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O 
ktober is de maand van de geschiedenis. Hieraan wordt op woensdag 

9 oktober door de Historische Kring aandacht besteed in de vorm van 

een thema-avond in de bibliotheek met als onderwerp: “100 jaar kies-

recht, Zij/Hij/zei Hij?” Van de eerste feministische golf naar de Tweede. Met 

stilstaande en bewegende beelden, met live muziek en gedichten en wat uitleg. 

Met medewerking van Ellen Lamberts, Willem van Dooren, Hans Krol en de 

band van Peter Schoof.  U bent van harte welkom. Let wel even op de aan-

vangstijd, die is om 19.30 uur. 

In dit nummer staat mede daarom een artikel over Gaatske Adriana (Adri) 

Ladenius (1883-1953), de eerste vrouw in de gemeenteraad van Almelo en de 

Provinciale Staten van Overijssel. Het is dit jaar precies honderd jaar geleden 

dat zij in beide organen werd gekozen. 

Teruggekeken wordt ook op de uitreiking van de Mans Kapbaargprijs 2019 

aan Coen Cornelissen. Hij heeft met zijn boeken over de bezettingstijd een 

uitzonderlijk grote bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving over onze stad 

gedurende deze periode. Hans Gerritsen had een interview met hem dat u in 

dit nummer kunt lezen.  

In het Stadsmuseum vond een wisseling van de wacht plaats. Conservator/

directeur Riet Strijker verliet na 18 jaar haar stek aan de Korte Prinsenstraat en 

werd opgevolgd door Sigrid Ivo, die wij vanzelfsprekend veel succes toewen-

sen in haar nieuwe uitdaging. 

Uiteraard zullen wij in het voorjaarsnummer uitvoerig stilstaan bij de viering 

van 75 jaar bevrijding. Over de inhoud en vormgeving wordt door de redactie 

van Stad & Ambt al intensief nagedacht. Mocht u ook verhalen hebben die 

voor publicatie in aanmerking komen kunt u met de redactie contact opnemen. 

Er valt ongetwijfeld nog genoeg te vertellen dat het bewaren waard is. 

 

Hans Holtmann 

Wat u kunt verwachten 

mailto:albert.holterman@gmail.com
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W 
eleveld tussen Zenderen 

en Hertme behoort tot de 

oudste havezaten van 

Twente. De vroegste periode van het 

Huis Weleveld is in nevelen gehuld. 

Voor 1528 zijn er weinig Twentse 

stukken bewaard gebleven. De heren 

van Weleveld waren achterleenman 

van de heren van Ruinen in Drente, 

die op hun beurt weer leenman wa-

ren van de bisschop van Utrecht. 

Deze laatste oefende de geestelijke 

en wereldlijke macht uit over 

Utrecht en het Oversticht. In 1206 

werd in een acte gesproken over een 

goederenruil waarbij een Ruinense 

abt de kerk in Borne en nog enige 

tienden in Raalte, Zenderen en Al-

melo afstond in ruil voor goederen 

dichterbij Ruinen. Deze acte levert 

de vroegste vermelding van de na-

men Borne en Zenderen. Ook blijkt 

eruit dat er een relatie was tussen de 

beide ver van elkaar gelegen gebie-

den. 

De heren van Ruinen bezaten ook de 

hof van Weleveld, met de omliggen-

de bezittingen, een omvangrijk goe-

derencomplex. Hoe de bezitsrelatie 

tot stand was gekomen is lang niet 

duidelijk geweest. Een vrij recente 

verklaring is dat een onbekende erf-

dochter van Weleveld was getrouwd 

met de heer van Ruinen.  

De vroegste Van Weleveld die is te 

traceren is Godefridus van Welevel-

de. Hij wordt genoemd als getuige in 

een acte uit 1244 waarbij twee rid-

ders een vriendschapsverbond slo-

ten. In 1308 werd opnieuw een van 

Weleveld genoemd: Otto de Wele-

velde die in de hoedanigheid van 

ridder getuige was bij een juridische 

handeling. Hij was de stamvader van 

het geslacht Van Weleveld dat zeven 

generaties lang op het Weleveld 

heeft gewoond. Dat hij zich ging 

noemen naar het leengoed betekent 

dat het landgoed op dat moment al 

een behoorlijke omvang had. Het 

had een gunstige ligging, aan de 

grote landweg van Utrecht naar Os-

nabrück: om daar te passeren was tol 

verschuldigd. Ook was het bereik-

baar over water, langs het huis liep 

een beek die in contact stond met 

Regge, Vecht en Loolee. Voor het 

passeren werd een watertol geheven. 

De ligging van het huis was dermate 

strategisch dat het relatief eenvoudig 

was om vanaf die plek de omgeving 

te beheersen. Het huis was van lo-

kaal belang. In de kerk in Borne had 

de familie van Weleveld een voorna-

me aparte bank die voorin de kerk 

stond. De leden van de familie wer-

den begraven in de grafkelder van 

de kerk. Ook had de Heer van Wele-

veld het collatierecht: hij mocht de 

pastoor en andere geestelijken be-

noemen. 

De opeenvolgende heren van Wele-

veld hebben door gunstige huwelij-

ken te sluiten hun gebied verder 

kunnen uitbreiden. De voorname 

positie van de heer Van Weleveld 

blijkt ook uit het feit dat drie keer 

een Van Weleveld benoemd werd 

tot Drost van Twente. Deze voerde 

het bestuur en de rechtspraak in 

Twente uit namens de bisschop van 

Utrecht. Zo’n benoeming gold voor 

één jaar en moest worden gekocht: 

een bewijs ook dat de Van Wele-

velds welvarend waren. De eerste uit 

de familie die deze positie verkreeg 

was in 1326 Berent van Weleveld, 

de broer van Heer Otto II. In 1437 

werd Johan II benoemd, hij heeft 

deze positie gedurende zes jaar uit-

geoefend tot 1443. Gert van Wele-

veld werd drost in 1484 en behield 

deze functie tot 1494. Hij wordt ook 

herhaaldelijk genoemd als getuige 

bij besluiten waarbij de adel elkaar 

bestreed. 

De rijkdom van de familie van 

Weleveld stond in Gerts tijd in schril 

contrast tot de armoede onder  de 

bevolking. Gert was drost in een 

periode dat Twente een zware tijd 

doormaakte. Landbouw en veeteelt 

Weleveld 
 

Wie aan de zuidkant van Zenderen op de rotonde linksaf 

slaat rijdt door één van de mooiste stukjes Twente. Een 

kronkelende weg leidt door een prachtig coulissen land-

schap tot u rechts in een weiland een tweetal wolven 

passeert. Daar vlakbij stond de havezate Weleveld. 

  
 
 
 
 
 
 
Door Els Lambrechtsen 



 

 

plundering en brandstichting stad en 

land onveilig maakte. Anna en Swe-

der bleven op Schelenburg resideren 

en vertrouwden Weleveld aan pacht-

boer Geert te Haer toe. De toestand 

was chaotisch. Er heerste  pest en 

veel pachtboeren ontvluchtten huis 

en haard. De toestand veranderde 

toen Karel V op verzoek van de 

Staten van Overijssel te hulp kwam. 

Karel V was daartoe pas bereid als 

hij erkenning kreeg als landheer van 

Overijssel. De verzwakte Utrechtse 

bisschop stemde toe en zo kwam er 

in 1528 een einde aan de wereldlijke 

macht van de bisschop in het Over-

sticht. Anna en Sweder keerden 

terug naar Weleveld. Het huis was 

een gewone edelmanswoning en kon 

na de verwoesting vrij eenvoudig 

worden opgebouwd: de vakwerk 

wanden waren van leem. Wel was 

het zwaar belast geraakt: er waren 

alleen nog enkele mudden rogge als 

inkomsten. Het echtpaar deed haar 

uiterste best om de schulden te del-

gen en de inkomenspositie goed op 

peil te brengen. Sweder reisde heen 

en weer tussen Weleveld en Sche-

lenburg. Het eigendom van beide 

huizen gaf hem als adellijk bezitter 

toegang tot allerlei bestuursorganen. 

Hij was adviseur van de bisschop 

van Osnabrück en namens het Wele-

veld trad hij in 1530 ook toe tot de 

Overijsselse landdag. 

Sweder was ziekelijk en overleed in 

1523, nog geen 35 jaar oud. Zijn 

zoontjes waren acht en tien jaar oud. 

Anna zette zijn werkzaamheden 

voort, bijgestaan door Gerard ter 

Haer. Ze liet op Weleveld een nieuw 

keuken bouwen en een wc die bui-

ten de muur boven de gracht uitstak. 

Waarschijnlijk vond in deze periode 

de omslag plaats naar stenen muren. 

Ze verbeterde beide molens, waar-

door zij twee belangrijke inkomsten-

bronnen nieuw leven inblies. Zij 

voerde een wijs bewind en hield een 

nauwkeurige boekhouding bij. Een 

probleem dat de gemoederen al lan-

ger en nog eeuwen bezig zou bezig 

houden was de exacte erfscheiding 

tussen twee gebieden. Het moest 

zelfs tot een proces komen met de 

heer van Almelo, Hendrik van 

Rechteren, over de grensscheiding 

en over de waterbeheersing. De uit-

komst is helaas niet bekend. 

De periode van Anna’s beheer mar-

keerde het begin van een periode 
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Twentse ridderschap zijn zegel aan 

het verdrag. Met zijn dood in 1526 

kwam een einde aan een dynastie 

die  zowel lokaal als regionaal een 

forse  rol had gespeeld in Twente in 

de jaren 1300 tot 1500. Johan had 

één zoon, die ook in Keulen ging 

studeren. Maar deze overleed onge-

huwd op jonge leeftijd.  

 

Weleveld onder de Van Scheles 

Bij Johans overlijden werd Anna, de 

oudste van zijn drie nog in leven 

zijnde dochters, zijn erfgename. Ze 

was Stiftsjuffer in Neuss, maar aan-

vaardde haar taak als erfdochter en 

vertrok naar Twente. Ze huwde 

Sweder von Schele, uit een oud 

adellijk Westfaals geslacht dat daar-

mee zijn intrede deed op huis Wele-

veld. Sweders stamslot de Schelen-

burg ligt bij Osnabrück ongeveer 

100 km ten oosten van Welevelde. 

In het jaar van hun huwelijk brak 

opnieuw een Gelderse oorlog uit 

met hertog Karel van Gelre die met 

hadden het zwaar te verduren door 

stormen en onweer. Een besmettelij-

ke veeziekte decimeerde de veesta-

pel. Vanaf 1490 trokken strijdende 

troepen plunderend rond. Tijdens 

deze Gelderse oorlogen werd Twen-

te niets bespaard en hertog Karel 

van Gelre wist na jaren van strijd 

grote delen van het Sticht te onder-

werpen. De inkomsten uit de boer-

derijen van Weleveld droogden op. 

Op Huis Weleveld kwam een schuld 

te rusten. De laatste afstammeling in 

rechte lijn was Johan III, hij werd in 

1504 beleend. Hij was een gestu-

deerd man die vermoedelijk zelfs in 

Keulen de universiteit bezocht. Hij 

was sober, godvruchtig en volgeling 

van de Broederschap van het Geme-

ne Leven. Hij en zijn echtgenote 

gaven veel aan religieuze doelen. 

Ook als ridder speelde hij een grote 

rol. Bij een vriendschapsverdrag in 

1513 tussen Frederik van Baden en 

Georg van Saksen hing hij als één 

van de twee afgevaardigden van de 

 
Sweder II van Weleveld. 
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van welvaart en groei. Zij overleed 

in 1548. Haar beide zonen Caspar en 

Christoffer verdeelden in 1555 een-

drachtig de bezittingen. Dit beteken-

de een scheiding tussen de tak Sche-

le van Welevelde en Schele van 

Schelenburg. Christoffer werd be-

leend met het Weleveld en het bijbe-

horende goederencomplex. Hij ging 

er in 1556 wonen en werd het jaar 

daarop toegelaten tot de Overijsselse 

ridderschap. 

 

Tachtigjarige oorlog en Luthera-

nisme 

De broers hadden een degelijke 

adellijke opvoeding gehad, ge-

schoeid op humanistische leest. Zij 

studeerden in Wittenburg en maak-

ten van nabij het tumultueuze begin 

van Luthers kerkhervorming mee. 

Deze tijd heeft hen diepgaand beïn-

vloed. Zij werden voor heel hun 

leven overtuigd Lutheraan en gaven 

dit ook aan hun kinderen door. Ze 

wendden hun invloed aan om waar 

mogelijk de Lutherse leer te verbrei-

den. Christoffer had speciale rechten 

in de Bornse kerk. De zondagse 

diensten droegen zowel een katho-

liek als een Luthers stempel: het 

avondmaal werd op twee wijzen 

gevierd. Het handhaven van zijn 

feodale rechten op Weleveld leverde 

hem de nodige processen op. Zijn 

pachtboeren lieten zich niet makke-

lijk de wet voorschrijven. 

De Tachtigjarige Oorlog bereikte 

ook Overijssel. Groepen soldaten 

zwierven plunderend rond. In 1572 

trok een Staats leger onder Willem 

van den Berg Overijssel binnen. 

Christoffer voelde zich zo onveilig 

dat hij tijdelijk uitweek naar zijn 

broer op de Schelenburg. De familie 

Schele van Wedeveld stond behoed-

zaam aan de zijde van Willem van 

Oranje, begrijpelijk gezien hun Lu-

therse gezindheid. Toch zag Chris-

toffer de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. In 1575 werd het hoofd-

gebouw van huis Weleveld her-

bouwd. Daarbij werd gebruik ge-

maakt van bakstenen, muurankers 

en Bentheimer zandsteen. 

Toen in 1580 het Spaanse leger via 

Zwolle optrok vreesde Christoffer 

dat er een prijs op zijn adellijk hoofd 

stond en vluchtte hij naar Münster-

land. Het werd het begin van een 

ballingschap die zestien jaar zou 

duren. Tussen 1582 en 1585 werd 

huis Weleveld afwisselend bezet 

door Staatse en Spaanse troepen die 

er erg huishielden. Na hun vertrek 

lagen huis Weleveld, de pachtboer-

derijen en het land er troosteloos bij. 

De oorlog bleef het land teisteren. 

Maurits hervormde het leger en dat 

bleek effectief: in 1594 waren de 

Spanjaarden boven de grote rivieren 

vrijwel terug gedrongen. In 1596 

kon Christoffer terugkeren naar 

Weleveld, een uitgeleefde en leeg-

geroofd bouwval: de muurankers 

waren ontvreemd en de zolder lag 

vol duivenmest. Hij nam het beheer 

en de herbouw zelf ter hand. Dat 

was het begin van een herbouwdie 

jaren zou duren en waaruit het huis 

Weleveld verfraaid tevoorschijn 

kwam. Er kwam een nieuwe keuken 

en aan de westkant werd een nieuwe 

vleugel  gebouwd. De gracht werd 

uitgegraven, de nieuwe beek kreeg 

de naam Bornse Beek. 

De Scheles van Weleveld volhard-

den in hun Lutherse overtuiging, 

hoewel dat niet eenvoudig was. Tot 

1617 heeft predikant Johannes Nie-

hof de  Lutherse op de Bornse kan-

sel verkondigd ondanks pogingen 

van de  gereformeerden  hem weg te 

krijgen. Christoffer stierf op 77-

jarige leeftijd en werd opgevolgd 

door zijn zoon Sweder II als leen-

volger. Hij werd geboren nadat het 

gezin eerst zeven meisjes had voort-

gebracht. De omvang van het Wele-

velder grondbezit was aanzienlijk en 

de familie was geparenteerd aan 

belangrijke families. 

 

De tweede Sweder 

Ook Sweder II kreeg een degelijke 

brede opvoeding en opleiding. Veel 

adellijke families gaven de voorkeur 

aan een militaire scholing, maar 

Christoffer wilde zijn zoon een hu-

manistische opvoeding geven. Hij 

zag intellectuele bagage als een mid-

del om de oprukkende burgerij een 

slag voor te zijn. Sweder studeerde 

twee jaar rechten en geschiedenis 

aan de Lutherse universiteit in Jena. 

Zijn intellectuele belangstelling was 

al vroeg duidelijk. Hij studeerde 

vervolgens theologie in Marburg bij 

de orthodoxe lutheraan Aegidius 

Hunnius. Een gewelddadig incident 

maakte na twee jaar een eind aan 

zijn verblijf, maar zijn Bildung was 

niet voorbij: hij ging een grand tour 

maken. Deze educatieve rondreis 

duurde twee-en-een-half jaar. Hij 

bezocht Frankrijk, Zwitserland, Ita-

lië, Oostenrijk, Bohemen en Honga-

rije. Na zijn terugkeer in augustus 

1598 werd hij lid van de Overijssel-

se Ridderschap. Daarvoor moest hij 

ridder zijn en voorouders hebben die 

in de landdag waren opgenomen. 

Daarnaast moest hij in het bezit zijn 

van een adellijk huis, wat vanaf 

ca.1580 ook wel werd aangeduid als 

havezate. Ook werden eisen gesteld 

aan potentiële leden over betrouw-

baarheid, goed gedrag en religieuze 

gezindheid. Dat laatste werd steeds 

belangrijker en zou de lutheraan 

Sweder op den duur opbreken. Mau-

rits had zijn succesvolle opmars  

afgerond (Oldenzaal werd door de 

Staatsen veroverd in 1597) en het 

terugdringen van alles wat niet cal-

vinistisch  begon. In februari 1598 

werden alle beelden en altaren uit de 

Bornse kerk verwijderd. Gerefor-

meerde predikanten uit Deventer 

kwamen er prediken. Ondertussen 

was Sweder  begonnen aan een Kro-

niek wat hij zijn leven lang volhield, 

een zeldzaam, uniek egodocument 

waarin hij vertelt over zijn familie, 

voorouders en dagelijkse gebeurte-

nissen, afgewisseld met theologische 

verhandelingen en bespiegelingen 

over allerlei mogelijke zaken. 

Eind zestiende eeuw leden veel ei-

gengeërfde en keuterboeren in 

Twente nog onder de gevolgen van 

die verwoestende jaren, maar lang-

zamerhand kwamen zij er weer bo-

venop. Sweder was betrokken bij het 

wel en wee van zijn boeren, al had 

 
Christopher Schele van Weleveld. 
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zijn vader hem ook terughoudend-

heid geleerd. De verhoudingen wa-

ren gespannen, maar Sweder had 

begrip voor de problemen der boe-

ren en hij trachtte de opgelegde be-

lastingen te verlichten. Hij probeer-

de het huis Weleveld een nieuw 

aanzien te geven. De gracht werd 

aangepakt waarbij hij gebruik maak-

te van een regiment soldaten dat 

hielp met graven. Daarna werd in 

1621 aan de noordkant een flinke 

vleugel gebouwd met een pronkge-

vel van natuursteen. De toren op de 

hoek van de bleek en het nieuwe 

huis werd verhoogd. Zijn goederen-

bezit groeide door koop en huwe-

lijksgiften, maar Sweders loopbaan 

verliep niet altijd soepel. Als vroom 

Lutheraan kostte zijn onverzoenlijke 

houding inzake religieuze kwesties 

hem zijn bestuurlijk carrière. Hij 

verdedigde de lutherse predikanten 

waar hij kon. Een voorwaarde uit 

het Twaalfjarig Bestand stelde dat 

gedurende de looptijd van het Be-

stand de bestaande religieuze situa-

tie zou worden gehandhaafd. Hij 

was tijdens het Bestand zeven jaar 

afgevaardigde namens de Overijs-

selse staten bij de Staten Generaal. 

Diverse pogingen om het drostschap 

te verwerven mislukten. De calvinis-

ten beklaagden zich bij de drost van 

Twente dat Sweder te sterk de Lu-

theranen steunde. Bij het eind van 

het Bestand werd de lutherse predi-

kant in Borne vervangen door een 

calvinist en er mocht niet meer wor-

den gepredikt op het Weleveld. Tij-

dens het proces tegen van Oldenbar-

nevelt had Sweder als gecommit-

teerde deel moeten uitmaken van 

een deputatie naar de Staten Gene-

raal, maar hij had zich ziek gemeld 

en was vertrokken naar Weleveld. 

Dit terugtreden betekende het einde 

van zijn politieke loopbaan. Na de 

Dordtse synode weigerde hij princi-

pieel om regels te ondertekenen 

waarin hij moest verklaren het calvi-

nisme aan te hangen. Na het einde 

van het Bestand laaide de oorlog 

weer op. De adellijke huizen Alme-

lo, Saasveld en Weleveld kregen 

bescherming. Het oude verdedi-

gingssysteem van schansen en land-

weren werd hersteld. Rond Borne 

kwamen slagbomen om de wegen te 

beveiligen. De laatste dertien jaar 

van zijn leven woonde hij op het 

Münsterse slot Welbergen waarhij in 

1639 overleed.  

  

Noot:  De naam Weleveld komt van 

Wolfsveld. Wolven staan symbool 

voor Weleveld. Het oorspronkelijke 

wapen voor de Van Welevelds ver-

toont een rode wolf op een 

geel  veld.  

 
De Middeleeuwse havezate Weleveld.. 
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S 
tadsmuseum Almelo organiseert in samenwerking 

met Het Huis van Katoen en Nu de tentoonstelling 

Van Beat tot Punk. Hierin wordt de pop- en jeugd-

cultuur van de jaren zestig en zeventig uitgelicht. De 

verscheidenheid aan subculturen komt voorbij met de mu-

ziek, en alles wat daarbij hoorde: brommers, kleding, haar-

dracht, nozems, hippies en punkers. Met uiteraard speciale 

aandacht voor de popcultuur en de uitgaansgelegenheden 

in Almelo, zoals  Hobnob, De Esch en De Kei, en met 

bands als The Humbugs, The Spurs, The Dynamics en Mr. 

Booboo. 
Je bent jong en je wilt wat. De wereld verkennen en je 

plaats daarin bepalen. Plezier maken met leeftijdsgenoten, 

voor het eerst verliefd en af en toe uit je dak gaan. Lekker 

opvallen door de muziek, je gedrag, je kleding, je kapsel en 

de brommer waarop je rijdt. Je verzetten tegen je ouders en 

ander gezag. 

In de jaren zestig en zeventig schudde de jonge generatie 

voor het eerst aan de boom van de gevestigde orde. Be-

staande waarden en normen werden niet meer geaccep-

teerd. De popmuziek was iets nieuws en bands als The 

Beatles en The Rolling Stones werden wereldberoemd, tot 

vele generaties daarna. De jaren zestig en zeventig kenden 

nozems, artistiekelingen, kikkers, soulkikkers, provo's, 

hippies, hardrockers, disco's of punkers; je hoorde altijd 

wel tot een van die jeugdgroepen en alles getuigde van 

protest en rebellie. 

Dat was in Almelo niet anders. Afhankelijk van de groep 

waar je bij hoorde, ging je in Almelo uit naar Hobnob, de 

Kei, Erve Noordik, de Esch of discotheek de Biribi, en 

luisterde je naar bands als The Humbugs. The Spurs en 

The Dynamics. 

 

De opkomst van de pop- en jeugdcultuur in de jaren zestig 

en zeventig was voor die tijd een heel nieuw fenomeen met 

invloeden op de muziek, de mode, het vervoer, de seksuali-

teit en de ideeën over wereld en vrede. Daarmee verander-

de alles voor de generaties erna. Voor velen staat de mu-

ziek en de cultuur uit die tijd nog steeds voor dat gevoel 

van bevrijding. Ook de huidige generaties voelen zich aan-

getrokken tot de Sixties en de Seventies en de revival daar-

van. 

 

De tentoonstelling van Beat tot Punk wordt een feest der 

herkenning voor iedereen die in de jaren zestig en zeventig 

jong was en is tevens een leuk uitje voor vele generaties en 

liefhebbers van de Sixties en de Seventies.  

Tentoonstelling Van Beat tot Punk 

 

Pop- en jeugdcultuur in de jaren 60 en 70 in Almelo en omgeving 

5 oktober t/m 31 december 2019 

 
Beatle jurk, Enschede 1964. © De Museumfabriek, En-

schede. De stof van de jurk is gemaakt ter gelegenheid 

van het eerste en enige concert van The Beatles in Ne-

derland in 1964. N.V. Stoomweverij Nijverheid uit En-

schede, een bedrijf dat stoffen voor kleding en interieurs 

bedrukte, speelde hier heel handig op in. Ze kochten in 

Londen de rechten voor het gebruik van de portretten 

van de bandleden en bedrukten deze op de stof. Het 

werd een grote hit, er werden niet alleen jurkjes, maar 

ook gordijnen van gemaakt. Het Beatlejurkje is iconisch 

voor het ontstaan van de jeugdcultuur. 
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Plannen van het Stadsmuseum Almelo  
 

Het Stadsmuseum is door de vele activiteiten ingebed in de stad Almelo. In de komende jaren is het streven  het Stads-

museum Almelo inhoudelijk en zakelijk naar een hoger plan tillen om zodoende meer bezoekers te trekken.  

Dit gaan we doen door: 

• Meer bekendheid te creëren en door groei in bezoekersaantal te realiseren door actief PR en marketingbeleid en meer 

samenwerking op toeristisch gebied. 

• Door het organiseren meer opvallende tentoonstellingen voor een breed publiek 

• Het Stadsmuseum komt naar Almeloërs door exposities, presentaties en activiteiten buiten het museum op ongebrui-

kelijke plekken te organiseren. Samenwerking met andere niet altijd voor de hand liggende partijen is daarbij essen-

tieel. 

• Het Museum Bussemaker in Borne, het Palthehuis te Oldenzaal, het Natura Docet Wonderryck te Denekamp, het 

Rijssens museum, Rijksmuseum en Museumfabriek Twente te Enschede en het Stadsmuseum Almelo gaan een in-

houdelijke en zakelijke samenwerking aan. Te beginnen met de gezamenlijke organisatie van een groot Textiel-

evenement/ manifestatie. 

• Meer samenwerking op educatief gebied en uitbreiding naar voortgezet beroepsonderwijs 

• Het museum moet een voor leerlingen van het voortgezet beroepsonderwijs (ROC leerlingen)  een interessante sta-

geplek en werkervaringsplek worden. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en herintreders gaat het 

Stadsmuseum meer mogelijkheden bieden om werkervaring op te doen.  Daardoor ontstaat een Win-win situatie. 

• Meer sponsors aantrekken om plannen te realiseren. 

Z 
e komt uit Amstelveen maar heeft in korte tijd 

haar hart verpand aan Almelo. En aan het Stads-

museum in het bijzonder. Als nieuwbakken direc-

teur ziet ze een scala aan mogelijkheden. Ze gaat voor 

intensieve samenwerking met de vrijwilligers, maar ook 

met horeca en onderwijs. Ze wil haar PR en marketinger-

varing inzetten om meer bezoekers aan te trekken. Uit de 

regio, maar zeker ook van elders. Almelo is leuk, volgens 

haar. En dat moeten de toeristen weten. 

 

Ze bestudeert mijn collectie zilveren lepeltjes en kiest het 

lepeltje met het Twentse Ros om door haar thee te roeren. 

Het tekent de nieuwe museumdi-

recteur: gevoel voor verzame-

ling, schoonheid en traditie. 

Deze passie heeft haar leven en 

loopbaan gekleurd. Het idee dat het belangrijk is om wat 

oud is, een geschiede-

nis heeft, in een nieuw licht te zetten, brengt ze mee naar 

Almelo. De keuze voor het Stadsmuseum was niet lastig, 

zegt ze. “Ik vind het een aantrekkelijk geheel met veel 

potentie”. 

 

Altijd ideeën 

Na een boeiende jeugd in binnen en buitenland, studeerde 

Sigrid Ivo Huishoudkunde/Voorlichtingskunde in Wage-

ningen. Ze startte haar eigen onderzoeksbureau.  

In die jaren verzamelde en verkocht haar moeder antiek 

zilver. Sigrid keek over haar schouder mee. Op stroop-

tocht naar exclusief moois, vooral in Engeland, stuitte 

moeder op bijzondere tassen. Die 

gingen mee naar huis. De 

collectie groeide. En mondde 

uit in het enige tassenmuseum 

van de wereld, vandaag de dag op toplocatie aan de He-

rengracht in Amsterdam. Sigrid werd conservator. Onder 

haar leiding werd het een toeristische trekpleister met 

internationale allure. 

 

Kracht van samenwerken 

Maar bij alles wat van groot groter groeit, komt de com-

mercie om de hoek. En dat is de reden dat Sigrid Ivo een 

nieuwe uitdaging zocht. Het werd Almelo. Energiek: “Ik 

ben meer een ondernemer en geloof in samenwerking. 

Geschiedenis is in beweging. Wat vandaag actueel is, is 

morgen geschiedenis. Verleden, heden, toekomst verwer-

ken in tentoonstellingen, daar kun je veel partijen bij be-

trekken”. 

Sigrid Ivo kijkt met frisse blik naar Stadsmuseum 

 

 
Door Jennie van der Horst-Hemmink 

Sigrid Ivo. 
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T 
jeerd Bendien groeide op aan 

de Bornsestraat. Na de drie 

jarige HBS aan de Hofstraat 

vervolgde hij zijn opleiding, als zo-

veel zonen uit de Twentse textielwe-

reld, in Enschede aan de Hogere 

Textielschool de Maere. Theorie- en 

praktijkonderwijs gingen daar hand 

in hand. Lichtelijk eigengereid en 

avontuurlijk reisde hij buiten de 

schoolvakanties langs de Duitse 

Rijnsteden en wat later door Honga-

rije en Roemenië. Soms alleen, soms 

met Gerrit Jan Gast foto’s nemend 

met een Leica. Gast, later directeur 

eigenaar van de leerlooierij aan de 

Hofstraat, stapte over op 16mm film 

en inspireerde waarschijnlijk Tjeerd 

Bendien om hetzelfde te doen. 

Na zijn dienstplicht bij een regiment 

veldartillerie volgden stages o.a. in 

het Berlijn van de Weimar Repu-

bliek, waar het zinderende nachtle-

ven evenveel  aandacht kreeg als 

zijn stage. Zijn maandelijkse toelage 

werd in ieder geval elke twee weken 

overgemaakt om enige controle te 

houden over zijn uitgavenpatroon. 

 

Het confectiebedrijf aan de Holtjes-

straat groeide onderwijl, ondanks de 

economische crisis, die de rest van 

de Almelose textiel hard trof. Kle-

ding werd toch wel gekocht, on-

danks toenemende armoede. Daarbij 

voerde de Haagse  overheid import-

heffingen in op confectie en riep de  

Nederlander op geen importpro-

ducten te kopen met de slogan: 

”Koopt Nederlandsche waar“. Het 

personeelsbestand van Bendien nam 

navenant in de jaren dertig toe van 

rond de 1000 tot meer dan 1500. 

Tjeerd werd procuratiehouder en in 

1937 één van de directeuren van de 

NV Bendien. Ondertussen filmde hij 

met een 16mm camera vrijwel altijd 

zonder script en voornamelijk fami-

lietaferelen. Het leverde 28 alumini-

um cassettes op die  in twee grote 

plastic tassen van de Veluwe naar 

Almelo werden getransporteerd. 

Drie blikken moesten met een 

schroevendraaier worden openge-

wrikt vanwege roestvorming. De 

cassettes bevatten elk 13 tot 14 mi-

nuten film. Slechts een enkel exem-

plaar bleek de tijd niet doorstaan te 

hebben. Die films plakten en knap-

ten regelmatig bij het projecteren. 

Dankzij de samenwerking met het 

Filmhuis Almelo konden we be-

schikken over een 16 mm projector, 

die al in de jaren zeventig gebruikt 

werd om films te vertonen in Erve 

Noordik. Tweemaal brak er een rub-

De Bendien films 

In Stad en Ambt van april 2018 stond  een oproep om oude films en 

foto’s ter beschikking te stellen aan het Historische Informatie 

Punt om beelden relevant voor de  geschiedenis van Almelote laten 

digitaliseren. Kort daarna reageerde Carel Bendien, één van de na-

zaten van de familie, die ooit het grootste confectie bedrijf van Eu-

ropa bezat met vestigingen in Almelo, Emmen en Nijmegen. Hij 

bood 28 cassettes aan met 16 mm zwart wit films om op te halen en 

te beoordelen op waarde voor behoud van Almelo’s cultureel erf-

goed. De films werden opgenomen in de jaren 1928-1948 door zijn 

vader Tjeerd, geboren in 1905.  

 

Door Hanschristiaan Krol 

Een Percival Vega Gull. 
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beren snaartje, brokkelig geworden 

door de tijd. Daarna gaf een veertje 

de geest. Het filmhuis schafte ver-

volgens op Marktplaats een nieuwe 

16 mm projector aan die prima bleek 

te functioneren. Het bekijken van de 

films was afwisselend intrigerend, 

soms wat saai en vaak kreeg het 

bekijken van die oude beelden een 

voyeuristisch karakter. Twee gene-

raties Bendien komen in die periode 

1928-1948 in beeld. Er wordt in 

grote groepen veel gewandeld, ge-

zwommen en gezeild. Vakanties 

worden gefilmd waarin auto’s wor-

den opgetakeld om scheep te gaan 

naar de Noord-Afrikaanse kust. 

Tjeerd trouwde laat in 1939 met 

Lexivon Stenglin. Hij ontmoette 

haar tijdens een skivakantie in Oos-

tenrijk waar zij werkte als skilerares. 

Beiden waren sportief,  beiden hiel-

den van snelheid. Tjeerd reed enige 

tijd door Almelo in een rode  Bu-

gatti. In 1937 werd door het bedrijf 

een Percival Vega Gull aangeschaft 

het snelste particuliere vliegtuig op 

dat moment op de markt. Hij vloog 

het toestel zelf tijdens zakenreizen 

en voor zijn plezier. De Percival 

stond gestald op vliegveld Twente. 

Het levert originele zwart-wit beel-

den van het vliegveld en opnames 

gemaakt vliegend boven west Ne-

derland. Vrij vroeg in de oorlog 

werd het toestel echter geconfis-

queerd door de Duitse bezetter. 

Het echtpaar kreeg drie zoons, die 

opgroeiden aan de Sportlaan in het 

Paradijs. Naast hen woonde broer 

Carel met zijn gezin. Al die jaren 

filmde Tjeerd. Een huwelijk, spelen-

de kinderen, beelden van een zaken-

reis naar Londen en een reis per auto 

naar Oostenrijk met beelden van 

plekken waar aan het eind van de 

oorlog zwaar gevochten was.  

 

Van al die blikken film waren er 

twee die beelden opleverden waard 

om te bewaren voor de geschiedenis 

van Almelo. Een derde blik met het 

jaartal 1930  bevatte unieke beelden 

van een reis naar de Sovjet Unie. De 

ouders van Tjeerd waren in de eerste 

decennia van de 20ste eeuw onder-

nemer en communist. Een moeiza-

me spagaat die na de Russische re-

volutie begin 1917 en de staatsgreep 

van de communisten in oktober 

1917 geen stand hield. Tot die tijd 

werden kopstukken uit de CPH en 

SDAP  thuis ontvangen en financi-

eel ondersteund. Voor Tjeerd vol-

doende reden de Sovjet Unie te be-

zoeken toen zich de mogelijk voor-

deed. Het Genootschap Nederland-

Nieuw Rusland, een mantelorganisa-

tie, verzorgde een reis per trein via 

Berlijn naar Moskou om door te 

reizen naar Rostov, Charkov, Kiev, 

een kolchoz en Leningrad als eind-

doel van de reis. Tjeerd hield zich 

bij het filmen aan een strak script. 

Per stad een tussentitel gevolgd door 

vooral straatopnames, die zo te zien 

zonder censuur werden gefilmd. De 

film was niet interessant voor Alme-

lo wel voor het Instituut voor Inter-

nationale Sociale Geschiedenis in 

Amsterdam. De cassette werd ter 

plekke overhandigd in ruil  voor de 

 

Tjeerd en Lexi Bendien. 
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belofte de film te digitaliseren. 

De cassettes 1945 en 1946 bevatten 

naast de bekende familie beelden elk 

een stukje film dat het bewaren 

waard is. De film met beelden uit 

1946 laat nieuwe beelden zien van 

de februari overstroming. Het Para-

dijs staat onder water. Er wordt ge-

kanood. Over de Bornsestraat rijdt 

een vrachtwagen door het water naar 

de Veemarkt. De 1945 cassette was 

een vondst. Na beelden van een 

ploegende boer ineens zwarte stip-

pen van overvliegende geallieerde 

vliegtuigen. Dan stappen twee Cana-

dese militairen in beeld. Vervolgens 

staan twee stukken geschut granaten 

af te schieten. Het volgende beeld 

laat een menigte zien in de Markt-

straat met paraplus boven hun 

hoofd. Het regent. Ze staan te wach-

ten voor het Huis van Bewaring. De 

camera beweegt dan door de stad en 

filmt het opbrengen van NSB’ers en 

vervolgens trieste beelden van een 

inwoonster van Almelo die kaal 

geschoren wordt en tentoongesteld. 

Stills van de laatste scene waren 

bekend, de originele beelden niet. 

De Historische Kring financierde 

vervolgens het digitaliseren van de 

1945 en 1946 films. De  cassettes 

plus de twee gedigitaliseerde versies 

werden daarna terug gebracht naar 

de Veluwe. 

 

Het doel is nu een bestaand filmpje 

met beelden van de bevrijding van 

Almelo op te schonen, de chronolo-

gie te verbeteren en de twee minuten 

nieuw beeld toe te voegen. Het bij-

zondere aan deze nieuwe beelden 

van de bevrijding van Almelo op 4 

en 5 april 1945 zijn de dagboekaan-

tekeningen van Tjeerd Bendien 

waarmee de gefilmde beelden ge-

controleerd kunnen worden. Tjeerd 

en zijn gezin wonen dan in een hou-

ten vakantiehuisje dicht bij Borner-

broek. Het huis aan de Sportlaan is 

begin 1945 door de Duitsers gecon-

fisqueerd, want in de directe omge-

ving wordt een lanceerbaan voor de 

V1 gebouwd, terwijl het huis wordt 

uitgewoond door Italiaanse krijgsge-

vangenen. Hij noteerde op woens-

dag 4 april (in de getypte versie van 

het dagboek dinsdag) om 9.00 uur ‘s 

avonds: “Het is dan toch gebeurd. 

We zijn vrij. Om 2 uur, we zaten te 

eten, kwam de zoon van de buurman 

aanrennen en vertelde dat de tanks 

over de Bornscheweg reden”. Die 

zelfde middag fietst Tjeerd eerst 

naar de Bornscheweg, waar in felle 

gevechten de oprukkende Canadese 

tanks de Duitsers voor zich uit drij-

ven en krijgsgevangenen maken. 

Terug naar Bornerbroek fietst hij 

vervolgens via de Maardijk tot zijn 

schrik dwars door het front. ‘s 

Nachts vindt er overleg plaats met 

de Canadezen over het plaatsen van 

geschut vlak bij de “vakantie” wo-

ning van de Bendiens. Vijf stuks 

worden er geplaatst. Twee zijn er op 

de film te zien. Die donderdag gaat 

hij met Lexi en zijn camera weer de 

stad in om polshoogte nemen van de 

situatie bij de fabriek. De schade 

door het half in de lucht springen 

van de brug over de Looleei n de 

Holtjesstraat is enorm. Bij het beeld 

van een menigte paraplus in de 

Marktstraat wachtend bij het Huis 

van Bewaring schrijft hij:”er viel 

een akelig koude regen”. Hij is fel 

kritisch bij het kaalscheren van de 

“moffenmeiden” bij de villa van 

Hedeman en noemt het middel-

eeuws.  

 

Het dagboek van Tjeerd Bendien is 

een bijzonder egodocument. Hij 

formuleert helder en observeert 

goed, maar samen met de 16mm 

filmbeelden wordt het een unieke  

combinatie. Op woensdag 8 april 

2020  kunt u het resultaat bekijken 

in de bibliotheek waar met beeld en 

geluid, zang en muziek 75 jaar be-

vrijding van Almelo wordt gevierd. 

 

Bron:  

Michiel Bendien: de Bendiens, 

2013. 

Tjeerd Bendien: Dagboek sept. 1944

- mei 1945, getypte versie. 

 

Het afvuren van een kanon bij het zomerhuisje van de Bendiens. 

 



 

 

U 
 bent diep en gedurende 

langere tijd in de geschiede-

nis van WO II gedoken, 

heeft u overwogen om geschiedenis 

te studeren? 

“Dat heb ik pas in een later stadium 

gedaan, aan de Noordelijke Leer-

gangen. Ik heb na de Mulo de avond

-Havo gedaan. Daarna ben ik 32 jaar 

werkzaam geweest als hoofd civiele 

dienst van het Van Rhijncollege, een 

van de voorlopers van het ROC van 

Twente. De belangstelling voor de 

oorlog heb ik van huis uit meegekre-

gen. Thuis ging het altijd over de 

oorlog. De Tweede Wereldoorlog 

was een mijlpaal, een scheidslijn, er 

was een vóór en ná de oorlog. Het is 

een periode geweest die diep inge-

grepen heeft in het leven van men-

sen. Mijn vader was zeer geïnteres-

seerd in geschiedenis. Dat heb ik 

van hem. Ik ben leergierig en moet 

als klein jongetje irritant geweest 

zijn, want ik wilde altijd alles we-

ten.” 

 

Wanneer bent u begonnen met uw 

werk en wat was de aanleiding? 

“Ik was al vroeg materiaal aan het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Door Hans Gerritsen 
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verzamelen. Ik kende veel mensen 

die bij de politie hebben gewerkt. Ik 

hoorde veel verhalen en ben toen 

zelf dossiers gaan aanleggen.  Er 

waren veel processen-verbaal van 

onderzoek naar het gedrag van bij-

voorbeeld NSB'ers in de oorlog. Op 

een gegeven moment was het zo 

omvangrijk dat ik het initiatief heb 

genomen om het vast te leggen. Dat 

was in 1980. Ik heb met veel betrok-

kenen en ooggetuigen gesproken. 

Ook heb ik veel archieven geraad-

pleegd, van de gemeente, het NIOD, 

het Nationaal Archief. Ik wilde het 

precies weten. En vastleggen. Op 

een moment dat het nog kon, omdat 

ooggetuigen nog in leven waren. 

Samen met J.Slettenhaar heb ik ”In 

de schaduw van de adelaar” ge-

schreven over WO II in Almelo en 

Wierden.” 

 

Wat wilt u bereiken met uw werk, 

wat is uw boodschap? 

“Ik wil inzicht geven in hoe het wer-

kelijk zat. Precies, op basis van 

bronnen en niet van horen zeggen. 

Om daarmee recht te doen aan de 

situatie en zwart-wit beelden te nu-

anceren. Om navoelbaar te maken 

hoe mensen hebben gehandeld. De 

drang kwam voort uit sterke interes-

se naar  deze periode die zo bepa-

lend is geweest, maar ook uit de 

behoefte om informatie toegankelijk 

vast te leggen. Het moet bewaard 

blijven. De tijd van de bezetting laat 

zien hoe het niet moet, maar ook hoe 

moedig mensen kunnen zijn. Ik heb 

geen boodschap. Ik ben geen leer-

meester, de lezer kan de eigen con-

clusies trekken. Ik breng de feiten.” 

 

Jarenlang onderzoek doen naar WO-

II, wat doet dat met uw mensbeeld? 

Het stemt tot nederigheid. Ik ben 

minder snel in mijn oordelen. Het zit 

vaak ingewikkeld in elkaar. Van 

buitenaf en ook achteraf lijkt het 

makkelijk. Maar dat is de oppervlak-

te. Mensen komen vaak in een situa-

tie waarin zij bijna niet anders kun-

nen, tenzij zij bereid zijn om hun 

hele bestaan op z'n kop te zetten. De 

vraag “wat zou je zelf doen?”, is 

achteraf eigenlijk niet te beantwoor-

den. Zoveel wordt bepaald door wat 

voor ouders je had, je opvoeding. Of 

door overlevingsdrang en de behoef-

Onvoltooid verleden tijd 
Een interview met Coen Cornelissen 

Op 19 september is de Mans Kapbaargprijs uitgereikt 

aan Coen Cornelissen. Dit is de vijfjaarlijkse prijs van 

de Historische Kring voor verdiensten op het terrein 

van de cultuurhistorie in Almelo. Bij Coen Cornelissen 

gaat het om onderzoek naar de geschiedenis van WO II 

in Almelo. Een algemene geschiedschrijving (met J. 

Slettenhaar) en boeken over de jodenvervolging, de 

Duitse politieorganisatie SD/ SIPO, de NSB en de be-

vrijding op 4 en 5 april 1945. “Ik ben niet zo van on-

derscheidingen, maar de Mans Kapbaargprijs voelt 

goed. Omdat het erkenning en waardering uitdrukt voor 

het werk waarmee de herinnering levend wordt gehou-

den”. 

Een interview ter gelegenheid van de prijs. 
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te weg te blijven bij de problemen.” 

 

Wat valt u op in Almelo in WO-II? 

“In de extreme situatie van de oor-

log komen menselijke eigenschap-

pen indringend naar voren. Het valt 

mij op dat vaak verraad voorkomt 

vanuit de “gewone bevolking” en 

niet eens vanuit de NSB,  hoewel dat 

wel het beeld is. Dat verraad ging 

dan bijvoorbeeld over zwarte han-

del, maar ook over onderduikers. 

Vaak van mensen waarvan je dat 

niet verwacht zou hebben. 

Ook valt op de bereidheid van veel 

mensen om joden in huis op te ne-

men. Meestal gaat het dan om gere-

formeerden of politiek links georiën-

teerden. In een van mijn boeken 

staat een lange lijst van onderduik-

adressen in Almelo. Daar mogen we 

trots op zijn. Relatief veel joden in 

Almelo hebben de oorlog kunnen 

overleven.” 

 

Een van uw boeken heet “Onvol-

tooid verleden tijd”. Hoe zijn we 

daar mee omgegaan? 

“De oorlog is voor veel mensen niet 

afgelopen. Het is nooit klaar. Velen 

zijn voor het leven getekend. Door 

verlies van dierbaren, maar ook de 

maatschappelijke behandeling die 

mensen ten deel is gevallen. Of door 

het geweten dat na verloop opspeelt 

bij mensen die in dienst van de be-

zetter hebben gehandeld. Na de oor-

log was er lange tijd geen ruimte 

voor nuance. De oorlog achter je 

laten kan niet, het is er mee leren 

omgaan. Daar helpt inzicht bij, er-

kenning van het leed en het gesprek 

over wat niet voltooid is of niet vol-

tooid kan worden. ” 

 

Leren we van de geschiedenis, hoe 

kijkt u aan tegen de actualiteit? 

“We kunnen zeker leren van de ge-

schiedenis. We moeten er kennis 

van nemen en daar iets mee doen. 

De actualiteit laat zien dat dat hard 

nodig is. Het kan zo weer gebeuren. 

Het vernis van de beschaving is dun. 

Zo gauw het moeilijk wordt, laten 

mensen hun ware aard zien. De 

mondiale ontwikkelingen zijn wat 

dat betreft weinig hoopvol. Het 

vooruitgangsgeloof en illusies raak 

je wel kwijt door alles wat er om je 

heen gebeurt. Wat mij frappeert is 

de rechteloosheid in veel situaties. 

De politiek, ook hier in Nederland, 

speelt momenteel een bedenkelijke 

rol. De manier waarop minderheden 

worden neergezet is bar en boos. 

Verder staat bij politici alleen het 

ego centraal, allemaal haantjesge-

drag, afscheidingen, royale vergoe-

dingen. Er zijn weinig politici meer 

die echt dienstbaar zijn aan de sa-

menleving, zoals bijvoorbeeld vroe-

ger met Willem Drees. Het zijn 

veelal opportunisten, hetzelfde soort 

mensen dat in en na WOII met alle 

winden mee waaiden.“ 

 

Wat doet u momenteel? 

Ik ben gestopt met schrijven. Het is 

klaar, het is “voltooid”. Ik heb veel 

dingen kunnen vastleggen. Dat geeft 

voldoening, ik ben een tevreden 

mens. Ik woon en leef met plezier en 

ik breng graag de tijd door in eigen 

kring en hou mij bezig met hobby's. 

Het is nu aan anderen om de fakkel 

verder te dragen. 

 

 

 
Coen Cornelissen. 

 

Enkele boeken die Coen Cornelissen schreef en waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de geschiedschrijving 

van Almelo. 
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A 
dri Ladenius werd op 29 

oktober 1883 geboren in 

Emmen als dochter van mr. 

Hendrik Johannes Ladenius, griffier 

in het kantongerecht van Emmen,  

en Catharina Elisabeth Beucker An-

dreae. Het was een orthodox-

christelijk gezin. In 1897 verhuisde 

het gezin naar de Wierdensestraat in 

Almelo, omdat hij daar benoemd 

werd tot kantonrechter. Adri Ladeni-

us volgde in Almelo de HBS, ver-

trok een jaar naar het buitenland en 

voltooide vervolgens in Amsterdam 

de Academie voor Beeldende Kun-

sten. In 1907 keerde ze terug naar de 

Wierdensestraat. Ze las Het Volk, 

het landelijk dagblad van de SDAP 

en vervolgens meldde ze zich in 

1908 aan als lid van de afdeling Al-

melo van die partij. 

 

De SDAP 

De SDAP is opgericht in 1894 en 

had een marxistisch programma, 

geënt op het programma van de SPD 

in Duitsland. Karl Marx (1818-

1883) ging in zijn theorieën uit van 

het beginsel van de klassenstrijd. In 

elke periode van de geschiedenis 

waren er klassentegenstellingen ge-

weest. Die tegenstellingen zorgden 

voor maatschappelijke omwentelin-

gen. Deze theorie wordt ook wel het 

historisch materialisme genoemd. In 

de negentiende eeuw stonden vol-

gens hem de bezitters van grond en 

bedrijven (“kapitalisten”) tegenover 

de bezitlozen (“arbeiders”). De kapi-

talisten zouden steeds rijker worden 

(accumulatie) en de arbeiders steeds 

armer (Verelendung). Uiteindelijk 

zouden de arbeiders in opstand ko-

men en de macht overnemen 

(revolutie). De kapitalistische sa-

menleving werd dan veranderd in 

een socialistische samenleving, 

waarin  uitbuiting is afgeschaft en er 

gelijkheid tussen de mensen bestaat. 

De SDAP was opgericht om die 

socialistische idealen behalve door 

actie en voorlichting, ook door soci-

ale wetgeving via de volksvertegen-

woordiging te verwezenlijken. 

Dat leidde al spoedig tot tweespalt. 

Door sociale wetgeving blijft name-

lijk de voor de revolutie noodzake-

lijke “Verelendung” van de arbei-

ders uit. Deze tegenstelling tussen 

de reformisten en de marxisten zorg-

de in vele landen voor afsplitsingen. 

De marxisten noemden zich toen 

communisten. In Nederland vond 

deze afsplitsing van de SDAP plaats 

in 1909. 

 

De SDAP in Almelo 

Op 3 december 1899 werd de afde-

ling Almelo van de SDAP opge-

richt. Voorzitter werd de 31-jarige 

wever Gerrit Schotveld. Er waren 20 

leden. De SDAP was in Almelo tot 

1914 vooral een partij van Ambt 

Almelo. Daar woonde het grootste 

deel van de arbeiders. Veel geld en 

kennis was er niet. Er waren veel 

ruzies binnen de partij. Het ledental 

was in 1907 slechts gegroeid tot 33. 

Gaatske Adriana Ladenius (1883-1953)  
 

De eerste vrouw in de gemeenteraad van Almelo en de staten van Overijssel 

Gaatske Adriana Ladenius (“Adri”) werd op 1 juli 

1919 benoemd tot statenlid van Overijssel en op 2 sep-

tember van dat jaar tot raadslid van de gemeente Alme-

lo. Dat is dus 100 jaar geleden. Zij was lid van de Soci-

aal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Vrouwen 

hadden in 1917 het passief kiesrecht verworven. Zelf 

stemmen, het actief kiesrecht, verkregen de vrouwen in 

1919, maar dat recht gold voor deze verkiezingen nog 

niet. Dat Adri Ladenius lid was van de socialistische 

SDAP is gezien haar afkomst heel bijzonder. Dat zij in 

1919 in beide organen gekozen werd, is dat in het ge-

heel niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Door Albert Broeksma 
 
 

 
Adri Ladenius rond 1930.  
Uit Vliegen, Kracht II, 493.  
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Bron: Archief SDAP-Almelo IISG. 
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Wel veroverde de partij in 1901 een 

zetel in zowel de gemeenteraad van 

Ambt Almelo als in die van Stad 

Almelo. Voor Stad Almelo zou dat 

eenmalig blijken te zijn. Voor Ambt 

Almelo het begin van veel meer.  

 

Met de komst van Adri Ladenius in 

1908 beschikte de SDAP in Almelo 

naast Gerrit Schotveld over nog een 

persoon van uitzonderlijk formaat. 

Gerrit Schotveld werd raadslid en in 

1911 wethouder. Adri Ladenius 

werd in 1908 officieus secretaris en 

in 1909 officieel penningmeester 

van de afdeling Almelo. Zij onder-

hield de contacten met het partijbu-

reau in Amsterdam. Schotveld en 

Ladenius leidden de partij en brach-

ten haar tot grote bloei. Eerst in 

Ambt Almelo, daarna in de gemeen-

te Almelo. Adri Ladenius nam met 

haar keuze voor de SDAP een grote, 

gewaagde stap. In haar christelijk 

burgerlijk milieu werden socialisten 

als een gevaarlijke mensensoort be-

schouwd waar je niets mee te maken 

wilde hebben. De socialisten keer-

den zich tegen de “vijf K’s”: Kapi-

taal, Koning, Kerk, Kroeg en Kazer-

ne. Voor christelijke, Oranjegezinde 

Nederlanders een verschrikking. 

Ladenius was intelligent, artistiek, 

beschikte over een onafhankelijke 

geest en volgde haar hart. Als we het 

gemeenteprogramma van de SDAP 

uit 1899 bekijken, staan daar vol-

strekt redelijke voorstellen in die 

later door de meeste andere partijen 

zijn overgenomen. Met name punt X 

van dat programma zou de SDAP in 

Almelo veel succes brengen. 

 
De Hoofdelijke omslag 

Een belangrijke inkomstenbron van 

gemeenten begin vorige eeuw was 

de “hoofdelijke omslag” of gemeen-

tebelasting. Deze belasting moest in 

principe door elk huishouden wor-

den betaald. De hoogte was afhanke-

lijk van het inkomen. De kwestie 

speelde vanaf 1910. In de gemeente-

raad van Ambt Almelo werd toen 

een nieuwe regeling voor de heffing 

van de hoofdelijke omslag vastge-

steld. De 1907 huishoudens in Ambt 

Almelo zouden 2½ tot maximaal 3½ 

procent van hun inkomen aan hoof-

delijke omslag per jaar gaan betalen. 

Echter, er werd een vrijstelling voor 

“noodzakelijk levensonderhoud” 

vastgesteld. Dat bedrag werd be-

paald op 350 gulden per huishouden, 

vermeerderd met fl. 25 bij 1-2 kin-

deren, fl.50 bij 3 kinderen en fl. 75 

bij 4 kinderen. De meeste arbeiders 

hadden een jaarsalaris van fl.450 tot 

fl.600 per jaar. Een vaste arbeider 

bij de gemeentereiniging verdiende  

fl.450, een vaste arbeider in de gas-

fabriek fl.500, een stratenmaker 

fl.550 en een beginnend onderwijzer 

fl.600 per jaar. Een echtpaar zonder 

kinderen met een jaarinkomen van 

fl.500 moest dus over fl.150 (500 

minus 350) fl.3,75 per jaar aan hoof-

delijke omslag betalen. Dat is ruim 

een derde van een weekloon. Deze 

gemeentebelasting was daarom zeer 

gehaat onder de arbeiders, die toch 

al veel moeite hadden om de eindjes 

aan elkaar te knopen. De SDAP 

kwam in 1910 met een ander voor-

stel, ingediend door Schotveld en 

mede SDAP-raadslid H. Hendrik-

sen. Een aftrek van fl.450 per huis-

houden, vermeerderd met fl.25 per 

kind tot een maximum van fl.100. 

Bovendien een progressie in het 

heffingspercentage van 2½ tot 5½ 

procent. Dat zou betekenen dat 728 

gezinnen (van de 1907) in Ambt 

Almelo vrijgesteld zouden worden 

van de hoofdelijke omslag. De 

hoogste inkomens gingen dan flink 

meer betalen in het voorstel van de 

SDAP. Deze kwestie vormde de 

inzet voor de gemeenteraadsverkie-

zingen van 1911. Talloze vergade-

ringen en meetings werden er ge-

houden waarin Gerrit Schotveld en 

Adri Ladenius met volle overtuiging 

en vooral kennis van zaken voorop 

gingen. Het resultaat mocht er zijn. 

Alhoewel slechts een deel van de 

gemeenteraad werd gekozen en 

slechts 63% van de mannen kies-

recht had, verdriedubbelde het zetel-

aantal van de SDAP van twee naar 

zes. Omdat ook de sterk aan de 

SDAP verwante Bond van Christen 

Socialisten een zetel haalde (J. van 

den Ham), beschikten de socialisten 

nu over zeven van de vijftien zetels 

in de gemeenteraad van Ambt Al-

melo.De grootst mogelijke minder-

heid. 

 

De wethouderkwestie 

Op 5 september 1911 werd Gerrit 

Schotveld tot wethouder van Ambt 

Almelo gekozen met twaalf van de 

vijftien stemmen. Adri Ladenius had 

in augustus een lange brief geschre-

ven aan het partijbestuur in Amster-

dam. Ze stelde dat aanvaarding van 

het wethouderschap alleen met 

goedkeuring van het  landelijk par-

tijbestuur zou geschieden. De SDAP 

leverde tot die tijd alleen wethou-

ders als ze de meerderheid in de 

raad had. Na overkomst naar Almelo 

 

Adri Ladenius 1919 door E. Woutersen-van Doesburgh.  

De Groene Amsterdammer 5 juli 1919. 
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van J.H. Schaper, een van de oprich-

ters van de SDAP, gaf het partijbe-

stuur groen licht. Ladenius had in 

haar brief de politieke verhoudingen 

in Ambt Almelo uit de doeken ge-

daan. In de raad van Ambt Almelo 

waren ook drie leden van de Vrijzin-

nig Democratische Bond (VDB) 

gekozen. Dat was een linkse afsplit-

sing van de Liberale Unie uit 1901. 

De conservatieve Vrije Liberalen 

splitsten zich in 1907 ook af. Lade-

nius schreef: “(…) zij houden zich 

op een enkele uitzondering na aan 

hun program en gaan in den raad in 

vele dingen met onze leden mee.” 

De verwachting was gerechtvaar-

digd dat de VDB het SDAP-voorstel 

over de hoofdelijke omslag, dat door 

Schotveld opnieuw aan de raad zou 

worden voorgelegd, zou steunen. Op 

19 februari 1912 was het zover. Het 

ging mis. De VDB bracht een eigen 

voorstel in, opgesteld door hun par-

tijbureau in Amsterdam. Dat ging 

veel minder ver dan dat van de 

SDAP. De vergadering werd ver-

daagd naar 1 maart. Dan zou er ge-

stemd worden. De SDAP belegde 

eind februari een aantal openbare 

vergaderingen over de zaak. De 

kwestie werd ook breed uitgemeten 

in de lokale pers. Op 1 maart stemde 

de VDB tegen het voorstel van de 

SDAP, waardoor het werd verwor-

pen. Op 22 april 1912 nam Gerrit 

Schotveld ontslag als wethouder. 

Wat de SDAP toen nog niet wist, 

maar een half jaar later wel, was dat 

het stemgedrag van de VDB-fractie 

onderdeel was van de poging van de 

liberalen om tot een eensgezinde 

oppositie te komen van de drie libe-

rale partijen tijdens de Tweede Ka-

merverkiezingen van 1913: de zoge-

naamde vrijzinnige concentratie. 

Om de vrije liberalen mee te krijgen, 

moest er afstand bewaard worden tot 

de SDAP. Toen die concentratie in 

de herfst een feit was, ontstond er 

weer (linkse) ruimte. De liberalen 

hadden zelfs het plan opgevat om in 

1913 een kabinet met de SDAP te 

gaan vormen. De SDAP in Ambt 

Almelo sloeg meteen toe. Hun plan 

voor de hoofdelijke omslag werd 

door Schotveld op 4 december 1912 

opnieuw in de raad gebracht. Het 

werd nu wél aangenomen met de 

steun van de VDB. 

 

De spin in het web 

Op 31 december 1913 fuseerden de 

gemeenten Stad en Ambt Almelo. 

De verkiezingen voor de nieuwe 

raad van de gemeente Almelo wer-

den voor de SDAP een ongekend 

succes. Toen de raad in maart 1914 

voltallig was, bezette de SDAP maar 

liefst 9 van de 19 zetels! Stad en 

Ambt hadden in 1913 allebei 11.000 

inwoners en Stad Almelo had sinds 

1906 geen enkele socialist in de 

raad. Gerrit Schotveld werd tot wet-

houder gekozen met 18 stemmen en 

één blanco. Ook hier bracht Schot-

veld het SDAP-voorstel voor de 

hoofdelijke omslag in de raad. 

Na een concessie over de hoogte van 

de minder belangrijke personele 

belasting, werd het SDAP-voorstel 

eind 1915 aangenomen door de ge-

meenteraad van Almelo. 

 

De grote afwezige in zowel de raad 

van Ambt Almelo in 1911, als in de 

raad van de gemeente Almelo in 

1914 was Adri Ladenius. In haar 

brief aan het landelijk partijbestuur 

van augustus 1911 schreef ze over 

de raadsleden van de SDAP naast 

Gerrit Schotveld: “Onze vijf nieuwe 

leden zijn op het gebied van ge-

meentepolitiek nog totaal onkundig, 

en moeten nog zeer veel leren.” 

Maar ze was, zoals al eerder gezegd, 

zeer actief. Ze maakte tekeningen 

voor het algemeen kiesrecht in het 

SDAP-blad De Proletarische 

Vrouw. Ze was in 1908 de mede-

indiener van een manifest van de 

landelijke partij tegen de marxisti-

sche oppositie, die tijdens een bui-

tengewoon congres in Deventer in 

1909 geroyeerd werd. In Almelo 

verlieten toen dertien leden de partij. 

Overigens groeide het ledental van 

de SDAP in Almelo tussen 1908 en 

1919 van 42 naar 200. Tijdens een 

ander buitengewoon congres in 1913 

in Zwolle verklaarde zij zich tegen-

stander van regeringsdeelname van 

de SDAP in een kabinet met de libe-

rale concentratie. Haar grootste zorg 

was dat het vrouwenkiesrecht dan 

een verkapt “dameskiesrecht” zou 

worden. Een kiesrecht onder voor-

waarden van “maatschappelijke wel-

stand”. De feministische beweging 

drong daar namelijk op aan. “(…) 

liever het vrouwenkiesrecht nog wat 

uitgesteld, dan een verkapt dames-

kiesrecht van een liberaal-socia-

listisch kabinet. De beste wijze om 

het algemeen kiesrecht te krijgen, is 

onverzwakte voortzetting van den 

klassenstrijd.” De SDAP bleef in de 

oppositie. In Almelo richtte ze een 

sociaaldemocratische vrouwenclub 

op. In 1916 werd ze secretaris van 

het SDAP-gewest Overijssel. Ze had 

zitting in vele besturen, zoals in dat 

van de meisjesvakschool in Almelo. 

Adri Ladenius stond in 1918 op de 

lijst van de SDAP voor de Tweede 

Kamer, maar niet op een verkiesbare 

plaats. In dat jaar publiceerde ze ook 

een boekje “In den spoortrein” 

waarin ze willekeurige vrouwen 

sprekend opvoert over de noden van 

de tijd, maar: “Toen kwam de diepe, 

klankvolle stem van een blonde jon-

 

Voorbereiding op de raadsvergade-

ring van 1 maart 1912. 

Twentsch Zondagsblad 25 februari 

1912. 



 

 

 
Stad & Ambt  19 

ge vrouw, die in een hoek in een 

boek zat te lezen: 

“Als wij vrouwen “t kiesrecht had-

den, hadden we meer invloed op de 

levensmiddelenvoorziening dan nu.” 

 

Eindelijk gekozen 

Op 2 september 1919 wordt Gaatske 

Adriana Ladenius op 35-jarige leef-

tijd geïnstalleerd als raadslid van de 

gemeente Almelo. Burgemeester 

D.R. Wijckerhold Bisdom richt spe-

ciaal het woord tot haar, enigszins 

neerbuigend: “Waar voortaan door 

vergrooting van het arbeidsveld op 

sociaal gebied zoo menigmaal on-

derwerpen in behandeling kunnen 

komen, waarbij een door vrouwen 

uitgebracht advies van groote waar-

de kan zijn(…)”. Ladenius is een 

uitstekend raadslid en komt goed 

beslagen ten ijs. Ze zet zich in voor 

het onderwijs en de bevordering van 

hetbibliotheekwerk (“Het gaan naar 

de leeszaal weerhoudt van het gaan 

naar de kroeg”). Ook is ze betrokken 

bij de vaststelling van de jaarsalaris-

sen en loonregelingen van het ge-

meentepersoneel. Bij de behandeling 

van het werkliedenreglement, waarin 

het gemeentepersoneel het stakings-

recht wordt ontzegd, komt het socia-

listische vuur naar boven: “Als er 

gestreden moet worden, zullen wij 

gaan staan aan den kant der stakende 

arbeiders, ook aan den kant der sta-

kende gemeentearbeiders.” 

 

Eerder dat jaar, op 1 juli 1919, werd 

ze geïnstalleerd als statenlid van 

Overijssel. Als een van de 47 is er 

hier geen speciaal welkom door de 

voorzitter, commissaris der Konin-

gin mr. A.F.L. graaf van Rechteren 

Limpurg uit Almelo. Ze houdt zich 

ook hier bezig met onder andere 

onderwijs, bibliotheekwezen, tuber-

culosebestrijding en natuurbehoud. 

Haar voorstel om een koloniehuis 

voor jonge tuberculosepatiënten op 

te richten wordt weggestemd. Voor 

de confessionele partijen is een te-

huis voor kinderen van allerlei rich-

tingen een onding. Men wil particu-

liere tehuizen per geloofsrichting. 

“Meer onderlinge waardering”, 

brengt Ladenius er tegenin. Ze 

maakt geen kans. De SDAP bezet, 

ondanks een verdubbeling bij de 

verkiezingen in mei 1919, slechts 8 

van de 47 zetels. Ze wil subsidie 

verlenen aan een door een rooms-

katholieke organisatie opgerichte 

winterschool in Raalte. Ondanks een 

amendement dat katholieke indoctri-

natie moet voorkomen, maakt het 

voorstel geen schijn van kans in het 

verzuilde politieke landschap van 

Overijssel. Een voorstel om openba-

re leeszalen in Overijssel te subsidi-

ëren sneuvelt om die reden ook. 

Afscheid 

Adri Ladenius trouwde op 1 novem-

ber 1921, drie dagen na haar 38e 

verjaardag, met de niet socialistische 

Albert Leendertz, rechter en later 

president van de rechtbank in Alme-

lo. Het huwelijk bleef kinder-

loos.Vele jaren woonden ze in de 

fraaie villa aan de Tijhofslaan 35. In 

1941 stopte ze met haar raadswerk. 

In 1946 werd Adri Leendertz-

Ladenius koninklijk onderscheiden 

in de Orde van Oranje Nassau. Tot 

1948 bleef ze het enige vrouwelijke 

statenlid in Overijssel. In datzelfde 

jaar hield ze daar een toespraak ter 

gelegenheid van het 50-jarig rege-

ringsjubileum van koningin Wilhel-

mina. Ze keek terug naar vijftig jaar 

geleden:  

 

“Waren het toen goeddeels de hoog-

geplaatsten en welgestelden, die 

deel uitmaakten van Regering, Eer-

ste en Tweede Kamer, Staten en 

Gemeenteraden, thans is ook het 

arbeiderselement, zijn de kleine bur-

gers en de kleine boeren er rijkelijk 

vertegenwoordigd, ook in deze Sta-

ten. Dat de vrouwen in die lichamen 

rijkelijk vertegen woordigd zijn, kan 

ik helaas niet zeggen…maar mis-

schien komt dat later nog…” 

 

In 1950 nam ze afscheid van de Pro-

vinciale Staten. Op 21 april 1953 

overleed Adri Leendertz-Ladenius 

in Almelo op 69-jarige leeftijd. Haar 

sobere, maar door velen bijgewoon-

 

Tekening van Adri Ladenius in De Proletarische Vrouw. Website  HCO. 
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de uitvaart in Almelo werd geleid 

door haar zwager Willem Leendertz, 

hoogleraar aan het doopsgezind 

seminarie te Amsterdam. Haar man 

overleefde haar slechts vier maan-

den. In 1958 werd er in de nieuwe 

Almelose wijk Rosarium een straat-

naam naar de grootste Almelose 

vrouw van de twintigste eeuw ge-

noemd. Ook in Zwolle werd zij ge-

ëerd met een straatnaam, de Ladeni-

usmarke. 
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I 
saac Bendien woonde aan het 

Kerkplein waar hij textiel, boe-

zeroengoed, in het groot inkocht 

om op bestelling kleinere lappen 

door te verkopen aan kleermakers. 

Na een korte samenwerking met een 

compagnon startte hij in 1891 zijn 

eigen confectiebedrijf aan de Holt-

jesstraat. Dit is de oudste foto die we 

hebben van het bedrijf.  

De naaizaal is in drieën gedeeld. 

Tegen de rechtermuur in het licht 

van de drie ramen zit een rij met 

negen meisjes achter negen trapnaai-

machines. Een zelfde rij daar tegen-

over. Ze hebben een werkschort 

voor. Is het werkkleding? Achter de 

schafttafel links zitten nog eens zes 

meisjes. In totaal 24. De meisjes die 

werken met de naaimachines zijn 

twaalf jaar of ouder. Maar zijn de 

meisjes achter de schafttafel wel zo 

oud? s’Ochtends bij binnenkomst 

worden de jassen weggehangen op 

een primitieve kapstok. Achttien 

meisjes gaan dan aan de slag achter 

een naaimachine. Maar wat is de 

taak van de zes achter de schaftta-

fel? 

 

De  zeven jongens staan.  De meest 

rechtse draagt een vest, waaruit een 

horloge ketting hangt. Wat is hun 

taak? Werken ze in het deel van de 

zaal dat we niet kunnen zien? De 

baas van de naaizaal staat als een 

schaduw tegen de muur geplakt. 

De werkdagen waren lang. Van ze-

ven in de ochtend tot zeven in de 

avond. Twaalf uur minus negentig 

minuten middagpauze en tweemaal 

een half uur schaft. In de winter 

misschien korter. Werd er nog bij 

gaslicht doorgewerkt wanneer het 

om vijf uur donker werd? Wat de 

meisjes individueel verdienden we-

ten we niet, want er werd gewerkt 

met stukloon. Veel zal het niet ge-

weest zijn zeker niet gezien hun 

leeftijd. Waarschijnlijk waren ze 

twaalf jaar of wat ouder. Dankzij de 

progressief liberalen werd in 1889 

de Arbeidswet aangenomen. Die wet 

verbood kinderarbeid tot twaalf jaar 

en beperkte de werkdag tot 11 uur 

voor kinderen tussen 12-16. Daar 

bleef Bendien  ruim binnen. De wet 

voorzag ook in de instelling van de 

arbeidsinspectie. Dat was  nodig, 

want zonder controle van overheids-

wege werd door veel werkgevers de 

hand gelicht  met de minimum leef-

tijd van 12 jaar. 

Pas vanaf 1901 zijn we er zeker van 

dat  kinderarbeid in Nederland is 

uitgebannen. Toen werd de Leer-

plicht wet met één stem meerderheid 

aangenomen. De conservatief 

Schimmelpenninck viel van zijn 

paard en kon niet komen, terwijl de 

progressieven de doodzieke Kerkhof 

de Tweede Kamer binnen droegen 

om zijn stem voor uit te brengen. 

Kerkhof stierf dat zelfde jaar nog. 

 

 

Bendien en de Arbeidswet 

 
Door Hanschristiaan Krol 

 

Michiel Bendien, de bewaarder en bewaker van een deel van het Bendien  

archief schrijft bij deze foto: ”De naaizaal rond 1900”. 
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“Ik trof daar een oudheidkamer aan 

met een hele mooie collectie, en 

heel veel potentieel. Waar ik wel 

aan moest wennen was de hiërarchi-

sche structuur, dat lag aan de toen-

malige secretaris. Die bepaalde wat 

er gebeuren moest. Dankzij hem ís 

er een museum, laat dat duidelijk 

zijn.  Ik heb nooit ruzie met hem 

gehad of andere narigheid, dat niet. 

Het is wel jammer dat door hem, 

omdat hij niet overweg kon met de 

voorzitter van de Historische Kring, 

het museum en de Historische Kring  

uit elkaar zijn gegroeid. Er waren 

nou eenmaal veel overeenkomsten 

tussen de Kring en het Museum, in 

die zin, dat wíj de verzameling had-

den, terwijl zíj meer de lezingen 

verzorgden, de archieven bijhielden 

e.d. In de jaren van de afsplitsing 

werd er dus veel dubbel werk ge-

daan, dat is jammer en slecht. Nu 

gaat de samenwerking weer veel 

beter, en het bestuur wil dat ook 

graag uitbreiden.  Wij hebben bij-

voorbeeld geen blad, wel een 

nieuwsbrief, maar geen blad. Maar 

de Kring heeft met Stad & Ambt één 

van de mooiste regionale bladen op 

dat terrein. En gelukkig kunnen wij 

daar ook aan bijdragen. Ik heb er af 

en toe stukjes voor geschreven, net 

als Albert Eshuis. 

Het zou mooi zijn als beide besturen 

zochten naar een vorm van samen-

werking die verder gaat dan de hui-

dige. Bijvoorbeeld dat onze dona-

teurs ('vrienden' noemen we dat te-

genwoordig) ook het blad zouden 

kunnen krijgen. En dat leden van de 

Historische Kring korting krijgen 

voor het museum. Natuurlijk moet 

daar dan financieel een regeling 

voor worden getroffen, maar het 

moet kunnen. Samen heb je ook veel 

meer slagkracht.  

 

Het museum zelf was dus een oud-

heidkamer, boordevol spullen. Er 

waren drie vrijwilligers die zich met 

het depot bezighielden, maar die 

verplaatsten alleen maar, want er 

mocht geen snippertje weg.  Langza-

merhand zijn we begonnen met af-

stoten, en dat was nodig ook: we 

hadden bijvoorbeeld een stellingkast 

vol kantwerkjes van de weduwe 

Afscheid Riet Strijker 
Op 28 juni nam Riet Strijker afscheid van het Stadsmuseum 

Almelo. Een korte terugblik op 18 jaar Riet.  

Ze kwam in 2001 als conservator/directeur bij het Museum 

voor Heemkunde, zoals dat toen nog heette.  

Door Frans de Graaff 

 

Riet Strijker. 
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Jans, honderden blokschaven uit de 

verzameling van een timmerman, en 

ga zo maar door. Er kwamen ook 

wat vrijwilligers bij, o.a. Adrie Let-

teboer die de schuifrekken in elkaar 

heeft  gezet waar nu de schilderijen 

aan hangen.  

Het Adlib-registratiesysteem werd 

ingevoerd, en alles werd professio-

neler. De verstandhouding met de 

gemeente werd steeds beter, net als 

die met de bibliotheek en met het 

Historisch Informatie Punt, zeker 

sinds Harry Koop daar de scepter 

zwaait. Harry komt één keer per 

week op het museum om de touch-

screen-tafel te vullen met informatie 

en foto's. Mede daardoor is die tafel 

zo'n waardevolle aanwinst gebleken.  

We hadden en hebben heel handige 

mensen als vrijwilligers. De laatste 

jaren komen er steeds meer bij, waar 

we ongelooflijk veel plezier van (en 

mee) hebben. Er is iemand, een ech-

te documentalist, die het hele docu-

mentenbestand aan het opschonen 

is, en die ons ook feilloos en snel 

kan voorzien van papieren waar we 

naar zoeken. Ook dit soort dingen 

zou je samen kunnen doen, natuur-

lijk. 

Door de vele vrijwilligers hebben 

we bijvoorbeeld ook Graads en Ger-

dien op touw kunnen zetten, (een 

educatieproject voor basisscholen, 

over twee Almelose kinderen die 

leefden rond 1910). Dat loopt al een 

aantal jaren, en wordt door de kin-

deren en de scholen zeer gewaar-

deerd. 

In het begin heb ik wel het idee ge-

had dat ik op een soort eiland zat 

met mijn oudheidkamer, maar nu is 

dat heel anders. Vooral sinds de 

verbouwing werden we voor vol 

aangezien en mocht ik plaatsnemen 

in het Cultureel Platform, met het 

Theaterhotel, HOF88, de Biblio-

theek en Kaliber. Op mijn opvolg-

ster, Sigrid Ivo, rust de taak om de 

contacten te intensiveren en nog 

meer bezoekers, en vrijwilligers, 

naar ons mooie museum te lokken.” 

Bernard Mulder was de meest bijzondere gast tijdens de druk bezochte 

afscheidsreceptie van Riet Strijker van het Stadsmuseum Almelo. Mul-

der, rector van de Latijnse School van 1840-1874 en oud-bewoner van 

het Rectorshuis, nu deel van het Stadsmuseum, was uit zijn graf opge-

staan om Riet Strijker te bedanken voor de prettige samenwerking tus-

sen het Stadsmuseum en de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. 

Luidkeels “Orde, orde, orde” roepend kwam hij plotseling tevoor-

schijn. In zijn tijd zorgde hij voor orde onder zijn leerlingen zoals Riet 

Strijker de afgelopen achttien jaar voor orde zorgde onder de vrijwil-

ligers. “Probeer die vrijwillige en professionele kikkers maar eens 

allemaal in de kruiwagen te houden. Poeh, dat viel om de drommel niet 

mee!”, zo sprak de oud-rector Riet toe. 

Riet wilde nooit in de schijnwerpers staan, zo had hij gehoord, en ook 

dit afscheid moest zo eenvoudig mogelijk zijn. De geschenken die de 

oud-rector voor het museum meebracht stonden symbool voor deze 

bescheiden houding van de vertrekkende museumdirecteur: een stel 

verduisteringslampen uit de Twee Wereldoorlog, eentje nog in de ori-

ginele verpakking. 

Een ander symbolisch geschenk, ook voor het museum, was een voor-

zittershamer van de voorzitter van het Stichtingsbestuur van het Prin-

ses Irene Ziekenhuis, de heer Hootsen. Symbolisch, omdat Riet in de 

afgelopen achttien jaar behoorlijk aan de weg heeft getimmerd, zo had 

Mulder begrepen. Ook letterlijk toen in 2017 Mulders voormalige wo-

ning werd 'vertimmerd' tot een nog fraaier museum. 

Mulder prees de prettige samenwerking tussen het Museum en de His-

torische Kring, die volgens hem in zijn voormalige woning is geïnte-

greerd of wellicht zelfs geïnfiltreerd. Als dank bood hij haar een 

'veelkleurige ruiker' aan en sprak daarbij de wens uit dat die symbool 

moge zijn voor de verdere bloei van de Almelose cultuurhistorie. 

Na deze woorden besloot Bernard Mulder terug te keren naar zijn laat-

ste rustplaats op het Groenedael “...om weer te zwijgen in mijn eigen 

graf.” 

Harry Kopop speelde tij-

dens het afscheid de rol van 

Bernard Mulder, de oud-

bewoner van het Rectors-

huis. 
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Beste donateurs en adverteerders, 

 

Dit bericht ben ik aan typen bij een zomerse temperatuur van ruim 30o en als u 

het leest, dan zal het ongetwijfeld weer koeler zijn. Dan hebben we ook de 

feestelijke uitreiking van de 5 jaarlijkse Mans Kapbaarg-prijs op 19 september 

jl. achter de rug. 

Dat Coen Cornelissen deze prijs (bronzen penning + oorkonde) heeft mogen 

ontvangen uit handen van de wethouder van Cultuur van Almelo, Jan Martin 

van Rees, was meer dan verdiend! 

De lezingen en andere activiteiten voor het seizoen 2019 - 2020 staan weer in 

de steigers (zie ook hiernaast) en het bestuur hoopt dat velen de weg daarnaar-

toe weten te vinden. Ons nieuwe bestuurslid Loes Heij heeft zich voor het 

eerst van deze taak gekweten. 

Het komende jaar staat in het teken van de bevrijding van Almelo op 4 en 5 

april 1945 en er zijn de nodige activiteiten in de stad in voorbereiding. Eén 

daarvan betreft een tentoonstelling in het Stadsmuseum in het voorjaar van 

2020, die juist gaat over 75 jaar bevrijding van Almelo. Hier is onze Kring 

zowel inhoudelijk, als financieel bij betrokken. Met het Stadsmuseum verken-

nen we momenteel ook de mogelijkheden van verdere samenwerking. Uiter-

aard zult u op de hoogte worden gehouden van de eventuele resultaten hier-

van. 

In mijn vorige bijdrage bent u geïnformeerd over de samenwerking met de 

andere erfgoedorganisaties in Almelo en de gemeente. Inmiddels is de erf-

goedcommissie tot stand gekomen (startvergadering 20 augustus jl.) en daar-

van mag ik de komende tijd voorzitter zijn. Het is nog steeds de bedoeling dat 

we dit jaar nog een goed bestedingsplan kunnen gaan uitvoeren op basis van 

het besluit van het Platform Erfgoed Almelo van 26 september jl. 

Graag vraag ik nog uw aandacht voor het vele werk dat door het Historisch 

Informatie Punt (HIP), gevestigd op de 4e verdieping van de bibliotheek, 

wordt verricht. Onder leiding van Harry Koop zijn ook in deze warme zomer 

een aantal vrijwilligers druk bezig geweest met een digitaliseringsslag van de 

inventarisatie. 

De besluitvorming met betrekking tot het PR plan hopen we binnenkort af te 

ronden en het zou mooi zijn als er vanuit de donateurs iemand bereid is om 

mee te denken over de uitvoering hiervan. Het gaat daarbij zowel om activitei-

ten op de korte, als langere termijn. 

 

Graag tot ziens bij de komende bijeenkomsten! 

Met hartelijke groet, 

 

Theo van Rijmenam 

voorzitter 

Nieuws van Stad & Ambt 

 
Lezingen Historische Kring 
Stad en Ambt Almelo  
2019 
 
Woensdag 9 oktober 

De maand van de geschiedenis. The-

ma: “100 jaar kiesrecht, Zij/Hij/zei 

Hij?” Van de eerste feministische 

golf naar de Tweede. Met stilstaande 

en bewegende beelden, met live 

muziek en gedichten en wat uitleg. 

Met medewerking van Ellen Lam-

berts, Willem van Dooren en Hans 

Krol en de band van Peter Schoof.  

In de bibliotheek.  

Aanvang 19.30 uur.  

 
Woensdag 13 november 
400 jaar Reformatie in Almelo 
door ds. dr. Otto Mulder. 
 
Woensdag 11 december 
Nog nader in te vullen. 
 
Woensdag 8 januari 
Kuieravond//Nieuwjaarsreceptie. 
Kniepertjes, en oude films.  
 
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 


