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Historie leeft 
 

In het nummer dat nu voor u ligt staat een artikel van Gerard Brouwer over het 

einde van de Franse overheersing. Deze gebeurtenis wordt dit jaar voor de 

vierde maal tot leven gebracht in het Schelfhorstpark tijdens het Historisch 

Festival op 10, 11 en 12 mei aanstaande. Zo’n duizend re-enactors zullen in de 

Slag bij Ruigerode zorgen voor een boeiend kijkspektakel waar tienduizenden 

bezoekers getuige van kunnen zijn. Kleurrijke uniformen, galopperende paar-

den en kruitdampen van bulderende kanonnen en vuursteenmusketten zullen 

wederom zorgen voor een onvergetelijk schouwspel. Historie leeft. De belang-

stelling voor ons verleden neemt een steeds grotere plaats in. Zowel in boeken 

alsmede tv documentaires krijgen historische gebeurtenissen steeds meer aan-

dacht en kunnen rekenen op een groeiend aantal lezers en kijkers. Ook het 

grote succes van theaterproducties als Van Katoen en Nu en Het Verzet 

Kraakt zijn voorbeelden van de sterk gestegen interesse. Dat dit alleen moge-

lijk is dankzij de inzet van honderden vrijwilligers is duidelijk. In Almelo be-

staat sinds een aantal jaren een vaste kern van personen die zich bij deze eve-

nementen belangeloos het vuur uit de sloffen lopen om alles goed te laten ver-

lopen. Zij zijn de olie in het raderwerk van een organisatie. Voor hen is hulde 

op zijn plaats. Ook bij het komende Historisch Festival zullen zij dagenlang in 

touw zijn bij verkeersregeling, catering, op en afbouw, controle en tal van 

andere onderdelen. Denk ook hier eens aan als u een evenement bezoekt. 

 

Hans Holtmann 

mailto:albert.holterman@gmail.com
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N 
apoleon leed in oktober 

1813  met zijn Grande Ar-

mée in de Völkerschlacht 

bij Leipzig tegen het coalitieleger 

van Rusland, Pruisen, Engeland, 

Zweden en Oostenrijk een zware 

nederlaag. Op het slachtveld streden 

daar 600.000 soldaten. Nog niet 

eerder was er zo’n grote militaire 

botsing geweest. De strijd duurde 

vier dagen en er sneuvelden bij de 

Fransen 40.000 manschappen en bij 

hun tegenstanders circa 55.000. De 

geallieerde troepen zetten daarna 

hun opmars voort, terwijl de Fransen 

zich alleen nog maar terugtrokken. 

Half november naderden de bevrij-

ders ons land. 

Bij de Pruisische en Russische troe-

pen streden ook Nederlanders, waar-

onder nogal wat Twentenaren. Zij 

maakten deel uit van het Hollands 

Legioen van Oranje, dat was opge-

richt voor de soldaten die in Franse 

dienst hadden moeten vechten en in 

krijgsgevangenschap waren geraakt. 

Zij waren voor de keus gesteld om 

dienst te nemen in het Legioen of op 

eigen houtje te proberen Nederland 

te bereiken. Van harte ging hun 

deelname niet, want zo gauw hadden 

deze soldaten voet op Hollandse 

bodem gezet of ze gingen er ijlings 

vandoor. In Almelo was de sfeer in 

die periode behoorlijk anti-Frans. Er 

waren inwoners, zoals katholieken, 

joden en doopsgezinden, die profijt 

hadden gehad van de gelijkstelling 

van godsdienst en bang waren dat de 

klok zou worden teruggedraaid wan-

neer de Fransen waren vertrokken, 

maar over het algemeen werd er 

opgelucht gereageerd toen de be-

richten over de Franse nederlagen 

langzaam naar de stad doorsijpel-

den. Weliswaar moesten er door 

Almelo nog paarden en ruiters wor-

den geleverd voor de legers van 

Napoleon, hetgeen 1134 gulden 

kostte, maar het einde van de Franse 

overheersing leek toch in zicht. Dat 

bleek ook toen in oktober 1813 sous

-perfect baron Van Tuyll van Se-

rooskerken al uit Almelo vertrok. 

Luitenant Chemeau, commandant 

van de gendarmerie in het arrondis-

sement Almelo, ging er met zijn 

mannen op 6 november eveneens 

snel vandoor richting Deventer, 

want de Fransen hoopten die stad 

nog te kunnen verdedigen. Dat in 

Almelo maire Van Riemsdijk op-

dracht kreeg om met vijftien wagens 

in Neuenhaus nog gauw Franse ta-

bak uit de magazijnen te redden, zei 

al genoeg. 

 

Kozakken 

Op 9 november 1813 passeerden de 

eerste kozakken bij Gramsbergen de 

grens en op 11 november arriveer-

den van twee kanten de eerste pa-

trouilles al in Almelo waar deze 

bevrijders voor veel opzien zorgden. 

De ruige vechtersbazen werden met 

vreugde begroet, maar vooral de 

Russische eenheden die volgden 

bleken ongedisciplineerd en onaan-

gepast. Zij gedroegen zich nogal 

onhebbelijk en bleken het verschil 

tussen mijn en dijn niet zo te ken-

nen. De Fransen hadden volgens de 

overlevering nog geprobeerd een 

barrière op te werpen bij de Krom-

medieksbrug door de planken om te 

keren zodat de spijkers naar boven 

wezen, maar voor de kozakken was 

dat geen probleem. Talrijk zijn de 

anekdotes en verhalen over hun op-

vallende aanwezigheid in de stad, 

zoals met hoeveel smaak ze vetkaar-

sen verorberden of  hoe ze midden 

in de stad kampvuren stookten. De 

kozakken sloegen meteen de tenten 

op in het weiland tegenover Huis 

Almelo, waar ze ter plekke een aan-

tal koeien slachtten. 

De stad was vervolgens pleister-

plaats voor allerlei legers en dat 

betekende kapot gereden wegen, 

weer inkwartiering, het leveren van 

voedsel en drank en het beschikbaar 

stellen van paarden, wagens en voer. 

Het uitgeknepen Almelo kon dat 

nauwelijks bijbenen en het was dus 

maar goed dat de burgerij hiervoor 

5539 gulden bijeen bracht. De paar-

den en wagens moesten mee tot aan 

Holten, dat een wisselplaats was en 

soms tot Deventer. Voor de bewezen 

diensten werd wel eens betaald, 

maar dat was meestal zeer gering.  

 

Slecht gedrag 

 De Amsterdamse zakenman Willem 

de Clercq, die later via de Neder-

landsche Handel Maatschappij mede

-grondlegger van de Twentse textiel-

nijverheid zou zijn, hield in die da-

gen een dagboek bij waarin ook 

regelmatig gebeurtenissen in Almelo 

werden beschreven. De informatie 

kreeg hij  via plaatselijke kennissen. 

De Clercq vertelde over ‘slecht ge-

drag der vreemde troepen’ en over 

de huizen van de gegoede burgers 

die geheel ‘opgepropt’ met militai-

ren waren. In het stadje moest ook 

regelmatig door burgers worden 

gepatrouilleerd en verder had men 

voor de doortrekkende troepen in 

kerken en pakhuizen al vast maga-

zijnen met stro, haver, jenever en 

bier aangelegd. Ook meldt De 

Clercq dat er gelukkig drie burgers 

waren die Russisch spraken. Dat de 

verplichte inkwartieringen in de stad 

Almelo druk met stroom bevrijders 

Voor Napoleon leek in 1813 het pleit beslecht, tot 

opluchting van de Almelose burgerij die het Franse 

regime meer dan beu was. Toen op 11 november 1813 

de eerste Russische kozakken als bevrijders in het 

stadje arriveerden, werden ze dan ook feestelijk 

binnengehaald. In heel Twente sloegen de Fransen 

schielijk op de vlucht toen allerlei legers naar ons land 

optrokken. Almelo kreeg het er maar druk mee. 

 

Door Gerard Brouwer 
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op weerstand stuitten, bleek wel 

toen Jan Willem Harwig onder hevi-

ge vloeken zoals ‘Donderskind’ de 

burgemeester aanvloog, omdat hij 

naar zijn zin te veel paardenvolk 

onderdak moest bieden. Het kwam 

hem op een dag gevangenisstraf te 

staan. Verder moest koster Bartelink 

van de Grote Kerk bij de burge-

meester op het matje komen, omdat 

hij ‘rijkelijk beschonken’ over de 

inkwartiering de burgervader 

‘onheusche en beledigende woor-

den’ had toegevoegd. Van inkwar-

tiering waren de burgemeester en 

zijn adjuncten, de rector van de La-

tijnsche School, de schoolmeesters  

en de godsdienstleraren vrijgesteld, 

terwijl de joden zich er  vrij van 

konden kopen. Armoedigen, zo 

schreef de burgemeester, werden 

alleen ‘in alleruitersten nood’ er mee 

lastig gevallen. Uiteindelijk werd er, 

om niet steeds op weerstand te stui-

ten, een gemeentelijk systeem be-

dacht naar financiële draagkracht 

van de inwoners.  De eerste klasse 

kreeg acht man ingekwartierd, de 

tweede klasse kreeg er zes en zo 

verder. 

 

Irritaties 

De hoge kosten voor de doortrek-

kende troepen en het gedrag van de 

bevrijders zorgden voor groeiende 

irritaties. Almelo moest zelfs nog 

1000 pond stro, 700 pond zout, 700 

pond gepelde gerst, 44 kannen jene-

ver en 150 broden á tien pond naar 

de bondgenoten sturen. Maar rond 

20 november leek er een eind aan de 

problemen te zijn gekomen toen 

bekend werd gemaakt dat Twente 

van de Fransen was gezuiverd. Ver-

volgens brak de tijd aan dat na de 

proclamatie van het driemanschap 

Van Hogendorp, Van Limburg 

Stirum en Van der Duyn van Maas-

dam - ‘Oranje boven, Holland is 

vrij!’ -  de teruggehaalde prins Wil-

lem Frederik van Oranje-Nassau met 

instemming van de Engelsen op het 

strand van Scheveningen arriveerde 

en voorlopig de titel ‘souverein 

vorst’ kreeg. Twee jaar later, nadat 

het Congres van Wenen groen licht 

gaf voor de hereniging van de Noor-

delijke en Zuidelijke Nederlanden, 

werd hij tot koning Willem 1 ge-

kroond.  

 

Op Sinterklaas in 1813 kon voor het 

eerst in Almelo de vaderlandse drie-

kleur, die het oranje-blanje-blue van 

de oude prinsenvlag verving, wor-

den uitgestoken. Omdat de stad een 

pleisterplaats was aan de weg van 

Hannover naar Deventer zou  echter 

nog twee jaar lang doortrekkende 

militairen moeten worden ingekwar-

tierd of goederen, wagens en paar-

den worden geleverd. Toen groot-

vorstin Catharina Paulowna van 

Rusland met negen rijtuigen vanuit 

Oldenburg naar Den Haag reed, ging 

dat eveneens via Almelo. Omdat 

daar op dat moment ook nog twintig 

wagens  klaar moesten staan voor 

het vervoer van Franse krijgsgevan-

genen, waren er in het stadje haast 

geen paarden meer te vinden. Uit-

eindelijk begroette het gemeentebe-

stuur de grootvorstin bij ‘de Moeije 

Vrouw’, waarna het gezelschap be-

geleid door beierende klokken in de 

stad werd ontvangen. Het was voor 

Almelo haast niet meer bij te benen. 

 

Waterloo 

 In 1815 bij de beslissende door Na-

poleon verloren slag bij Waterloo 

waren er aan Nederlandse zijde ruim 

2000 doden en vermisten te betreu-

ren en evenzoveel gewonden. Op het 

slachtveld stierven vijf van de 120 

Twentse soldaten, waaronder Jan 

Nijkamp uit Almelo en in de dagen 

er na zouden er nog eens tien aan 

hun verwondingen bezwijken. Op-

vallend was overigens dat in Water-

loo zo’n tien Twentenaren vrijwillig 

aan Franse zijde vochten, hetgeen 

illustreerde dat er ook Tukkers wa-

ren die weinig met Oranje op had-

den. In Almelo werden na de over-

winning niet alleen dankdiensten 

gehouden ‘conform den wensch des 

souverreins’, maar ook zamelde de 

Almelose burgerij na een oproep 

van de burgemeester voor de ge-

wonden in de hospitalen windsels, 

watten, hemden en lakens in en 

werd bovendien ruim 1900 gulden 

bijeen gebracht voor het ‘Fonds 

voor verminkte krijgslieden, wedu-

wen en wezen der gesneuvelden’. 

Dat het Franse systeem voor dienst-

plicht onder koning Willem 1 bleef 

gehandhaafd, viel later bij de bevol-

king totaal verkeerd, zodat in diver-

se steden rellen uitbraken. In 1815 

deserteerden zelfs 50 Twentse mili-

tairen uit een bivak in Ommen. 

 

Herdenkingen 

 De Franse overheersing bleef nog 

lang in het geheugen van de bevol-

king. Zoals ook op 17 november 

 

Op 30 november 1813 werd  Willem Frederik, de teruggehaalde prins van 

Oranje, uitgeroepen tot ‘soeverein vorst’. 
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1863 bleek toen in de wei voor Huis 

Almelo het onafhankelijkheidsfeest 

werd gevierd en in de optocht achter 

een vaandel met het opschrift ‘Aan 

de Veteranen’ zes mannen werden 

toegejuicht, die hadden moeten 

vechten in het Franse leger. Een van 

hen was een zekere Ter Brugge, die 

in Praag in gevangenschap was be-

land. Toen hij eindelijk terug kwam, 

sprak hij nauwelijks nog Hollands 

zodat zijn moeder hem niet meer 

verstond. Zijn leven lang zou hij in 

Almelo ‘Prage’ worden genoemd. 

Aan de optocht nam ook het mu-

ziekkorps van de Hannoveraanse 

infanterie deel, terwijl verder 250 

arbeiders van de in aanbouw zijnde 

spoorlijn Almelo-Salzbergen meel-

iepen. Bij de volksspelen was het 

hoogtepunt het vangen van een met 

zeep glad gemaakt varken. 

 

Ook in 1913 was er nog een uitge-

breide feestelijke herdenking van 

honderd jaar Nederlandse onafhan-

kelijkheid, waarvoor in Almelo een 

speciaal programma was opgesteld 

met als thema ‘Almelo in den Fran-

schen tijd en de Vrijmaking’. De 

nationale viering zou in het land 

officieel op 18 juni  (Waterloodag) 

beginnen met het spelen van 

‘jubelliederen’ op de carillons, maar 

op 4 en 5 juni werd in Almelo al 

feest gevierd. De ochtend en middag 

van de eerste dag waren voorname-

lijk bestemd voor de schoolkinderen, 

die konden meedoen aan een kinder-

optocht en kinderspelen. ’s Avonds 

waren er stoomcaroussels en kramen 

en ook kon men terecht in een grote 

feesttent waar zo’n tweehonderd 

zangers en zangeressen de cantate 

‘Het Vrije Nederland’ uitvoerden, 

waarna de dag werd besloten met 

muziek en bal. Op de tweede dag 

was er een herdenkingsdienst in alle 

kerken, met daarna een historische 

optocht met als onderwerpen de ver-

foeide Franse overheersing, de glori-

euze aankomst van prins Willem 

Frederik van Oranje-Nassau op het 

strand van Scheveningen en de 

bloeiende Twentse industrie. Voor 

de herdenking, die werd besloten 

met een volksfeest, was in Almelo 

5500 gulden beschikbaar gesteld. De 

feestelijkheden in het land riepen 

ook ambivalente gevoelens op, zo 

bleek uit verschillende publicaties. 

Ondanks alle narigheid voor ons 

land, zo schreven kranten,  was er 

toch ook een moderne, rationeel 

ingerichte staat ontstaan die functio-

neerde volgens in een grondwet 

vastgelegde principes. En een 

doopsgezind weekblad verkondigde 

zelfs maar weinig enthousiasme te 

kunnen opbrengen ‘voor iemand 

wiens grootste daad toen is geweest 

aan wal te stappen.’ Het kwam de 

schrijver uiteraard op hevige kritiek 

te staan. 

 

De feestweide in de Gravenallee tegenover Huize Almelo in 1913. 
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D 
e Schimmelpenninckstraat 

is maar een klein straatje, 

maar net als elders in Alme-

lo gebeurde er van alles in die vijf 

jaar dat de Duitsers Nederland bezet 

hielden: arrestaties, razzia's, inkwar-

tiering, verduistering, voedseljacht 

en bij luchtalarm schuilen in de kel-

der. 

Vrijwel alle betrokkenen herinneren 

zich nog de Joodse familie Simon 

van nummer 22. Vader, moeder en 

zoon werden op een avond, waar-

schijnlijk in november 1942, door 

politieagenten uit hun huis gehaald. 

Ze hadden de bui al zien hangen en 

bij verscheidene straatbewoners 

kostbare spullen ondergebracht. 

Maar net als zo veel andere Joden 

kwamen zij nooit meer terug om die 

spullen op te halen. Ze werden bin-

nen enkele weken na hun arrestatie 

in Auschwitz vermoord. 

Hun huis bleef niet lang leeg. Nadat 

de Duitsers met de hun bekende 

Gründlichkeit alles in huize Simon 

hadden geïnventariseerd en afge-

voerd, kwamen er vier Duitse offi-

cieren op nummer 22 te wonen. In 

de tuin werd een zendmast geplaatst. 

Achter de tuin lag aan de Willem de 

Clerqstraat de christelijke school, 

waar Duitse soldaten waren inge-

kwartierd. 

 

Inkwartiering 

Inkwartiering was in die tijd sche-

ring en inslag. Diverse bewoners 

van de Schimmelpenninckstraat 

kregen tegen hun zin Duitsers te 

'logeren'. De familie Gorter, woon-

achtig in het grootste huis van de 

straat, ontkwam er evenmin aan, al 

bedacht mevrouw Gorter een origi-

nele oplossing om daar een einde 

aan te maken. Ze vroeg haar kin-

deren zo veel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes uit de buurt op te 

trommelen en mee naar huis te ne-

men. Vervolgens voorzag ze hen 

allemaal van pannen, deksels en 

pollepels en stelde voor dat ze in 

optocht door het huis gingen waarbij 

ze zo veel 'muziek' mochten maken 

als ze maar wilden. Die boodschap 

was niet aan dovemansoren gericht: 

de kinderen paradeerden enthousiast 

door het hele trappenhuis en binnen 

de kortste keren was het een herrie 

van je welste in huize Gorter. 

Het duurde dan ook niet lang of de 

ingekwartierde Duitser kwam bij 

mevrouw Gorter klagen over het 

lawaai en vragen of het allemaal niet 

wat zachter kon. Ze moest de kin-

deren maar verbieden zoveel kabaal 

te maken, meende hij. Uiteraard 

vond hij geen gewillig oor. Ze zei 

dat de kinderen zich best een beetje 

mochten uitleven. Bovendien: ze 

waren het zo gewend. Het ging ei-

De bevrijding van de  

RJ Schimmelpenninckstraat 

 

Op de dag van de bevrijding van de RJ Schimmelpenninckstraat en omgeving, 5 april 

1945, maakte een van de bewoners in allerijl een spandoek waarop te lezen stond 

'Three cheers voor de bevrijders'. Voor iedereen leesbaar hing dat in de straat. De 

vlaggen gingen uit en de bewoners vierden op straat feest met muziek en dans. 

 

In 2010 hebben de dochters van nummer 24 een gedenksteen aangebracht bij 

het huis nummer 22, waar de Joodse familie Simon tot eind 1942 woonde. 

Door Jeannette  van Ditzhuijzen  
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genlijk dagelijks zo en 

ach, het was toch ook leuk dat ze 

zich vermaakten? Nog diezelfde dag 

vertrok de Duitse officier.  

 

Arrestaties 

Sommige, vaak jonge bewoners wa-

ren getuigen van arrestaties in de 

straat. Zo zag Hugo Mulders eind 

september 1944 door het zijraampje 

van de erker hoe Gerard Bolte van 

nummer 20 over de daken van het 

blokje huizen 20, 18 en16 vluchtte. 

Uiteindelijk is deze Bolte, die nog 

jarenlang op nummer 20 zou wonen, 

in een van de tuinen door de Duit-

sers gearresteerd. Zijn vergrijp? Hij 

had onderdak geregeld voor onder-

duikers en kreeg daarvoor een ge-

vangenisstraf van vier weken. 

Kort voor de bevrijding, in januari 

1945, werd een andere verzetsstrij-

der in de straat gearresteerd. Het 

ging om de 25-jarige marechaussee 

Jan Veldkamp uit Hardenberg die in 

het verzet terecht was gekomen, 

nadat hij had geweigerd Joden van 

huis te halen. Toen hij die dag met 

belastend materiaal werd aangehou-

den bij de Duitse controlepost bij de 

begraafplaats aan de Wierdense-

straat, sloeg hij een Duitser neer en 

ging hij er als een speer vandoor. Hij 

schoot de Schimmelpenninckstraat 

in, waar een voordeur uitnodigend 

open stond. Dit was zijn kans! 

Dwars door het huis rende hij de 

achtertuin in, klom over de schutting 

en kwam zo in de tuin terecht van de 

Wierdensestraat 118a, waar de Jood-

se familie Godschalk had gewoond 

totdat de Duitsers hen hadden opge-

pakt. Helaas voor de voortvluchtige 

had één van de lijfwachten van An-

ton Mussert, de leider van de NSB, 

bezit genomen van het huis. Zo werd 

Veldkamp alsnog ingerekend en 

afgevoerd naar concentratiekamp 

Neuengamme. Dat heeft hij over-

leefd, maar hij overleed kort na de 

oorlog in een ziekenhuis. 

 

Hongerwinter 

In die tijd, begin 1945, was het da-

gelijks leven steeds zwaarder gewor-

den. Weliswaar was de hongerwin-

ter niet zo nijpend als in het westen, 

toch moesten diverse bewoners in 

die kille wintermaanden lopend of 

op de fiets op voedseljacht, voorna-

melijk bij boeren in de omgeving. 

Want het rantsoen dat men op de 

bonnen kreeg, was niet echt vol-

doende. Soms pakten Duitsers de 

fiets af wanneer de mensen op 

strooptocht waren. Dat overkwam 

mevrouw Luning van nummer 37 

die regelmatig naar een boerderij op 

het Bavinkel fietste. Om haar nek 

had ze een touw met twee flessen 

voor de melk die ze daar ging halen. 

Op een dag werd ze onderweg staan-

de gehouden door Duitsers, die haar 

fiets vorderden. Ze moest dus verder 

lopen naar de boerderij en weer he-

lemaal terug naar de Schimmelpen-

ninckstraat. 

Diverse mensen die in het westen 

woonden en familie of bekenden in 

de Schimmelpenninckstraat hadden, 

kwamen in die hongerwinter naar 

Almelo, lopend of op de fiets. Ze 

gingen met hun familieleden in en 

rond Almelo op zoek naar eten en 

vertrokken daarna weer naar het 

westen. De nichten van de bewoon-

ster van nummer 24 hadden geluk, 

zij mochten een paar keer mee te-

rugrijden met een Duitse legertruck 

die toch naar Deventer moest. 

In sommige gevallen verhuisden 

familieleden uit het westen perma-

nent naar de Schimmelpenninck-

straat. Het hele gezin Wegkamp 

vertrok bijvoorbeeld in de honger-

winter naar de (groot)ouders op 

nummer 19 om daar de rest van de 

oorlog te blijven. Ook de nummers 

10 en 24 kregen inwoning van fami-

lie uit het westen; jonge jongens die 

met de fiets uit respectievelijk Am-

sterdam en Rotterdam naar Almelo 

waren gekomen, in de hoop op iets 

meer eten. De familie Gorter kreeg 

twee vrouwen uit Den Haag te loge-

ren die zo ontsnapten aan het enor-

me voedseltekort in het westen.  

Ook aan brandstoffen kwam gebrek. 

Om het warm te houden koesterde 

iedereen zijn turf of kolen. Maar hoe 

gehaat de Duitsers ook waren, bij 

persoonlijke contacten wilde men 

soms wel delen. Toen een van de 

lijfwachten van Anton Mussert, in-

gekwartierd op nummer 45, op het 

laatst van de oorlog geen verwar-

ming meer had, mocht de kleine 

Hugo Mulders hem van zijn moeder 

een paar turven brengen om op te 

stoken.  

 

De kelder in 

De huizen van de Schimmelpennin-

ckstraat werden in 1929 gebouwd en 

ze hebben allemaal een - niet al te 

grote - kelder. Heel praktisch in deze 

tijd van oorlog. Zodra het luchtalarm 

afging, vertrokken diverse bewoners 

naar hun kelder. Sommigen hadden 

zelfs een bedje voor de allerjongste 

klaarstaan. 

Op nummer 9 had de familie War-

mink een schuilkelder in de tuin 

laten bouwen, die er nog steeds is. 

Toen in de laatste oorlogsmaanden 

vanuit het Nijreesbos V1's werden 

afgeschoten, zat de familie samen 

met de buren in die schuilkelder.  

Ook bij de familie Gorter ging ieder-

een na het horen van de sirene in 

doodsangst naar de kelder, behalve 

de oudste zoon Folkert. Hij klom 

doodgemoedereerd het dak op om 

vandaar de V1's te volgen, tot grote 

schrik van vooral zijn moeder. Ver-

volgens kwam hij via het balkon en 

langs de klimop toch maar weer snel 

naar beneden.  

Er waren meer kinderen die de oor-

log spannender vonden dan angstig. 

Zo keek de jeugd bij mooi weer van-

uit de straat naar de eindeloze rij 

vliegtuigen die richting het oosten 

vlogen om Duitsland te bombarde-

ren. En als er geen luchtalarm was, 

speelden ze veel buiten, oorlog of 

geen oorlog.  

 

Razzia's 

De Duitsers hielden regelmatig raz-

zia's in de straat. Daarbij gingen ze 

de huizen in op zoek naar onderdui-

kers of fietsen. Doel van een onder-

duikersrazzia was jongemannen op 

te sporen die zich niet hadden ge-

meld voor de Arbeitseinsatz, ver-

plicht werken voor de Duitse oor-

 



 

 

soldaten onverrichter zake af. 

 

Het einde van de oorlog  

Toen de Canadezen en de Engelsen 

in maart 1945 vanuit het zuiden op-

rukten, steeg de spanning in Almelo. 

Vanaf eind maart waren al veel 

Duitsers uit de stad vertrokken en 

het nieuws dat Enschede op 1 april 

was bevrijd, verspreidde zich snel. 

Maar zo gauw gaven de Duitsers 

zich niet gewonnen. Onder diverse 

bruggen brachten ze springladingen 

aan, zodat ze die in geval van een 

geallieerde opmars konden opbla-

zen. 

Toch was er geen houden meer aan. 

Op 4 april bevrijdden de grijs-groen 

geklede Canadezen het zuidelijke 

deel van Almelo. Ze waren met 

tanks via de Bornse- en de Borner-

broeksestraat Almelo binnengetrok-

ken en hadden de Duitsers en de 

NSB'ers op de vlucht gejaagd. Bij 

treinstation De Riet deelden ze siga-

retten en chocolade uit, terwijl de 

Almeloërs hen juichend begroetten, 

vaak gehuld in of zwaaiend met 

rood-wit-blauw en oranje.  

De Schimmelpenninckstraat lag op 

die dag nog midden in de frontlinie. 

Rondom de Egbert ten Catelaan en 

de Wierdensestraat werd volop ge-

vochten en geschoten. Ook de gasfa-

briek aan de Rohofstraat lag onder 

vuur. Op de hoek van de Rohofstraat 

en ter hoogte van de Appelstraat 

hadden de Canadezen tanks opge-

steld, terwijl op het schoolplein aan 

de Willem de Clercqstraat mortieren 

stonden. Ingeklemd tussen al dit 

oorlogsgeweld lagen de huizen van 

als die keer dat de Duitsers het huis 

op nummer 24 van boven naar bene-

den doorzocht hadden. In de schuur 

vonden ze een zadel waarop een van 

de Duitsers zei Wo ein Sattel ist, da 

ist ein Fahrrad. Maar de bewoonster 

en haar dochter hielden zich van den 

domme, al wist het meisje heel goed 

dat de fiets achter de stapel turf lag.  

Op nummer 43 werden de Duitsers 

met hun eigen vernielzucht gecon-

fronteerd. Nog vlak voor de bevrij-

ding in april 1945 kwamen enkele 

soldaten langs om fietsen in beslag 

te nemen. De vrouw des huizes nam 

hen mee naar de schuur waar een 

fiets stond die doormidden was ge-

schoten door een granaatscherf. Bij 

het zien daarvan dropen de Duitse 
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logsindustrie. Herman Muylerman 

van nummer 26 verschool zich bij 

zo'n razzia in het 'plafond' van de 

gang tussen hun huis en dat van 

nummer 24. De achterste slaapka-

mer ligt deels boven die tussengang 

en daar kon Herman in een kast een 

luik openmaken en zo in een ruimte 

boven de gang kruipen. Hij had een 

matras klaarliggen voor het geval de 

Duitsers kwamen. 

Egbert Gorter van nummer 47 en 

zijn overbuurman Eenhuis (Egbert 

ten Catelaan 6) verstopten zich bij 

een razzia op de vliering van de fa-

milie Gorter. Mochten de Duitsers 

aanbellen, dan had Gorters zoontje 

Oene geleerd om tegen de Duitsers 

te zeggen: 'Mijn vader zit in een 

klein cafeetje'. Het kind had geen 

idee waar zijn vader echt zat. 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen 

lukte het Egbert Gorter niet uit han-

den van de Duitsers te blijven. Op 

een dag, waarschijnlijk in januari 

1945, werd hij opgepakt en als gij-

zelaar opgesloten in de hbs aan de 

Sluiskade NZ. Zijn dochter weet nog 

dat ze vanuit een tuin die grensde 

aan het sportterrein van de school 

naar haar vader zwaaide, als hij 

'gelucht' werd. 

Razzia's op fietsen werden voorna-

melijk tegen het einde van de oorlog 

gehouden. Wanneer de Duitsers de 

straat uitkamden op zoek naar fiet-

sen, ging dat als een lopend vuurtje 

rond. Iedereen verstopte dan zijn 

tweewielers. Soms met succes. Zo-

 

Deze spotprent verscheen tegen het einde van de oorlog, toen vluchtende 

Duisters burgers aanhielden en er met hun fiets ervandoor gingen. 

 

De kinderen Mulders en een straatgenootje na de bevrijding in 1945. In het 

linkerhuis woonde een van de lijfwachten van Anton Mussert. 
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de Schimmelpenninckstraat; de be-

woners in angstige afwachting van 

de gebeurtenissen. 

Ineke Kroese woonde op die vierde 

april aan de Egbert ten Catelaan. De 

familie had gehoord dat de Markt 

bevrijd was en opgelucht liepen ze 

in de richting van de Schimmelpen-

ninckstraat. Toen ze zagen dat de 

Duitsers kort tevoren vanaf de kant 

van Wierden met artillerievuur de 

erker van nummer 47 in puin hadden 

geschoten, maakten ze toch maar 

snel rechtsomkeert.  

De nadering van de Canadezen op 4 

april was voor de Duitsers reden om 

de springladingen die ze onder de 

diverse bruggen hadden aangebracht 

tot ontploffing te brengen. Ook de 

brug over de Almelose Aa aan de 

Egbert ten Catelaan ging de lucht in. 

De dreun klonk door tot in de huizen 

van de Schimmelpenninckstraat, 

herinneren diverse bewoners van 

destijds zich. Bij de familie Gorter 

waren door de klap enkele ramen 

gesprongen. 

Waarschijnlijk was dat om een uur 

of zes 's avonds, zo vertelt de inmid-

dels overleden Janny Bosch 

(nummer 6) in het boek 'Almelo 

Frontstad'. Zij wist nog dat ze op die 

vierde april met andere kinderen 

nieuwsgierig naar de brug was gelo-

pen, die overigens pas in 1932 was 

gebouwd. Daar zaten aan beide kan-

ten van de brug zwaarbewapende 

Duitsers in schuttersputten en loop-

graven. De Nachtegaalstraat hielden 

ze goed in de gaten, want van die 

kant kwamen de Canadezen. “We 

liepen  gewoon tussen hen door, 

hoewel overal in de stad geschoten 

werd. Toen het heviger en heviger 

werd, zijn wij teruggegaan naar 

huis.”  

Eenmaal thuis aangekomen hoorde 

ze de ontploffing. De huizen in de 

Schimmelpenninckstraat trilden op 

hun grondvesten en diverse huizen 

hebben nu nog scheuren in de muren 

die een gevolg zijn van het opblazen 

van de brug in 1945.  

 

Schoten in de straat 

Op die laatste oorlogsdag hadden 

zich enkele Duitsers in het Ten Cate 

plantsoen verschanst. Bij nummer 

26 stond Herman Muylerman voor 

het slaapkamerraam aan de voor-

kant, toen zijn broer Ab, die achter 

in de tuin stond, hem riep: “Kom 

kijken, er wordt op de gasfabriek 

geschoten”. Herman rende naar bui-

ten en vrijwel op hetzelfde moment 

kwam een Duitse kogel dwars door 

het slaapkamerraam naar binnen. 

Toen Herman even later terugkwam, 

trof hij tot zijn verbazing, maar 

vooral tot zijn schrik een verfrom-

meld sprei aan met daarin een kogel 

als stille getuige. Een kogel die hem 

had kunnen treffen. 

De buurvrouw van nummer 24 had 

door al dat geschiet in en bij de 

straat de schrik goed te pakken. Er 

stond voor een geval van nood in de 

gang altijd al een koffer klaar met 

een kinderkoffertje voor één van de 

dochters. Dat noodgeval was nu 

aangebroken, dus moeder Grooters 

legde haar jongste in de kinderwa-

gen en is toen met haar andere doch-

ter en de koffertjes hard lopend de 

straat uitgegaan, in de richting van 

de Rohofstraat. Ze konden terecht 

bij familie in de Tulpenstraat, die 

wel bevrijd was. 

In de nacht van 4 op 5 april was de 

Schimmelpenninckstraat dus nog 

niet echt bevrijd. Het front lag bij de 

Beeklustlaan en de hoek van de Eg-

bert ten Catelaan en de Wierdense-

straat. Hugo Mulders herinnert zich 

een vuurgevecht op de Wierdense-

straat. Als hij over de vensterbank 

aan de achterkant van het huis loer-

de, zag hij de lichtflitsen. Niet lang, 

want de familie nam het zekere voor 

het onzekere en vluchtte naar de 

kelder. Daarbij liet zijn moeder een 

pan op het vuur staan en Hugo's 

zuster Els weet nog dat het heft van 

de lepel in de pan door de hitte was 

gesmolten. “Naderhand vonden we 

kogelgaten in de deur van de schuur, 

die jaren later nog steeds te zien 

waren.”    

Maar op 5 april was het zover en 

was de stad Almelo bevrijd, al bleef 

de oorlog voor de bewoners van de 

Schimmelpenninckstraat dichtbij. 

Want nog diezelfde dag ontplofte er 

een landmijn bij het kerkhof aan de 

Wierdensestraat en in de dagen erna 

werd er in de buurt flink gevochten: 

bij de begraafplaats aan de Wier-

densestraat, bij de Bellinckhofsweg 

en bij de Nieuwe Gravenweg. Want 

Wierden was nog niet bevrijd. 

 

In het Vrije Volk van 5 juni wordt de toestand 

van de Almelose bruggen beschreven. Voor de 

brug in de Egbert ten Catelaan werden nog geen 

voorzieningen getroffen. 
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Aftocht van de Duitsers 

Met tevredenheid zullen de bewo-

ners van de Schimmelpenninckstraat 

daarna hebben gekeken naar de ein-

deloze stoet Duitse soldaten op de 

Egbert ten Catelaan die verslagen 

naar huis terugkeerden. Sommigen 

reden op gammele fietsen, anderen 

hadden een kar of paard en wagen, 

terwijl weer anderen te voet richting 

de grens sjokten.  

Ze werden gevolgd door de vracht-

wagens van de Canadezen die door 

de buurtbewoners hartelijk werden 

onthaald. Niet in het minst vanwege 

het snoep, de chocoladerepen en de 

sigaretten die ze uitdeelden of ruil-

den voor andere producten.  

Als de kinderen niet bij de Canade-

zen bedelden om kauwgum of ander 

snoep, amuseerden ze zich met het 

zoeken naar kogelhulzen op de Eg-

bert ten Catelaan. Tot schrik van hun 

ouders vonden ze zelfs nog intacte 

kogels. 

Kort na de bevrijding schreef Hen-

riette Gorter, destijds twaalf jaar 

oud, in een brief aan haar grootou-

ders dat er een hondje was komen 

aanlopen. Het bleek niet moeilijk 

een naam voor hem te vinden. Dat 

werd Tommy. Lang leve de bevrij-

ders! 

 

 

 

Op deze foto, gemaakt op 20 maart 1945, is te zien dat het westelijk deel van Almelo goed op de oorlog was ingericht. 

De kaarsrechte straat is de Wierdensestraat, in het bebouwde driehoekje linksonder liggen de Egert ten Catelaan en in 

het midden de RJ Schimmelpenninckstraat. 

A = de begraafplaats. Daartegenover de tankgracht (B), die aansloot op de gracht van het kerkhof. Aan de andere kant 

is ook een tankgracht (C) die aansloot op de Almelose Aa. Daarboven zijn schuttersputten en loopgraven te zien. F = de 

Bellinckhof, E = de boerderij van Huiskes. (Uit Almelo Frontstad). 
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O 
p de rijksmonumentenlijst 

van Almelo staan 4 kerken. 

Drie daarvan staan in het 

centrum. Halverwege de Grotestraat 

Noord de Doopsgezinde kerk. Klein 

en bescheiden, zoals een schuilkerk 

betaamt. Aan het Kerkplein de Grote 

Kerk, maar aan de Boddenstraat, 

nog groter, de St. Georgius, basilica 

minor in de volksmond de Sjors.  

Eind 18de eeuw, voordat de Fransen 

kwamen, waren doopsgezinden, 

katholieken en joden gediscrimi-

neerde minderheden in de Repu-

bliek, waar het calvinisme staats-

godsdienst was. Alle drie waren zij 

uitgesloten van overheidsfuncties. 

Voor katholieken was het houden 

van processies verboden. Pastoors 

uit Vriezenveen en Tubbergen rep-

ten zich in burgerkleding naar Al-

melo voor doop, huwelijk en laatste 

oliesel bij een gelovige thuis. Een 

eigen pastoor hadden de Alme-

lose katholieken niet. Laat 

staan een “officiële” schuil-

kerk. In 1784 kwam daar ver-

andering in. Na harde onder-

handelingen stond Sophia gra-

vin van Rechteren de katholieken 

toe in haar heerlijkheid een kerk te 

bouwen. Deze vorm van tolerantie 

zou volgens haar fl.6000 moeten 

kosten. Na stevige onderhandelingen 

ging ze akkoord met de helft van dit 

bedrag. fl.1500 werd aanbetaald en 

voor het eerst sinds anderhalve eeuw 

konden de Almelose katholieken 

weer ter kerke gaan. In 1787 werd 

aan de Boddenstraat een waterstaat-

kerkje gewijd, maar wel zonder ra-

men en toren, laat staan een luid-

klok.  De zelfverzekerdheid van de 

katholieke Almeloërs kwam niet uit 

de lucht vallen. Aangestoken door 

Verlichtingsideeën oefenden de Al-

melose Patriotten, waaronder een 

groot aantal doopsgezinden, hun 

exercitiegenootschap. Zij daagden 

Sophia van Rechteren uit in een 

poging haar greep op bestuur en 

rechterlijke macht in stad Almelo te 

verminderen. Ze moesten echter 

wachten tot de Fransen de Repu-

bliek bezetten. 

 

In de loop van de 19de eeuw werd 

stapsgewijs in het Koninkrijk der 

Nederlanden de trias politica inge-

voerd en grondrechten in de grond-

wet opgenomen, zoals vrijheid van 

godsdienst, meningsuiting en druk-

pers. De grondwetswijziging van 

1848 was daarbij de grote sprong 

voorwaarts. Paus Pius IX herstelde 

vervolgens in 1853 onder veel kra-

keel van de Hervormden de bis-

schoppelijke hiërarchie. Nederland 

werd verdeeld in vijf bisdommen. 

Almelo viel zoals in het verleden 

onder het bisdom Utrecht. Het bleek 

het begin van een  “rijk rooms le-

ven” in Almelo. Het waterstaatkerk-

je aan de Boddenstraat had al ramen 

en een torentje met klok gekregen. 

Ernaast werd in 1864 een indruk-

wekkende  pastorie gebouwd. Nog 

steeds in gebruik en naast de Geor-

gius beeldbepalend in de Bodden-

straat. Die tweede helft van de 19de 

eeuw werd er meer gebouwd in het 

Boddengebied. Deken Reigers, sinds 

1874 in functie, onderkende dat het 

kerkje te klein werd, maar de 

“schoolstrijd” met de liberalen en de 

gereformeerden kreeg prioriteit. 

Tegenover de pastorie verrees het 

Catharina klooster, waar de zusters 

Franciscanessen woonden verant-

woordelijk voor katholieke kleuter-

en basisonderwijs. 

 

Maar Almelo groeide en bloeide. De 

textiel vroeg om steeds meer ar-

beidskrachten, maar ook het verbluf-

fend hoge geboorteoverschot van het 

katholieke volksdeel zorgde er voor 

dat het waterstaatskerkje veel te 

klein werd. In 1894 nam het kerkbe-

stuur met instemming van deken 

Reigers het besluit een nieuwe kerk 

te bouwen. Donaties stroomden bin-

nen. Een grote loterij bracht verras-

send veel geld in het laatje, waar-

door al na zes jaar architect Wolter 

te Riele uit Deventer in de arm ge-

nomen kon worden. Te Riele was 

leerling van J.P.H. Cuypers, die het 

Rijksmuseum in Amsterdam ont-

wierp. Te Riele  deed zijn leermees-

ter eer aan. De eerste tekeningen 

voor de toekomstige Georgius  lie-

ten een rijke neogotische kerk zien. 

Parallel aan het hoogoprijzende 

schip de zijbeuken, die tot aan het 

transept omarmd worden door vier 

luchtbogen aan de oost- en westzij-

de. De grote ramen rondom met hun 

voor de gotiek zo kenmerkende 

spitsbogen, ogen aan de buitenkant 

bescheiden, maar binnen is de kerk 

vol licht, zoals de bouwers dat 

bedoelden. Binnen rijzen de 

zuilen hoog naar de kruisge-

welven en benadrukken de 

verticale lijnen van de (neo)

gotiek. 

Volgens Te Riele kon zijn ontwerp 

gebouwd worden voor fl.120.000, 

maar in Utrecht vond  bisschop van 

de Wetering een plafond van 

fl.100.000 voldoende. Te Riele 

kleedde zijn ontwerp vervolgens  uit 

door o.a. de toren sterk te vereen-

voudigen. Uiteindelijk werd in 1901 

de bouw voor fl.87.000 gegund aan 

Baas Spoor uit Almelo, maar zonder 

toren. Spoor legde een smalspoortje 

aan van het Almelo-Nordhornkanaal 

naar de bouwplaats. Zo verrees naast 

de pastorie in iets meer dan een jaar 

een strakke neo-gotische Kerk. Op-

getrokken uit baksteen, maar zonder 

tierelantijnen. 

Tijdens de bouw werd onderhandeld 

met de bisschop en aannemer Baas. 

Uiteindelijk werd men het eens. Met 

instemming van het bisdom bouwde 

aannemer Spoor voor fl.18.000 de 

toren.  73 m. hoog, hoger dan de 

Een prachtige kerk, maar niet 

alles gaat van een leiendak 
 

Hanschristiaan Krol 

 

 
“rijk rooms leven” in Almelo 
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toren van de Grote Kerk. Op twee 

juli 1902 vond de consecratie van de 

St.Georgius plaats door bisschop 

van de Wetering. De feestrede werd 

uitgesproken door tweede kamerlid 

Dr. Schaepman. Met kerst dat zelfde 

jaar luidden de klokken  in de toren 

over Almelo en riepen de gelovigen 

naar de nachtmis. In de loop van de 

eerste eeuw van haar bestaan kreeg 

de Georgius een carillon bestaand 

uit 36 klokken. Nu zijn het er 48, die 

met regelmaat hun klanken over de 

stad verstrooien. 

  

Meer dan honderd jaar staat de Sjors 

nu aan de Boddenstraat hoogtorend 

boven pastorie en stadscentrum. De 

kerk is niet alleen een basilica mi-

nor, maar heeft sinds 1997 ook de 

status van rijksmonument. Volko-

men terecht, want als deel van het 

Almelose culturele erfgoed is zij 

ondeelbaar met de stad verbonden. 

Maar als elk gebouw vergt behoud 

van dit erfgoed onderhoud en dat 

onderhoud is duur. In de vorige 

eeuw vooral na WOII liepen  de 

kosten op. Lopend onderhoud werd 

door het kerkbestuur uit de exploita-

tie betaald. Groot onderhoud  vergde 

extra financiële middelen dus was 

het kerkbestuur op fondsverwerving 

aangewezen. Zo stond tussen 1956 

en 1958 de Sjors in de “steigers”. 

Zowel  buiten als binnen werd de 

kerk onderhanden genomen. Een 

groot deel van het voegwerk werd 

vervangen, terwijl 2000 kg lood 

werd geplaatst waar dat in 1902 had 

moeten gebeuren. Binnen werd een 

fors deel van de muren en gewelven  

afgebikt en opnieuw gestucadoord. 

De kleur werd overwegend gebro-

ken wit. De totale kosten bedroegen 

meer dan fl.100.000 bijeengebracht 

door donaties, waarbij 1% van het 

inkomen richtlijn was. In 1963 

moesten de leien op de daken ver-

vangen worden op advies van de 

bouwkundige van het aartsbisdom. 

Storm en bliksemschade trof met 

enige regelmaat de toren. Tegen-

woordig drukken de herstel-en on-

derhoudskosten van de toren niet 

meer op het eigen budget. De toren 

werd voor het symbolische bedrag 

van fl.1 overgedragen aan de ge-

meente Almelo, maar de lijst van 

reparaties en restauraties van de 

kerk is lang inclusief de hoge kos-

ten. In maart 2011 stond  vicaris 

Alphons Woolderink nog in het bak-

je van een hoogwerker om zich naar 

35 hoogte te laten hijsen om bij het 

kleine torentje achter op het schip 

symbolisch een restauratie af te ron-

den. 

Opnieuw luidt echter de noodklok. 

Monumentenwacht heeft vorig jaar 

de kerk  bouwkundig gecontroleerd 

en adviseert dringend de leien van 

het dak te vervangen. Na zestig jaar 

is een leiendakbedekking op. Ze 

gaan lekken, waardoor het houten-

gebinte eronder rot. De st. Joris pa-

rochie met vicaris Woolderink aan 

het hoofd doet dan ook een dringend 

beroep op u om de parochie financi-

eel te steunen. Er is dringend 

€132.866 nodig. Het Rijk betaald 

een zelfde bedrag. De parochie is 

zelf niet meer in staat een dergelijk 

bedrag bijeen te brengen. Vergrij-

zing en ontkerkelijking dwingen de 

hulp van de Almelose bevolking te 

vragen om een imponerend monu-

ment, erfgoed van en voor elke in-

woner, te behouden voor volgende 

generaties. 

U kunt uw donaties storten op: 

NL70 RABO 0334065631  

t.n.v. rkparochie S.-Joris inzake 

restauratie.  

 

 

 

 

 

 

Vicaris A.J.J. Woolderink tijdens het interview met Hans Krol. 
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ding van het Nederlandse openbaar bestuur tijdens de 

Duitse bezetting. De NSB zou de bevolking niet bescher-

men, maar uitleveren aan de bezetter. Deze beoordeling 

van de situatie bood veel Nederlandse bestuurders een 

uitweg uit hun morele dilemma. Het geringste kwaad 

was het opvolgen van de instructies van de Duitse bezet-

ter. Het grootste kwaad was een machtsovername door 

de collaborateurs van de NSB.  

De Duitsers waren zich grondig bewust van de mogelijk-

heden die deze houding van de overheid hen bood om 

hun antisemitische agenda te verwezenlijken. Het uit-

gangspunt van het geringste kwaad effende voor hen het 

pad van een vrijwel collectieve acceptatie van de eerste 

anti-Joodse maatregelen in Nederland.  

  

Op 22 oktober moesten alle Joodse ondernemingen zich 

melden bij de Wirtschaftsprüfstelle. Op 11 november 

werd  aangekondigd dat alle Joden werden ontslagen uit 

overheidsdienst. Ook onderwijzers, leraren, professoren. 

Begin 1941 besluiten de secretarissen-generaal van de 

ministeries zich niet te richten op het voorkomen van 

Jodenvervolging maar uitsluitend op de economie, om-

dat dat de gehele bevolking aanging.   

 Zo wordt de ambtenarij uit pure plichtsbetrachting 

steeds nadrukkelijker betrokken bij de Jodenvervolging 

door het Derde Rijk en 

werd het Nederlandse 

bestuursapparaat een in-

strument voor Hitlers ho-

locaust.   

  

Eén van de meest pregnante voorbeelden is de ontwerper 

van het Nederlandse persoonsregistratiesysteem Jacob 

Lentz. Hij was geen nazi, maar dankzij zijn persoonsbe-

wijs, de registratie van Joden en de distributiestamkaart, 

werd zijn werk door de Duitsers vorbildlich genoemd en 

prezen ze zijn loyaliteit.  Lentz vond het “zeer verheu-

gend te mogen ervaren dat onze arbeid als gunstig wordt 

beoordeeld”.  Deze geschiedenis toont ook aan wat er 

kan gebeuren als een perfect bevolkingsregistratiesys-

teem in verkeerde handen valt. De meegaande houding 

van de politie was niets anders dan een afspiegeling van 

de houding van het Nederlandse overheidsapparaat als 

geheel. Maar de gevolgen van die houding was direct 

herkenbaar. Jaagde de politie eerst alleen op illegale pu-

blicaties en hun uitgevers en schrijvers, later hielp de 

politiek actief mee bij het opsporen, aanhouden en af-

voeren van Joden. De politie werd steeds onbetrouw-

baarder omdat het aantal ´foute elementen´ toenam. Dat 

kwam ook omdat foute politiemensen werden gemeden 

door hun collega’s waardoor ze nog sneller afgleden. 

Ook in Almelo liepen zulke types rond.  

   

Zo fungeerden de Nederlandse ambtenaren en overheids-

bestuurders gaandeweg de bezettingsjaren steeds meer 

als raderen in de Duitse vernietigingsmachine.  

75 jaar nadat de Duitsers ambtenaren dwongen om een 

Ariërverklaring te  ondertekenen, stelde het Verzetsmu-

seum de bezoekers van de website voor een moreel di-

lemma. Wat de meerderheid van de Nederlanders 3 jaar 

geleden gaf als antwoord, laat zich raden. Het gaat erom 

welke afweging ze zouden hebben gemaakt in het voor-

jaar van 1940.   

  

Van de 200.000 Nederlandse ambtenaren die in 1940 de 

Ariërverklaring moesten ondertekenen, weigerden er 

slechts enkele tientallen. Zij moesten ontslag nemen en 

de meesten moesten uiteindelijk onderduiken.  

  

Ambtenaar zijn, vraagt om het maken van ethische afwe-

gingen, om het juiste te doen. In 1940 kwamen ambtena-

ren en overheidsbestuurders in een positie waarin zou 

moesten balanceren tussen ambtelijke loyaliteit en colla-

boratie. Zij dienden zich te houden aan de zogeheten 

Aanwijzing, een instructie die was opgesteld door een 

paar topambtenaren en was bewaard in een verzegelde 

envelop tot het moment van de capitulatie op 15 mei 

1940. De Aanwijzing beval de ambtenaren hun ambt 

voort te zetten in het geval van een bezetting. Dat zou 

namelijk in het belang zijn van de bevolking, terwijl het 

nadeel dat zij mede het belang de bezetter dienen als 

kleiner werd beoordeeld 

dan het nadeel dat zou 

voortvloeien uit het niet 

meer functioneren van het 

eigen bestuursapparaat. 

Ze moesten ook de bur-

gers opdragen zich te gedragen in de geest van deze in-

structie.   

Nog voor het eind van 1940 was de geest van de instruc-

tie geheel  vervlogen. Als de Duitsers in augustus verbie-

den om Joden aan te nemen of hen promotie te geven, 

schrijven topambtenaren nog aan de bezetter dat in Ne-

derland, “gelijk meermalen uiteengezet, geen Judenfrage 

bestaat, gelijk wellicht wel in andere landen”, maar als 

de Duitsers voet bij stuk houden, nemen zij geen collec-

tief ontslag omdat “aftreden rampzalig zou zijn voor de 

Nederlandse belangen omdat algemene chaos op elk 

gebied hier het enige gevolg van zou zijn”.    

  

Overheidsbestuurders en topambtenaren hadden een ij-

zersterk geloof in het eigen kunnen van de overheid als 

hoeder van het algemeen belang. Dit volgde uit de pater-

nalistische bestuurscultuur van die tijd. Bestuurders 

meenden dat zij degenen waren die de situatie het beste 

konden overzien en dat burgers in hun eigen belang 

moesten gehoorzamen.  

  

Bovendien wilden zij door aan te blijven, voorkomen dat 

ze zouden worden vervangen door NSB-bestuurders, 

waardoor de situatie alleen nog maar slechter zou wor-

den. Dit idee van ‘het geringste kwaad’ bepaalde de hou-

Toespraak burgemeester Gerritsen ter gelegenheid 
van het leggen van Stolpersteine in april 2018 

 
Balanceren tussen ambtelijke loyaliteit en 

collaboratie 
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worden aanvaard om het “grootste kwaad” te kunnen 

voorkomen?   

  

Dat zijn dilemma’s waar iedere overheidsdienaar voor 

zich mee in het reine moet komen. Ieder heeft een eigen 

moraal en geweten. Maar ieder heeft ook kennis en besef 

van de gevolgen van de rol van de overheid tijdens de 

bezettingsjaren. De enige manier om te voorkomen dat 

de geschiedenis zich herhaalt, is om de geschiedenis te 

kennen. 

 

Zondag 7 april zal in de raadszaal weer een stolperstei-

nen plechtigheid plaats vinden. 23 namen zullen worden 

gezegd. U bent welkom vanaf 14.30 uur. 

 Maar sommigen, weinigen, weigerden te fungeren als 

onderdeel van het systeem. Sommigen besloten om ‘nee’ 

te zeggen.   

Zoals de Almelose ambtenaren Frits ten Brink en Henk 

Höften. Ten Brink werkte bij de sociale dienst en Höften 

bij het Arbeidsbureau. Zij zeiden ‘nee’ toen ze Almelo-

ërs moesten aanbrengen voor de gedwongen arbeidsinzet 

in Duitsland. De consequentie van hun keuze was dat ze 

moesten onderduiken. Van daaruit hielpen ze ondergedo-

ken Joden aan papieren, distributiebonnen, voedsel en 

geld.   

Frits ten Brink en Henk Höften besloten een grens te 

trekken en in verzet te komen. Beiden moesten hun be-

sluit met de dood bekopen. Ze werden opgepakt, mishan-

deld en vermoord. Een uiterste consequentie waarmee ze 

ongetwijfeld rekening hebben gehouden toen ze hun 

moedige keuze maakten. Moed is niet de afwezigheid is 

van angst, maar het vermogen om te kunnen omgaan met 

die angst.  

 “Wat doe jij? Pas je je aan? Waai je mee met de nieuwe 

wind? Of verzet je je?” Het is niet moeilijk om in onze 

huidige tijd op die vragen te antwoorden door een vinkje 

te zetten op een computerscherm.   

  

Maar hoe zouden wij antwoorden als we weten dat de 

vijand meedogenloos is? En hoe zouden we antwoorden 

als we ervan uitgaan dat het “geringste kwaad” moet 

 

In opdracht van de bezetter moesten regelmatig  verordeningen worden uitgevaardigd. 
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kocht. Voor de textielarbeiders had 

dit nog een bijkomend voordeel. Zij 

werden toentertijd in Pruisisch geld 

uitbetaald omdat dit profijtelijk was 

voor de textielfabrikanten en hun 

loon konden ze nu zonder proble-

men bij Ter Haar uitgeven. Het le-

verde hem de bijnaam ‘‘n Pruussen’ 

op. 

 

Gemoedelijk 

De firma Meibergen begon in de 

straat op nummer 2 ter hoogte van 

Grootestraat Oude Eind  achter de 

woning een breierij. Het werd bij de 

hoge linde van de familie een ge-

moedelijk stukje Almelo waar men 

elkaar graag trof. Ter hoogte van de 

Hantermanstraat (toen Westere-

schweg) stond een stadspomp waar-

van restanten in 1981 bij vernieu-

wing van de riolering werden terug-

gevonden. Aan de oostzijde van de 

straat maakten vroeger de boeren, 

die met hun graan naar de stads-

korenmolen op de Lagebelt gingen, 

het mogelijk dat in dit deel van Al-

melo de smederijen van Ten Cate, 

Ter Brugge en Tanke het druk had-

den. De molen stond tegenover de 

Molenstraat, die er de naam aan 

ontleent. Het werd daar ook gezellig 

door de tapperijen van Rohof en 

Gast. In die tijd hadden overigens 

alle goede smeden in Almelo volop 

klandizie. Reparaties, het beslaan 

van paarden, maar ook het maken 

van nagels of spijkers bijvoorbeeld 

bracht voldoende geld in het laadje. 

Ter Brugge in de Ootmarsumsestraat 

mocht zich zelfs wapensmid noe-

men. Smid Tanke in het gangetje 

van de Oranjestraat naar de Hanter-

mandwarsstraat (Lagebeld) was, 

P 
as in de 19e eeuw raakte de 

Groote Steege, de latere 

Oranjestraat, langzamerhand 

bebouwd. Midden in de straat stond 

eerst nog eenzaam en alleen een 

café. In zijn ‘Reisportefeuille’ uit 

1846 noteerde reiziger Harm Boom 

bij zijn bezoek aan de stad daarover: 

‘…en de boeren die vroeger Foesel 

Jannes in De Stoomboot de viering 

gunden, slurpen nu het gloeiend 

vergif in bij Kesselaars Junken in de 

Steege.’ In het kleine Almelo, waar 

toentertijd maar liefst zeventig tap-

vergunningen waren verstrekt, 

noemde men overigens dit café Kes-

selers of Kessels Jeunken. 

 

In de Grootse Steege kwamen steeds 

meer burgerwoonhuizen, maar zij 

maakten weldra plaats voor winkels 

en werkplaatsen. Daar waren gere-

nommeerde zaken bij, zoals de wa-

genmakerij van Kamphuis, het kar-

tonnagebedrijf van Mendels -  waar 

tevens Rijssense stoelen met biezen 

zitting werden verkocht  - en de 

tabakshandel en  -kerverij van Abra-

ham Hanterman, die later werd 

voortgezet door Hol. Deze tabaksfa-

brikant was vooruitstrevend, want 

hij had niet alleen een eigen snuif-

molen, maar hij trok in de stad ook 

veel bekijks met een fiets met lucht-

banden, een uitvinding van de Ier 

J.B. Dunlop. Voorts was er de be-

kende aannemer ‘Baas’ Spoor. 

Een geziene zaak was ook de krui-

denierswinkel van Kobus ter Haar, 

die in 1810 was getrouwd met Anna 

Kuklenberg uit het Duitse Lingen. 

Zijn schoonvader was ook kruide-

nier en zo konden bepaalde artikelen 

gezamenlijk goedkoop worden inge-

opvallend genoeg gezien zijn be-

roep, tevens dirigent en organist in 

de Georgiuskerk. Hij was ook popu-

lair bij de huismoeders uit de buurt, 

want die mochten wanneer ’s nachts 

thuis het vuur was uitgegaan altijd 

wel met hun testje een ‘kölke’ ko-

men halen van het gloeiende smids-

vuur. Op den duur kreeg de smid 

daardoor de bijnaam ‘De Kölle’ en 

werd het steegje bij de smidse ‘Köls 

Gängken’ genoemd.  

 

Oranje boven 

Feestvieren, dat konden ze vroeger 

wel in Almelo. Was er aanleiding 

toe, dan werden er in bepaalde buur-

ten hele straten versierd en erepoor-

ten opgericht, zodat er veel publiek 

kwam kijken. De 300-jarige herden-

king van de inname van Den Briel in 

1572 door de Watergeuzen was in 

de Groote Steege ook zo’n uitgele-

zen moment om eens flink uit te 

pakken. De bewoners haakten in 

1872 zeer creatief op deze nationale 

feestdag in en presenteerden zich 

met een grootscheepse versiering. Er 

kwam een formidabele erepoort 

‘waar de stad begint’ en de straat 

was zo kwistig met oranje uitgedost 

dat men van heinde en verre een 

kijkje kwam nemen. 

De organisatoren zagen dit niet al-

leen vol trots aan, maar ze besloten 

ook om de gemeente te vragen om 

de in hun ogen niet zo passende 

naam Groote Steege om te dopen in 

Oranjestraat. Op 5 april 1872 richt-

ten zij zich per brief tot B en W: 

‘Het hoeft niet gezegd te worden dat 

ondergeteekenden op den Nationale 

Feestdag van 1 april jl. wel het hun-

ne hebben bijgedragen om de stad 

Groote Steege kleurt oranje 

 

Door Gerard Brouwer 

 In de 19e eeuw was de Groote Steege een belangrijke weg in Almelo voor het 

verkeer richting Ootmarsum en Osnabrück. Volgens de kadastrale gegevens 

van 1805 heette de straat eerst nog Oale Steege en was een groot deel nog 

niet bebouwd. Dat gebeurde stukje bij beetje pas na de Franse Tijd. De kadas-

trale kaart van 1817 noemt de weg dan al Groote Steege. Dat de naam in 

1872 werd veranderd in Oranjestraat bracht in de stad heel wat op gang. 



 

 

 
Stad & Ambt  17 

hunner inwoning in waren feestdos 

te tooijen. Dat dit uit echte vader-

landsliefde bleek te zijn geschied, 

getuigen den feestavond van den 

2en april en hun volgende verzoek: 

om een blijvend aandenken aan dien 

dag te behouden verzoeken onderge-

teekenden hun te magtigen de Stee-

ge van nu af aan te mogen noemen: 

Oranjestraat, met een eerbiediglijk 

verzoek aan U Ed. Achtb. om door 

het doen aanhechten van plankjes 

aan weerszijden der Steege van U 

Ed. goedkeuring blijk te geven.’ De 

gemeenteraad boog zich over dit 

verzoek en had er weinig problemen 

mee, zodat de naam inderdaad 

mocht worden veranderd. Het had in 

de stad echter grote gevolgen. 

Als dat zo makkelijk gaat, dan wa-

gen wij ook een kans, dachten be-

woners van de Bartelshoek en kwa-

men op de proppen met de naam 

Prinsenstraat. Zij dienden op 10 

april 1872 in dichtvorm het verzoek 

in voor een naamswijziging: 

‘Vergeet den Bartelshoek ook niet, 

die ook wel dacht aan Spanje, En 

vuur en licht ontsteken liet, Voor 

Willem van Oranje. Geeft eer dan 

aan den Bartelshoek, Haar 

‘Prinsenstraat’ te heeten. Daar staat 

Oranje hoog te boek, En ieder mag 

dat weten!’ Ook met deze naamsver-

andering had de gemeenteraad geen 

enkele moeite. Anders lag het toen 

bewoners van de Holtjessteeg op 16 

april vroegen of deze naam mocht 

worden vervangen door Koning-

straat. Het probleem hier was dat de 

grens tussen Stad en Ambt Almelo 

precies over de lengteas van de 

straat liep. Het verzoek werd daarom 

afgewezen. Wel wilde de raad de 

aanduiding steeg vervangen, waar-

door de naam Holtjesstraat werd. 

Het hek leek nu van de dam, want 

op 24 april meldden zich ook de 

bewoners van het Schuttenpad. Zij 

vroegen of hun straat mocht worden 

omgedoopt in Sophiastraat, ‘naar 

onze geliefde Koningin’. Deze be-

woners kregen ook nul op het rekest, 

want verder dan Schuttenstraat 

wenste de gemeente niet te gaan. 

Twee jaar later, op 11 mei 1874, 

was er eveneens een teken van grote 

Oranjeliefde: ‘Bewoners van het 

straatje tusschen het Schalderoi en 

den Bodden het welk thans zonder 

naam is, verzoeken ter herinnering 

aan Z.M. zilveren Kroningsfeest dit 

straatje ‘Willemstraat’ te mogen 

heeten.’ Dit schrijven resulteerde in 

de naam Willemsgang.  

De Oranje-actie van de Groote Stee-

ge had dus heel wat op gang ge-

bracht. Nu was het niet alleen de 

liefde voor het vorstenhuis die tot 

naamsveranderingen leidde, maar 

ook hadden aanduidingen als ‘steeg’ 

zo langzamerhand een negatieve 

klank gekregen. Nu was dit niet al-

tijd juist, want in vroegere dagen 

waren die stegen meestal geen nau-

we achteraf-straatjes of onooglijke 

doorgangen. Het waren in de regel 

onverharde zandwegen, die vaak 

breed genoeg waren om de koetsiers 

van elkaar passerende koetsen niet 

in de problemen te brengen. Almelo 

kende daar meer voorbeelden van, 

zoals de Boddensteeg, de Zoe-

tensteeg (Nieuwstraat) en de Win-

kelsteeg. 

 

Vakbonden 

 
Het woonhuis van de familie Meibergen waarachter zich de breierij bevond. 
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 In de Oranjestraat kregen ondanks 

de naam ook de plaatselijke bolwer-

ken van de twee grote stromingen 

van de arbeidersbeweging een plek. 

Toen na de spraakmakende staking 

bij de textielfabriek van Gebr. 

Scholten in 1888 -   omdat de lonen 

met acht tot tien procent waren ver-

laagd- de stakingskas nog niet leeg 

was, besloot de Sociaal Democrati-

sche Bond (SDB) op aandringen van 

Domela Nieuwenhuis, de voorman 

van de revolutionaire socialisten, 

met dit geld in Almelo een vereni-

gingsgebouw op te richten. Er was 

zo’n 1600 gulden beschikbaar en 

daarmee kocht men grond van de 

familie Gast op de hoek met de Mo-

lenstraat. Er kwamen op deze locatie 

een verenigingslokaal en het bier-

huis ‘Het Volksgebouw’, dat later 

nog dienst deed als volkslogement. 

Verder waren er winkels van de 

coöperatie De Toekomst. Daarvan 

werd de bakkerszaak ‘De Overwin-

ning’ geen succes, want volgens de 

socialistische principes mocht daar 

’s nachts niet worden gewerkt,  zo-

dat er ’s middags pas vers brood 

was. Later kwam daar de coöpera-

tieve slagerij ‘De samenwerking’. 

Na allerlei fusies ontstond tenslotte 

in onze tijd Coöp Oost, dat zich in 

1961 op de hoek van de Molenstraat 

vestigde in één groot modern win-

kelpand, dat de eerste roltrap van 

Almelo had. In 1972 moest deze 

Coöp noodgedwongen de deuren 

sluiten, waarna de meubelzaak Van 

der Meer het er nog een tijdje pro-

beerde. In de jaren negentig brak 

hier brand uit, waarna nog jaren de 

restanten een desolaat aanblik bo-

den. Vervolgens kwam er de huidige 

nieuwbouw.  

 

St. Joseph 

Toen de katholieke arbeiders in 

1888 hoorden wat de socialisten van 

plan waren, kwamen zij ook in actie. 

Aan de staking bij Scholten hebben 

wij meebetaald, dus hebben wij ook 

recht op overgebleven geld, stelden 

ze. De linkse kameraden waren het 

daar mee eens. Met het zo verkregen 

bedrag en met steun van deken Rei-

gers, die 2000 gulden schonk, reali-

seerde de Rooms Katholieke Arbei-

ders Vereniging St. Joseph (RKAV) 

daarop in dezelfde straat het Sint 

Josephgebouw, dat later met 

Schouwburg De Esch het plaatselij-

ke verenigingsleven verrijkte. De 

bouw werd mogelijk nadat men op 

die plaats van de graaf Van Rechte-

ren Limpurg voor 2700 gulden een 

huis met tuin had gekocht. Op 2 mei 

1892 werd het nieuwe complex geo-

pend. Aan de straatzijde kwamen 

aan weerzijden van een steegje naar 

achteren twee winkels van Bernard 

Rohof: in de ene kon je sigaren ko-

pen en in de andere religieuze arti-

kelen. De weduwe Rohof heeft later 

de zaken voortgezet, met ditmaal 

niet alleen tabakswaren maar ook 

een boekhandel. De schouwburg De 

Esch werd later afgebroken, maar 

het restant van de voorgevel van het 

St. Josephgebouw was midden in de 

Oranjestraat nog lang te zien. Zon-

der kruis op het dak, dat wel. Door 

een brand in 2014 en de uiteindelij-

ke sloop werd ook dit stukje plaatse-

lijke historie weggepoetst. 

 
Het voormalig Sint Josephgebouw voor de brand in 2014. 
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M 
et de Yad Vashem onder-

scheiding eert Israël niet-

Joden die zich met inzet 

van eigen leven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog belangeloos ingespan-

nen hebben voor het overleven van 

Joodse medeburgers. De procedure 

om de onderscheiding te krijgen is 

tamelijk ingewikkeld. Er moeten 

veel vragen worden beantwoord en 

feitelijk worden onderbouwd met 

getuigenissen, foto’s, brieven etc.  

Dit betekende in ons geval veel uit-

zoekerij. Karel en Annie, de directe 

getuigen, leefden allang niet meer en 

konden ons geen informatie meer 

geven. Ook Jo en Alie Revoort wa-

ren jaren geleden overleden.  Wij  

hoorden bovendien dat een aanvraag 

in principe slechts succesvol kon 

zijn als er sprake was van levende 

getuigen. Dat maakte de kans op 

succes voor Jo en Alie direct heel 

klein.  

We hadden natuurlijk (direct) de 

handdoek in de ring kunnen gooien. 

Maar we wilden absoluut een po-

ging wagen, vooral voor de kinderen 

van Jo en Alie: Geja Spruit-Revoort 

en Ab Revoort.  

 

Onze opdracht was helder. We 

moesten op zoek naar het verifieer-

bare bewijs dat Karel en Annie 

Swelheim bij Jo en Alie Revoort aan 

de Schoolstraat 50 waren onderge-

doken.  

Het eerste halfjaar van 2018 waren 

we druk bezig met verzamelen van 

informatie, met zoeken naar mensen, 

relevante  en getuigende foto’s, brie-

ven, het analyseren van data. We 

beschikten over een soort archiefje 

van onze vader; er waren briefjes, 

foto’s en kaartjes bewaard gebleven 

vanuit de oorlog. We probeerden 

uitspraken te verifiëren. Klopte het 

bijvoorbeeld dat onze ouders de 

V1’s hoorden die vanuit het Nijrees-

bos werden afgeschoten en wanneer 

was dit nu precies. We hadden  geen 

idee wanneer onze ouders zijn on-

derdoken. En wanneer kwamen zij 

eigenlijk bij de Revoorts en hoe 

kwam het contact tot stand?  

 

De hoofdpersonen: Karel en An-

nie Swelheim  

Toen de oorlog begon waren Karel 

en Annie Swelheim  33 en 28 jaar 

oud en woonden in de Asterstraat 14  

achter de Veemarkt. Karel was in 

Almelo geboren als zoon van een 

bakker. Karels moeder kwam uit de 

familie Schaap, een bekende Alme-

lose Joodse slagersfamilie. Hun 

zoon Tobias was in 1937 geboren. 

Karel ging na zijn studie aan de Ho-

gere Textielschool in Enschede wer-

ken bij de textielfabriek van de 

broers Hedeman. Bij het uitbreken 

van de oorlog was hij inmiddels 

opgeklommen tot verfmeester. An-

nie geb. De Leeuwe was huisvrouw. 

Een Almelo’s onderduikverhaal 
Zoektocht naar het bewijs voor de verzetsdaden van Jo en Alie Revoort 

Het was begin 2018 dat wij  – de drie kinderen van Karel en Annie Swelheim (broers 

Tob en Peter, en ik, zusje Carla)  –   een belangrijk stap namen. Wij gingen er voor 

zorgen dat de redders van broer Tob en de redders van onze ouders Karel en Annie 

een Yad Vashem onderscheiding zouden krijgen voor hun verzetsdaden. Vanaf oktober 

1942 tot april/mei 1945 zat Tob als klein jongetje van 5 ondergedoken in Rijswijk bij 

de familie Bouwens. Karel en Annie doken in Almelo onder bij Alie en Jo Revoort.  

 
Door Carla Swelheim 

 

Karel en Annie Swelheim. 
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noodzakelijke zwijgen van Jo en 

Alie tijdens de onderduik wisten 

Karel en Annie te overleven. Maar 

omdat zij zwegen als het graf, wist 

niemand, ook directe buren en fami-

lie niet, dat zij ooit onderduikers in 

huis hadden.  

 

Op zoek naar ander getuigend be-

wijs speurden wij de dochter van 

Gerrit Jan (Jan) Blömer op. Jan, deel 

uitmakend van het Almelo’s verzet, 

had onze ouders, met groot gevaar 

voor eigen leven, op een handkar 

van het ene onderduikadres door de 

stad naar de Schoolstraat 50 ge-

bracht. Wij vroegen Hanneke Blö-

mer of zij van dit feit wist, maar zij 

vertelde dat haar vader na de oorlog 

nooit meer  wilde spreken over zijn 

verzetsdaden. Voor ons betekende 

het zwijgen van Gerrit Jan Blömer 

en het effect daarvan opnieuw een 

vastloper. Jan kreeg later voor zijn 

werk het Verzetsherdenkingskruis. 

 

De onderduik van Annie en Karel 

en zoontje Tob rond september 

1942  

Zoekend naar de datum van onder-

duik bleek uit het archief van Karel 

dat hij nog in de zomer van 1942 

een inboedelverzekering voor zijn 

huis in de Asterstraat had afgesloten. 

In oktober bleek dat de inboedel 

door de Duitsers was geconfis-

queerd. Dit betekende dat Karel, 

Annie en Tob rond september 1942 

moeten zijn ondergedoken 

Karel had groot geluk dat Herman 

Bouwens, zijn directe baas in de 

ververij van Hedeman’s textielfa-

brieken, al eerder had gezegd dat als 

Karel problemen had met het vinden 

van een onderduikadres voor zijn 

zoontje, hij er voor kon zorgen dat 

Tob bij zijn ouders in Rijswijk werd 

ondergebracht.  

Toen de onderduik via de familie 

Hedeman, eigenaren van bovenge-

noemde fabriek, niet doorging, deed 

Karel een beroep op zijn baas. Op 

een avond ergens in september/

oktober 1942 werd Tob door iemand 

van het Almelo’s verzet achter op de 

fiets gezet van een “lieve oom” en 

weggebracht, eerst naar een adres in 

de Volkerinkstraat in Almelo en 

later naar Rijswijk. Dit moet een 

ingrijpende gebeurtenis geweest 

zijn. Gelukkig voor Tob bracht hij 

daar de rest van de oorlog in goede 

Voor haar huwelijk werkte zij in de 

winkel van haar vader, Eduard de 

Leeuwe.  

Deze winkel, gespecialiseerd in rij-

wielen en elektrische artikelen stond 

op de hoek van de Oranjestraat en 

de Grotestraat (later Resink meube-

len).  

Karel was een vriendelijke, intelli-

gente en bescheiden man; Annie 

was levendig, zorgzaam, gastvrij. 

Een leuk jong stel met een kindje.  

 

Toevallig Joods 

Al snel sloeg het noodlot toe. Mozes 

(Mau), Swelheim, Karels oudere 

broer, werd tijdens de razzia op 13 

en 14 september 1941 als één der 

eersten van de tien Joodse mannen 

uit Almelo opgepakt en via Ensche-

de afgevoerd naar Mauthausen in 

Oostenrijk. Al in oktober wisten 

Karel en Annie dat Mau de dwang-

arbeid waarschijnlijk  niet overleefd 

had. Tijdens diezelfde razzia wist 

Karel zijn vege lijf te redden door 

zich te verbergen in de kelder van de 

Georgiuskerk in de Boddenstraat.  

Annie en Karel wisten dat onderdui-

ken nodig was om hun levens en dat 

van hun kind te redden. Karel ging 

er vanuit dat zijn Joodse werkge-

vers, Max en Jacques Hedeman, 

eigenaren van de textielfirma Hede-

man aan het Sluitersveld, hulp zou-

den bieden. En deed daarom ver-

moedelijk in eerste instantie niet zo 

veel. Toen bleek dat de familie He-

deman naar Zwitserland was ge-

vlucht, werd het Karel duidelijk dat 

hijzelf moest handelen. Hij wilde 

zich daarbij niet afhankelijk maken 

van de hulp van zijn broer, Joseph 

Swelheim, die voorzitter was van de 

Joodse Raad in Almelo. Hij zocht 

zelf mogelijkheden.  

 

Het zwijgen   

Een van de te beantwoorden Yad 

Vashem vragen was het moment dat 

Karel en Annie gingen onderduiken. 

Wij wisten het niet. Bij ons thuis 

werd niet veel over de oorlog gesp-

roken. Karel zweeg helemaal. Annie 

praatte wel, maar zij had het vooral 

over hoe het was. Over data, mo-

menten meldde zij niets.  

Het zwijgen over de oorlog is een op 

zich  in de literatuur bekend feno-

meen, waarvan wij in het onderzoek 

behoorlijk last hadden. Het had iets 

raar paradoxaals. Juist door het 

omstandigheden door. En overleef-

de. 

Karel en Annie doken in eerste in-

stantie onder bij de familie Kamp-

huis aan de Tijhofslaan 115. Ergens 

rond mei 1943 bleek dat dit adres 

niet langer geschikt was. Misschien 

was sprake van zwarte handel. We 

weten het niet. Het Almelo’s verzet 

handelde in ieder geval snel door 

Karel en Annie naar Schoolstraat 50, 

naar Alie en Jo, te brengen. 

 

De ververij van textielfabriek He-

deman als hotspot  

Dat Karel en Annie bij Alie en Jo 

Revoort konden onderduiken, is 

geen toeval. Karel en Jo werkten 

beiden in dezelfde ververij van de 

Hedeman’s textielfabrieken. Her-

man Bouwens was daar het hoofd 

van de ververij en Karel en Jo vielen 

beiden onder zijn gezag. Herman, 

Karel en Jo(han) waren ongeveer 

even oud, allen geboren omstreeks 

1910, werkten dagelijks met elkaar 

en konden elkaar als mens en colle-

ga blijkbaar  waarderen wat in die 

tijd niet altijd een gewoonte was.  

Zeker niet omdat de drie mannen in 

een hiërarchische relatie tot elkaar 

stonden. Er is onderling met elkaar 

gesproken over de heikele situatie 

van Karel, Annie en zoon Tob en 

wat daar mee moest. Het is niet 

overdreven te zeggen dat de goede 

relatie tussen die drie mannen, maar 

ook de goede  en niet bange harten 

van Herman en Jo hebben geleid tot 

het handelen in nood. Daarmee heb-

ben zij direct het lot van Karel, An-

nie en hun zoon bepaald.  

 

De Hoofdpersonen: Jo en Alie 

Revoort  

In 1937 trouwde Jo Revoort met 

Alie Hinsenveld. Jo Revoort kwam 

uit een eenvoudige arbeidersfamilie 

in Almelo en werkte als onge-

schoold arbeider in de ververij. Jo 

was een zwijgzame en rustige man. 

Geen grote lachebek. Hij was uit 

goed socialistisch hout gesneden en 

was actief lid van de socialistische 

vakbond. Toen hij hoger op wilde en 

solliciteerde bij Palthe naar een be-

tere baan, werd hij afgewezen van-

wege zijn socialistische sympathie-

ën.  Al vroeg in de dertiger jaren 

ontwikkelde hij een grote antipathie 

tegen het Duitse gedachtegoed en 

later de Duitse bezetting.  
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In 1940 kregen zij hun eerste kind, 

zoontje Ab. Jo zijn politieke overtui-

ging en gevoel voor rechtvaardig-

heid maakte dat hij vroeg in het ver-

zet terecht kwam. Hij deed o.a. ver-

zetswerk door per fiets gestolen 

voedselbonnen voor onderduikers in 

Almelo rond te brengen. Dit was 

niet zonder gevaar.  Eén keer werd 

hij  bijna gepakt en kon nog net bij-

tijds wegkomen. 

Alie was vrolijker en drukker.  Ook 

zij had een groot gevoel voor on-

recht en was in alles solidair met 

haar man. Beiden vonden dat zij 

mensen in gevaar moesten helpen. 

En zo kwam het dat zij, toen het 

nodig was  onmiddellijk besloten 

Karel en Annie onderdak te verle-

nen. Daar was heel veel moed voor 

nodig, zeker met een klein kind.  Zij 

kenden het gevaar, maar hielpen 

desondanks. De dankbaarheid van 

Karel en Annie deden Jo en Alie 

later af als volstrekt overbodig.  

 

Omstandigheden aan de School-

straat 50: september 1943 tot en 

met april 1945 

Het huis van de Revoorts was van 

het type twee onder één kap. Boven 

waren twee slaapkamers, en een 

klein borduur- en naaikamertje van 

Alie. Vanaf midden 1943 tot aan de 

bevrijding van Almelo op 3 april 

1945 zaten Karel en Annie onderge-

doken in dat kleine naaikamertje van 

1,5 bij 2 meter, met een geblindeerd 

raam en een inwendige trap naar 

zolder waar zij naar toe konden 

vluchten. Op de zolder waren wat 

planken in de vloer los gemaakt 

waaronder zij (boven op elkaar) 

konden schuilen. 

Er dreigde steeds groot gevaar. 

Naast het huis was in de Christelijke 

Ulo de kazerne van de Wehrmacht 

gevestigd. Vlakbij het raam van het 

kamertje van Karel en Annie waren 

hun latrines ingericht. Zij hadden 

hier vrij uitzicht op, als dit had ge-

kund!  

 

De Duitsers kwamen regelmatig als 

buur op bezoek en liepen veel rond 

het huis. Alie en Jo moesten daar-

door extreem op hun hoede zijn. 

Deze houding werd nog versterkt 

toen hun zoontje Ab wat ouder werd 

en potentieel gevaarlijke dingen kon 

doen in zijn onschuld.  

Die nabijheid van de Duitsers maak-

te het voor Karel en Annie erg las-

tig. Zij konden geen gebruik maken 

van de reguliere wc, die in de gang 

beneden was en moesten muisstil 

zijn. Er waren vrijwel geen bewe-

gingsmogelijkheden. De ruimte ont-

brak en luchten ging niet. De V1’s 

die vanuit het Nijreesbos werden 

afgeschoten richting Londen, maak-

ten angstig. Uit huis vluchten ging 

niet als er wat fout zou gaan. 

Het ergste was dat Karel en Annie  

natuurlijk geen idee hadden hoe lang 

die oorlog zou duren. Dit zwarte 

gapende gat maakte het mentaal heel 

lastig. En dan… je enig kind afstaan 

zonder te weten of je het ooit nog 

terug zou zien. Deze onzekerheid 

was moeilijk te handelen. Depressie 

dreigde, tegelijkertijd met grote ver-

veling en onrust. Er werd veel gesla-

pen, gelezen en gehandwerkt en 

waarschijnlijk zachtjes ruziege-

maakt.  

Het voedsel dat nodig was voor twee 

extra monden kwam, naast illegale 

voedselbonnen, als het kon zoveel 

mogelijk van de boerderij van Alie’s 

oom en tante. Die grensde aan de 

achtertuin in de Schoolstraat en 

stond aan de Ossekoppelerlaan nr. 5. 

Alie was hier kind aan huis omdat 

zij in haar jeugd een tijd bij haar 

familie had ingewoond. Zo viel het 

niet op dat zij er veel was en regel-

matig eten meenam. Oom en tante 

hebben waarschijnlijk niet geweten 

dat een deel van het voedsel dat Alie 

meenam bestemd was voor onder-

duikers. De boerderij is inmiddels al 

lang verdwenen in de nieuwbouw 

van de Ossenkoppelerhoek in de 

jaren zestig. 

 

Op zoek naar het definitieve be-

wijs  

Eind juni 2018 werden beide Yad 

Vashem aanvragen naar Jeruzalem 

gestuurd. Vrij vlot kwam het ge-

vreesde bericht over de aanvraag 

Revoort: er waren goede aankno-

pingspunten en er waren sporen van 

belangrijk bewijs, maar niet vol-

doende. Er was meer getuigend en 

aanvullend bewijs nodig. De moed 

zakte ons in de schoenen. Waar 

haalden wij nu nog bewijs vandaan?  

Er bleken nog twee levende nichtjes 

van Alie te zijn, die wij  vroegen of 

zij zich wat konden herinneren. 

Hadden zij iets meegekregen van 

onderduikers? Een nichtje kon zich 

herinneren dat zij bij Alie op bezoek 

was en bij het afscheid bij de voor-

deur boven een geluid hoorde van 

iets dat op de grond viel. Verwon-

derd keek zij omhoog en naar Alie. 

Alie wendde de blik af en zei niets. 

Het nichtje durfde niet verder door 

te vragen, maar begreep snel. Een 

ander nichtje wist te melden dat de 

deur van een kamertje boven altijd 

op slot was. Zoontje Ab wist dat hij 

niet aan de deur mocht zitten, en dat 

hij op slot zat, maar begreep later 

pas waarom. Al deze info werd op 

schrift gesteld en naar Jeruzalem 

gestuurd.  

 

Op 4 april 1945 werd Almelo be-

vrijd door de Canadezen. Direct 

werden Karel en Annie door Jo en 

Alie uit hun benarde positie bevrijd. 

Zoon Ab, in 1945 vijf jaar, kan zich 

nu nog levendig herinneren dat hij 

plots twee vreemde mensen in de 

slaapkamer van zijn ouders zag 

staan. “Wie zijn die mensen”, vroeg 

hij aan zijn moeder. “Dat zijn oom 

Karel en tante Annie, die hier een 

tijdje hebben gewoond”, zei Alie.  

Hij mocht van zijn moeder tegen 

niemand hierover iets zeggen. Hoe-

wel Ab een directe getuige was, was 

deze waarneming helaas niet vol-

doende bruikbaar voor Yad Vashem 

omdat hij te jong was.  

 

Ten langen leste: eindelijk beet 

In een uiterste poging besloot ik 

 

Trouwfoto van Jo en Alie Revoort. 
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langs te gaan bij het Nederlands 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies (NIOD).  Eerder 

speuren op hun site had geen rele-

vante info opgeleverd. Aan de balie 

van het NIOD aan de Herengracht in 

Amsterdam vertelde ik van het 

moeizame zoeken naar het ultieme 

bewijsstuk.  Dat ik geen hoop meer 

had om dat te vinden. En dat ik dat 

verschrikkelijk droevig vond. En dat 

zij mijn laatste redmiddel waren. De 

vriendelijke man achter de balie 

begreep, vanuit eerdere ervaringen 

van wanhopig zoekende Yad 

Vashem aanvragers, meteen waarom 

het ging. En ging ter plekke resoluut 

aan de slag. Hij schoof achter zijn 

computer, vroeg vervolgens naar 

adressen en namen, tikte ze in en 

toverde tot mijn grote verbijstering 

een digitaal document tevoorschijn. 

Het was een document van het Cen-

traal Registratiebureau voor Joden 

uit juni 1945 met een alfabetische 

lijst van in Nederland verblijvende 

Joden. Karel had, om aan familie te 

laten weten dat hij de oorlog had 

overleefd, aan dit bureau laten weten 

waar hij ondergedoken was geweest. 

Eindelijk. Het is niet overdreven te 

zeggen dat ik een gat in de lucht 

sprong. Ironisch genoeg door een 

stukje papier waarop Schoolstraat 50 

stond. Maar volgens het NIOD zeker 

het ultieme bewijsstuk waar de Yad 

Vashem organisatie niet om heen 

zou kunnen. 

 

Helemaal in de wolken, stuurde ik 

het document direct naar Jeruzalem. 

Na een paar weken wachten, die 

eeuwig leken te duren kregen wij het 

bericht dat beide aanvragen, die van 

de familie Bouwens én die van de 

familie Revoort zullen worden voor-

gedragen voor honorering. Hoera! 

 

Een definitief besluit moet nog wor-

den genomen  – in Israël is het be-

grip bureaucratie zeker niet onbe-

kend – maar we zijn ervan overtuigd 

dat met het document met de zwarte 

balken de speurtocht naar het bewijs 

met succes is geëindigd. De hulp 

van Alie en Jo Revoort aan Karel en 

Annie Swelheim wordt aan de ver-

getelheid onttrokken en “officieel” 

beloond. En dat stemt tot grote 

vreugde.  

 

Amsterdam, februari 2019 

Carla Swelheim, namens haar beide 

broers Tob en Peter Swelheim.  

 

Het raam van het vertrek waar Karel en Annie zaten onderge-

doken. 

 

De tante van Alie Revoort voor de boerderij aan de 

Ossenkoppelerlaan nr. 5. 



 

 

 

 

De lijst met in Nederland verblijven-

de Joden die bij het NIOD werd 

gevonden. 
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Palmpaasoptocht in het 

centrum van Almelo 
Op 14 april 2019 wordt de 87e palmpaasoptocht gehouden 

in het centrum van Almelo. 

Deze start om 12 uur vanaf het Schouwburgplein. 

Voor kinderen zijn er mooie prijzen te winnen in de cate-

gorieën Almelose gagel, buxus en algemeen. 

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een kleine tractatie. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Excursie Historische 

Kring Almelo 2019 
Dit jaar voert onze excursie opnieuw naar het Zuiden.  

We bezoeken donderdag 23 mei  de stad Kleve met haar 

sterke banden met de Republiek in de 17de eeuw. In 1647 

werd Johan Maurits van Nassau-Siegen daar stadhouder 

voor de Republiek. Hij legde er een prachtig park aan dat 

we aan het eind van de dag bezoeken. Kleve werd in 

WOII zwaar gebombardeerd, maar de rondleiding na de 

koffie o.l.v. een stadsgids levert  een goed verhaal op. We 

bezoeken de Stiftskirche en de Schwanenburg. Na de 

lunch in restaurant Solo kunt u in het museum daartegen-

over de schilderijen van de Nederlander Koekkoek be-

wonderen. Ze benaderen de kwaliteit van zijn tijdgenoot 

Caspar-Friedrich. Al met al een cultureel verantwoorde 

dag. 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het 

Heracles stadion. De kosten voor de excursie (bus, koffie 

mit Kuchen, rondleiding en museum bezoek) bedragen  

€30. per persoon  bij een deelname van 30 personen. De 

lunch betaalt u zelf.  Neemt het aantal toe, dan gaat de  

 

 

prijs omlaag. Betalen in de bus.  

U kunt u voor de excursie opgeven via hanschristiaank-

rol@gmail.com  Wanneer we boven de 48 deelnemers 

uitkomen gaat een numerus fixus gelden op basis van 

“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 
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Beste donateurs, 

 

Het jaar 2019 is voor de Historische Kring Stad & Ambt 

Almelo voortvarend van start gegaan. Allereerst was er 

de mooie Kuieravond op 9 januari jl. met een pitch van 

Wanda Roskam van de gemeente Almelo over de ont-

wikkelingen in de binnenstad. Dit werd gevolgd door een 

mooi optreden van Thomasvaer en Pieternel die met hu-

mor terugkeken op het voorbije jaar! De borrel met hap-

jes nadien was ook zeer gezellig. 

Op 17 januari jl. was een vertegenwoordiging van het 

bestuur aanwezig bij de startbijeenkomst 75 jaar Vrijheid 

in Overijssel. De historische kringen in de provincie wer-

den geïnformeerd over de plannen en activiteiten. De 

eerste activiteit, een Inzamelingsactie van verhalen, do-

cumenten en voorwerpen over de oorlog, vindt, i.s.m.  

RTV Oost, in Almelo op 4 april a.s. plaats. 

Dit jaar, maar nog in 2020 (Almelo is op 4 en 5 april 

1945 bevrijd), wordt 75 vrijheid herdacht en gevierd. Als 

historische kring zullen we daaraan ook een bijdrage 

gaan leveren. 

We zijn, samen met Stadsherstel en andere erfgoedorga-

nisaties, ook zeer betrokken bij het in uitvoering nemen 

van de gemeentelijke erfgoednota 2018. Op 7 februari jl. 

is er in De Schouw een prima startbijeenkomst geweest 

en die zal medio mei een vervolg krijgen met als doel om 

dan de inzet voor 2019 en volgende jaren te bepalen. Er 

lijkt een frisse wind te waaien over dit dossier, zowel 

binnen de gemeente, als bij de betrokken organisaties. 

Het grote belang van erfgoed verdient dit zeker! 

Qua eigen activiteiten hebben we op 13 februari jl. een 

boeiende en  interessante lezing van Hans de Gruil gehad 

over de planning en aanleg van de Twentse kanalen. Dat gaf tevens een bij-

zonder inzicht in de moeizame processen en procedures die dit heeft gevergd, 

maar het resultaat, ook in termen van waterhuishouding en economie, mag er 

zijn. 

Op 13 maart a.s. volgt nog de film, i.s.m. met Hoff 88, over het stroomgebied 

van de Buurse Beek en de Regge. Hopelijk is er daar net zoveel belangstelling 

voor, als bij de laatste lezing. 

We sluiten het seizoen af op 23 mei a.s. met de jaarlijkse excursie, kijk hier-

voor ook op onze website www.historischekringalmelo.nl 

Al eerder heeft het bestuur aangegeven dat het werk om onze kring levend en 

toekomstgericht te houden om extra handjes vraagt. Er zijn 2 vacatures in het 

bestuur en ook voor commissies en projecten zijn mensen nodig. Belangstel-

lenden kunnen zich hiervoor bij mij melden (06-20540764). Hopelijk laat u als 

donateur van zich horen en daarvoor op voorhand onze dank. 

 

Met hartelijke groet, 

Theo van Rijmenam, voorzitter 

Nieuws van Stad & Ambt 

Agenda Historische Kring 

Stad en Ambt Almelo  
 

Mei 2019:  

Donderdag 23 mei: Excursie naar 

Kleve. Zie pagina 23. 

Van het bestuur 

 
Thomasvaer (Henk Sijgers) en Pieternel (Ineke Tierie) 

keken terug op 2018. 

 

http://www.historischekringAlmelo.nl

