat te 

bekijken. De woning had veel 

schade opgelopen door de explosie 

en zou voorlopig niet meer kunnen 

worden bewoond. Steeds meer 

mensen waagden zich nu naar 

buiten. Het drong tot de mensen 

door dat er een einde was gekomen 

aan vijf jaren van onderdrukking. 

‘Vrij vrij vrij’ klonk het op straat. 

Op het Marktplein werd nog 

gevochten was duidelijk te horen en 

men zag grote zwarte rookpluimen 

van brandende panden aan de 

Wierdensestraat en Stationsplein. 

Vanaf de Grotestraat Zuid reden de 

eerste Canadese legervoertuigen de 

Holtjesstraat in, waar ze werden 

verwelkomd door vele enthousiaste 

burgers. De brug werd al snel 

 

Het tot woning omgebouwde pand naast de fabriek van Bendien op de hoek 

van de Prinsenstraat en Holtjesstraat waar de familie De Bood tijdens het 

laatste jaar van de oorlog woonde. 
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lade. Dat maakte het feest compleet. 

Niet lang daarna kwam er Zweeds 

wittebrood beschikbaar, grote 

plakken heerlijk brood. 

 

Voor Antoon de Bood brak een 

drukke periode aan. Niet alleen 

moest de fabriek weer goed func-

tioneren, maar zijn hulp werd ook 

ingeroepen door de Canadezen die 

hun administratie hadden gevestigd 

in een school in de Poulinkstraat. In 

het woonhuis van Albert Bendien 

aan de Bornsestraat werden namelijk 

Canadezen ondergebracht. De Bood 

werd verzocht om hier de stroom-

voorziening weer in orde te maken. 

Ook was zijn eigen woning niet 

meer te gebruiken. Via bemiddeling 

van een directielid van Bendien bij 

notaris Hazewinkel kreeg het gezin 

de woning aangewezen van de 

familie Schaap in de IJsselstraat. 

Deze Joodse familie was tijdens de 

oorlog gedeporteerd. Op dat 

moment wist men nog niet hoe het 

met hen was afgelopen. Maar het 

huis was beschikbaar want de NSB 

familie K. die zich het huis na het 

vertrek van het gezin Schaap had 

toegeëigend, was al eerder 

vertrokken. Elf jaar zouden ze er 

blijven wonen totdat erfgenamen 

van de familie Schaap uit de 

Verenigde Staten zich meldden. Ze 

konden het huis wel kopen voor 

11.000 gulden werd medegedeeld. 

Maar De Bood zag hier helemaal 

niets in. Een hypotheek afsluiten 

provisorisch hersteld zodat deze 

weer bruikbaar was voor de 

binnentrekkende bevrijders. 

 
Later die dag speelde zich bij de 

brug nog een drama af. Francisca 

herinnerde zich nog goed hoe 

krijgsgevangen genomen Duitse 

soldaten met de handen op hun 

hoofd in looppas vanuit de 

Marktstraat richting Holtjesstraat 

werden gestuurd met aan beide 

zijden gewapende Canadezen.  

Ze werden onthaald op hoongelach 

en spottende opmerkingen van de 

vele toeschouwers. Dit werd schijn-

baar een van de Duitsers teveel. Hij 

probeerde zich los te maken van de 

groep, waarop een Canadese militair 

vrijwel onmiddellijk het vuur 

opende. Twee Duitsers stortten 

dodelijk getroffen ter aarde en zes of 

zeven anderen werden gewond. 

Onder de burgers die stonden toe te 

kijken vielen ook twee slachtoffers: 

mevrouw J.J. de Graaf-Landhuis 

was op slag dood en een 10-jarig 

evacueetje uit Den Haag werd 

eveneens getroffen, zakte in elkaar 

en stierf ter plaatse. 

Janna Hendrika van Dijk-Meester, 

echtgenote van smid Nico van Dijk 

sr. en woonachtig in de Tuinstraat, 

die zich ook onder de toeschouwers 

bevond, werd in haar been geraakt. 

Zij zou later aan de gevolgen van 

deze verwonding overlijden. (Bron: 

Cornelissen en Slettenhaar, In de 

schaduw van de adelaar.) 

 

Francisca was er ook getuige van 

hoe in de Marktstraat voor de 

gevangenis zogenaamde Moffen-

meiden werden kaalgeschoren. Een 

stoel werd midden op straat 

geplaatst waarop vervolgens een van 

de vrouwen moest gaan zitten, 

waarna een kapper zijn werk deed 

onder het toeziend oog van vele 

lachende en joelende omstanders. Ze 

vond het doodeng. Dit kaalknippen 

werd door de Canadese commandant 

van het Militair Gezag nog diezelfde 

dag verboden. 

Samen met haar vriendin Nettie 

Weenink uit de Marktstraat mengde 

Francisca zich onder de feestende 

mensen op straat. Uit grammofoons 

klonk muziek, er werd gedanst en 

overal zag men de Nederlandse 

driekleur aan de gevels. Van een 

Canadese militair kregen ze choco-

was voor hem geen optie. Men 

verhuisde naar de Geraniumstraat.  

 

Als u nog herinneringen hebt aan de 

bevrijding van Almelo, kunt u deze 

met de auteur van dit artikel delen. 

De verhalen zullen in een boek 

worden gebundeld en uitgebracht. 

 
De door explosieven vernielde brug in de Holtjesstraat. De schade aan de 

omliggende panden was aanzienlijk. 
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D 
e molen aan de Nieuwstraat is van oorsprong een 

herbouw uit 1869 van de ‘Stadsmolen’ die in 

1798 gebouwd was in de bocht van de 

Oranjestraat en Ootmarsumsestraat. Deze molen werd 

destijds door de burgerij van Almelo gebouwd om van de 

verplichting af te komen van de grafelijke molen op de 

Hofkamp gebruik te maken. Het molenboek over de jaren 

1798 – 1810 bevindt zich in het archief van de gemeente 

Almelo. De molen werd steeds weer voor een periode van 

zes jaren verpacht, terwijl het onderhoud voor rekening 

van de gemeente was. In 1852 besloot het 

gemeentebestuur de molen te verkopen nadat het lopende 

pachtcontract moest worden ontbonden wegens 

wanbetaling. De molen werd hierop tijdens een openbare 

verkoop verkocht aan Albert van Buuren uit Wierden. 

Nadat echter zowel hij als zijn opvolger er niet in 

slaagden te voldoen aan hun hypothecaire verplichtingen, 

werd de molen in 1869 voor de sloop verkocht aan Johan 

Henrich Steffens, met de verplichting het gehele perceel 

waarop de molen zich bevond te ontruimen. Hij kocht 

daarop aan de Nieuwstraat een perceel grond van 800 m2. 

Een jaar later werd de molen verplaatst naar de 

Nieuwstraat, die toen nog Zoetensteeg heette en 

grotendeels onbebouwd was, waardoor er voor een molen 

een goede biotoop aanwezig was. In 1886 kreeg de molen 

een stoommachine van 8 pk om voor aandrijving te 

zorgen. In 1905 werd de molen verkocht aan Jeene 

Langevoort. In 1910 brandde de molen geheel af na een 

ongeluk met een petroleumlamp. Omdat de stenen 

onderbouw nog goed bruikbaar bleek, werd hierop een uit 

Makkum in Friesland afkomstige andere molenromp van 

de gesloopte papiermolen ‘Het Springend Hart’ gezet. In 

1910 kreeg de molen een gasmotor. Doordat Langevoort 

inmiddels op leeftijd was gekomen, verkocht hij de 

molen in 1914 aan Willem Leemans uit Vriezenveen. 

Deze gaf de molen haar huidige naam ‘De Hoop’. 

Nadat hij in 1936 aan de gevolgen van een 

longontsteking overleed werd de uit Elburg afkomstige 

heer Willem van Loo de nieuwe eigenaar. In 1951 zouden 

de wieken voor de laatste maal de molensteen aandrijven, 

en werd uitsluitend nog met elektrische aandrijving 

gemalen. Inmiddels was J. Deterink eigenaar van de 

molen geworden. In 1978 werd ook het elektrische 

maalbedrijf gestaakt. De jaren hierna werd de molen 

uitsluitend gebruikt als opslagplaats.  

 

Nadat B. van Diermen de laatse particuliere eigenaar was 

geworden droeg hij de molen uiteindelijk in 1989 over 

aan de gemeente. Hierna werd begonnen met het 

ontwikkelen van plannen voor een ingrijpende restauratie 

die uiteindelijk in 1995 zou worden afgerond.   

Tegenwoordig is het beheer van de molen in handen van 

een stichting. Op De Hoop in Almelo is het mogelijk een 

opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen. 

Korenmolen De Hoop (Red.) 
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E 
igenlijk hield de gemeente 

zich niet aan de afspraak na 

de overdracht van de 

monumentale villa De Kloosteresch 

door eigenaar D. Doedes Breuning 

ten Cate. De fabrikant was naar 

Santa Barbara verhuisd in de 

Verenigde Staten en schonk 

vervolgens in 1947 het 

toonaangevende pand aan de 

Wierdensestraat 32 inclusief de 

grote tuin en tuinhuis aan Almelo. 

Hij stelde er wel voorwaarden bij. 

Een daarvan was dat er aan de gevel 

een gedenkplaat moest worden 

aangebracht ter herinnering aan zijn 

overleden vrouw A.F.D. Breuning 

ten Cate, baronesse Van Heeckeren 

tot Molencate. Verder moest de 

gemeente beloven dat De 

Kloosteresch, gebouwd in 1925 naar 

een ontwerp van architect B. 

Vixseboxse Jr., nimmer zou worden 

verkocht en ook moest voor de 

uiteindelijke bestemming een 

sociaal doel worden gezocht. Heel 

nadrukkelijk stelde Doedens 

Breuning ten Cate daarbij: ‘Als 

hoedanig ik niet beschouw gebruik 

als politiebureau.’ 

 

De gemeenteraad aanvaarde 

dankbaar de schenking en 

vervolgens kwam er een 

gedenkplaat aan de gevel. In 1948 

verkaste de politie echter toch naar 

de villa, dus tegen de afspraak in.  

De reden hiervoor was dat het 

politiebureau in de Grotestraat-Zuid, 

in het pand waar nu restaurant 

Hudson’s is gevestigd, veel te klein 

was geworden en De Kloosteresch 

zou wat ruimte betreft beslist 

soelaas bieden. Een noodmaatregel, 

vergoelijkte de gemeente de 

verhuizing. 

Geheel onverwacht kwam er echter 

toch ook een sociaal initiatief. Dat 

gebeurde dankzij een plan van 

politiecommissaris Heidema en 

J.G.N. Knieper, een gepensioneerde 

sociaal maatschappelijk werker bij 

de politie. Aanleiding waren 

verontrustende gegevens over 

 

Gekakel en geblaat  bij  Almelose politie 

 

Door Gerard Brouwer 
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jeugdcriminaliteit en baldadige 

jongeren in Almelo. In de tweede 

helft van 1948 waren er 628 

gevallen van baldadigheid door 

jeugdigen genoteerd en zo’n hoog 

aantal kon toch niet door de beugel. 

In eerste instantie werd besloten dat 

er meer blauw op de straat moest 

komen om deze zorgelijke 

ontwikkeling te stuiten en inderdaad 

bleek dit te helpen, want in 1949 

waren er nog maar 269 gevallen van 

baldadigheid. Er bleef echter een 

vaste groep jongeren over, die de 

politie handen vol werk bezorgde. 

Het leidde uiteindelijk tot het 

lumineuze idee deze jeugd in te 

schakelen bij de aanleg en 

onderhoud van een kinderboerderij 

in de grote tuin van het 

politiebureau. Niet alleen zouden de 

jongeren hierdoor van de straat zijn, 

maar ook zouden deze moeilijk 

opvoedbare kinderen wat meer 

verantwoordelijkheidsgevoel en 

discipline worden bijgebracht, zo 

werd geoordeeld.  

 

Er werd in het voorjaar van 1950 

vergaderd met de gemeente, justitie, 

sociale zaken, Pro Juventute en 

verschillende andere instellingen en 

iedereen was het er over eens dat 

zo’n jeugdboerderij een zeer goed 

idee was. Er werd dan ook meteen 

het benodigde geld toegezegd, zodat 

de politie aan de slag kon. De 

inmiddels wat verwilderde tuin werd 

aangepakt, sporen van de Duitse 

bezetters en de Canadese 

inkwartiering werden verwijderd, de 

mijnopruimingsdienst deed inspectie 

en leerlingen van de 

Ambachtsschool vervulden er hun 

praktijkuren. Er werden stallen 

gebouwd en er kwam nog een 

eendenvijver en het resultaat van al 

dat werk was dat het oorspronkelijke 

tuinhuis en naaste omgeving waren 

getransformeerd in de 

jeugdboerderij ‘De Kleine 

Kloosteresch’. De levende have 

bestond o.a. uit geiten, kippen, 

duiven, eenden en een schaap. 

Bovendien was er een volière met 

allerlei vogeltjes, zoals een Japanse 

nachtegaal. Ook kon er een balletje 

worden getrapt, want hiervoor was 

een klein sportveldje aangelegd. 

 

Op 7 oktober 1950 werd de 

jeugdboerderij door burgemeester 

J.M. Ravesloot geopend en van 

begin af aan bleek het project een 

groot succes. Het verzorgen van de 

dieren onder toezicht van een 

brigadier en een politieagent en het 

werken in de buitenlucht sloeg aan 

bij de doelgroep, zodat de jongeren 

met plezier naar het politiebureau 

gingen. Vanuit het hele land 

kwamen geïnteresseerden er een 

kijkje nemen en menige krant 

stuurde er een verslaggever op af. 

Het project was dus geslaagd, 

hetgeen ook bleek uit cijfers over de 

jeugdcriminaliteit in Almelo, want 

die daalden duidelijk. 

 

De aanleg van de zogenoemde oost-

west traverse met een tunnel in de 

Wierdensestraat onder het spoor 

door, die in 1966 werd opengesteld, 

zou niet alleen de sloop van veel 

karakteristieke panden vergen, maar 

veranderde ook danig het aanzien 

van De Kloosteresch. De grote tuin 

moest er namelijk aan geloven, 

waarbij het verkeer in de tunnelbak 

vlak achter de villa langs werd 

geleid. Het verminderde in elk geval 

de aantrekkelijkheid van het pand. 

In 1977 kreeg de politie een nieuw 

bureau aan Het Baken en dat 

betekende dat de gemeente vanaf dat 

moment behoorlijk in de maag zat 

met het rustieke gebouw. Verkopen 

mocht niet van Doedes Breuning ten 

Cate, maar in feite was de villa ook 

onverkoopbaar. De enorme, 

onverdeelde zolder bijvoorbeeld 

mocht van de brandweer niet 

gebruikt worden, want door de 

verbinding met de grote hal zou er 

bij brand een zeer gevaarlijk trekgat 

ontstaan. Het geschikt maken voor 

kantoor of bewoning zou een 

dusdanige investering vergen dat 

een dergelijke verbouwing geen 

haalbare zaak zou zijn.  De villa 

heeft uiteindelijk nog wel onderdak 

geboden aan het Onderwijs Advies 

Centrum en de Stichting Nieuw 

Ondernemen Regio Almelo, maar 

tenslotte heeft de gemeente De 

Kloosteresch kunnen verhuren aan 

Tactus, een instelling voor 

verslavingszorg. Gelukkig maar, 

want zo  dient de villa, geheel naar 

de wens van Doedens Breuning ten 

Cate, dus toch nog een sociaal doel. 

De fabrikant overigens overleed in 

1965 in Santa Barbara. Hij was toen 

89 jaar. 

 
Doede Doedes Breuning ten Cate 

(1875-1965) 

In 1948 richtte Doede Doedes Breu-

ning ten Cate - telg uit het roem-

ruchte geslacht van de textielfabri-

kanten Ten Cate - een fonds op dat 

hij naar zijn vrouw Angélique Fan-

ny noemde. Met dit fonds wilde hij 

het onderzoek naar kanker 

(waaraan zijn vrouw overleed) on-

dersteunen en haar naam laten 

voortleven. Uit eigen middelen 

zorgde hij voor het startkapitaal 

van ƒ 100.000,-. Het Breuning ten 

Cate Fonds heeft vele onderzoeken 

en projecten in het Antoni van Leeu-

wenhoek (AVL) gesteund en ook 

medewerkers van Ten Cate die kan-

ker hadden, In 2014 is de stichting 

opgheven. Over de geschiedenis van 

het fonds verschen het boek ‘Een 

mooi arbeidzaam leven’, geschre-

ven door Harm Peter Smilde. 

https://www.facebook.com/HetAntoniVanLeeuwenhoek/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBTHapfMBtJ2IMj2pOjde0yr0QghP_yY1Tqvhw2wZIRQ2MvmCtkCdYyXKBh5Rqrrd0a1TEnbYrUGOwP
https://www.facebook.com/HetAntoniVanLeeuwenhoek/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBTHapfMBtJ2IMj2pOjde0yr0QghP_yY1Tqvhw2wZIRQ2MvmCtkCdYyXKBh5Rqrrd0a1TEnbYrUGOwP
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Het nieuwe seizoen van de Historische Kring is weer met veel energie van 

start gegaan. 

Allereerst was er op 11 oktober jl., in nauwe samenwerking met de 

bibliotheek, een prachtige avond in het kader van de maand van de 

geschiedenis: rebellie, opstand en revolutie. 

Een tijdsbeeld vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de stakingen in de 

textiel in de 19e en 20e eeuw, maar ook het verzet tegen de bezetter. Er waren 

mooie verhalen, gedichten en muziek. 

Op 25 oktober jl. presenteerde ons bestuurslid Hans Holtmann in een volle 

raadszaal zijn boek ‘Drie eeuwen Joods leven in Almelo’. Hij kreeg aan het 

eind van de bijeenkomst, vanwege zijn vele inspanningen, zeer terecht de 

gemeentelijke Almelo Speld door locoburgemeester Maathuis uitgereikt. 

De eerste reguliere lezingenavond op 14 november jl. stond in het teken van 

een verhaal van Nicole Harmsen, dit naar aanleiding van haar 1e boek ‘De 

Rusluie’. Op 12 december gaf Hans te Nijenhuis een lezing met als onderwerp 

de geschiedenis van 100 jaar ‘Almelo en de Röntgen-industrie’.  
Het is overigens de moeite waard  nog te melden dat naast deze 2 publicaties 

ook nog verschenen zijn het Jaarboek Twente 2019 met als thema ‘De vrouw 

in de geschiedenis van Twente’ en het boek ‘Van Heek & Co. Honderd jaar 

textiel 1859-1959’. 

 

Als Historische Kring waren we ook met een stand aanwezig op de 

bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, met als thema het 

verduurzamen van monumenten. Een complexe materie,  o.m. door Herman 

Hazewinkel toegelicht tegen de achtergrond van de restauratie door hem van 

het pand van Ledeboer & Co. Op onze website is een link met een filmpje 

over deze bijeenkomst te vinden. 

De contacten met de gemeente Almelo zijn, zowel ambtelijk en bestuurlijk, 

aangehaald, met als vetrekpunt de gemeentelijke erfgoednota ‘Zichtbaar 

verleden’. Het is de bedoeling om, samen met de gemeente en andere 

betrokken organisaties, begin 2019  een overleg te hebben, gericht op de vraag 

hoe we de uitvoeringsagenda gaan oppakken. 

Dat gaat er dus nu echt van komen en als donateurs daarvoor belangstelling 

hebben, dan worden zij van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Dat 

geldt trouwens ook voor andere onderwerpen, zoals de jaarlijkse excursie, de 

lezingencyclus (voorbereiding voor het seizoen 2019-2020) en de 5-jaarlijkse 

Mans Kapbaarg prijs, die in het najaar van 2019 wordt uitgereikt.  

Zie voor verdere informatie ook onze vernieuwde website 

www.historischekringalmelo.nl.   

Aanmelden kan via theo@vanrijmenam.nl, of telefonisch via 06-20540764. 

 

Met hartelijke groet, 
Theo van Rijmenam 
voorzitter 

Nieuws van Stad & Ambt 

 
Lezingen Historische Kring 
Stad en Ambt Almelo  
2019 
 
 
Woensdag 10 januari:  
Kuieravoand/Nieuwjaarsbijeen-
komst.  
Kniepertjes, Oude films, 
Thomasvaer en Pieternel. 
Let op: aanvang 19:30 
 
Woensdag 13 februari 2019:  
Hans de Gruil, ‘Planning en aanleg 
van kanalen in Twente’ 
 
Woensdag 13 maart 2019: 
In samenwerking met het filmhuis 
Almelo vertonen wij een film van 
Jan van der Geest over het stroom-
gebied van Buurse Beek en Regge. 
De camera laat de prachtige natuur 
zien van Achterhoek en Twente. 
Terwijl hij het water volgt vertelt 
van der Geest over de geschiedenis 
van beide gebieden. 
Let op: De film wordt vertoond in 
de Herman Finkerszaal in Hof88, 
Elisabethhof 4. 

 
Mei 2019:  
Excursie. Nadere informatie volgt. 
 
De lezingen  vinden plaats  in de 
Schouw aan het Kerkplein om 20.00 
uur tenzij anders vermeld. Ook niet 
donateurs zijn van harte welkom. 
Voor hen bedraagt de toegangsprijs 
3 euro.  
Het parkeerterrein aan het Kolkje is 
beschikbaar. 
 
 

Van het bestuur 

http://www.historischekringalmelo.nl
mailto:theo@vanrijmenam.nl

