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Bloemen voor Hendrik Salomonson  
 
Zo´n veertig jaar heb ik bij de Bibliotheek Almelo gewerkt waarvan de laatste 
24 jaar als directeur. Het begon allemaal in september 1969 in een biblio-
theekklasje in Deventer en als stagiair in Almelo. Het waren vreselijk saaie 
jaren in de Koekstad (wat een bijnaam …..) en ik heb er Deventer nog jaren 
voor gehaat. Het vak zelf vond ik geweldig evenals de Almelose bibliotheek 
want anders blijf je er niet je hele werkzame leven hangen. Rare gebruiken en 
gewoontes van bestuur en medewerkers waren er volop. Één daarvan was der-
mate bijzonder dat het jammer is dat deze verloren is gegaan te weten het jaar-
lijks leggen op zijn sterfdatum van een krans bij een plaquette die de naam 
vermeldt van de bibliotheekoprichter, ons aller Hendrik Salomonson God-
friedzoon.  Zijn weduwe heeft deze plaquette laten vervaardigen en tevens 
stalde zij bij een plaatselijke bloemist een som gelds waaruit de jaarlijkse 
bloementuil voor haar echtgenoot kon worden bekostigd. Toen ik bij de  
bibliotheek verzeild raakte, werd de kranslegging al niet meer verricht. Was 
de bloemist met het geld van de weduwe Salomonson misschien vertrokken 
naar een voor anderen onvindbaar idyllisch strand? Niemand weet het. De 
gedenkplaat is gelukkig bewaard gebleven. Van de voorgevel van het gebouw 
aan de Grotestraat  verhuisde de plaquette mee naar het gebouw aan de Hof-
straat en vandaar naar Het Baken. Samen met een portret van Salomonson ligt 
de plaat nu in een mooie vitrine bij een antieke wereldbol die de functie van 
de bibliotheek verbeeldt zoals gedacht door de oprichter: het bieden van een 
blik op de wereld aan de inwoners van Almelo. Hendrik Salomonson rust al 
bijna een eeuw op begraafplaats ’t Groenedael. Op 22 november 2016 ga ik 
een boeket bloemen leggen op het graf van de man aan wie miljoenen 
(jazeker!) bibliotheekbezoekers verspreid over een eeuw en vele generaties 
nog steeds erkentelijkheid verschuldigd zijn. 
 
Jan Krol, oud-directeur 
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De collectie in het pand was maar 
bescheiden in omvang. Dat kon ook 
niet anders, want het pand (een 
woonhuis dat bibliotheek-oprichter 
Salomonson in 1916 beschikbaar 
had gesteld)  was vrij klein. Al was 
de ruimte op 
de begane 
grond groter 
dan in het 
tegenwoordige pand, omdat de Pas-
sage er toen nog niet was. Hier ston-
den de boeken van de volwassenen-
afdeling. De trap opgaand naar de 
eerste verdieping trof de bezoeker 
daar een kamer (aan de kant van het 
Marktplein) voor de volwassenen en 
aan de kant van de Grotestraat een 
tweede kamer waar de jeugdblio-
theek was ondergebracht. Tussen die 
twee kamers bevond zich een ver-
trekje waar de directeur zijn kantoor 
had. 
Hoeveel boeken de bibliotheek had, 
zou Tijhuis niet meer weten, maar 
met een paar duizend hield het waar-
schijnlijk wel op. Boeken over vrije-
tijdsbesteding, detectives, streekro-
mans - kortom: alles wat van ver-
strooiende aard is - zou men er ver-
geefs zoeken. Er stond nog wel een 
kastje met Engelse boeken, een kast-
je met Franse boeken, en er was ook 
nog een halve plank met boeken in 

Esperanto, zo herinnert Tijhuis zich.  
‘Het was allemaal literair werk. Een-
voudige literatuur was er niet. Alles 
was gericht op de gegoede burgerij 
die hier boeken kwam lenen’, aldus 
Tijhuis. De boeken waren allemaal 

gekaft. Met zwart papier. In die tijd 
leerden bibliothecarissen in de oplei-
ding om keurig boeken te kaften en 
om netjes de titel van het boek en de 
naam van de auteur te schrijven op 
de witte etiketten die op de ruggen 
van de boeken werden geplakt. 
Uiteraard was het in die tijd onbe-
staanbaar dat in de bibliotheek een 
kopje koffie of een glaasje bier werd 
geschonken zoals aan Het Baken. 
Wie in de bibliotheek praatte, moest 
op z’n minst rekenen op gefronste 
wenkbrauwen van de dienstdoende 
bibliothecaresse. Tijhuis herinnert 
zich dat er een tekst aan de wand 
hing waar de bibliothecaresse op 
kon wijzen. ´Ik weet het niet precies 
meer’, zegt hij lachend, ‘maar het 
was zoiets als: het is niet goed dat 
gij de stilte verbreekt, het is alleen 
het boek dat spreekt’. 
Bij de entree kreeg je een plankje, 
en als je een boek uit de kas haalde 

om er ’s even in te bladeren, moest 
je dat plankje op de plek zetten waar 
je het boek weg had gehaald, zodat 
je het weer keurig op die plek terug 
kon zetten. Dat hielden de bibliothe-
caressen nauwlettend in de gaten! 

 
Geheel over-

spannen zou je 
er als directeur 

niet van worden om het overzicht te 
houden over het algehele reilen en 

Herinneringen van directeur Ab Tijhuis 
 

Stilte in de kamers van de bibliotheek  
aan de Grotestraat 

Iedere Almeloer kent natuurlijk het huidige pand van de bibliotheek aan Het Baken, 

en het vorige pand van de bibliotheek op de hoek van de Hofstraat met de Hanzelaan 

zal menigeen zich nog wel herinneren, maar dat vanaf de oprichting in 1916 tot 1965 

de bibliotheek aan de Grotestraat-Noord (aan de Passage) was gevestigd, is waar-

schijnlijk voor velen een vergeten hoofdstuk. 

Zo niet voor Ab Tijhuis die in 1962 directeur van de Almelose bibliotheek werd, en dat 

tot 1988 zou blijven. Als hij vertelt over de drie jaren dat hij werkte in het pand  aan 

de Grotestraat, klinkt het inderdaad als een verhaal uit de vorige eeuw, en dat niet al-

leen in de letterlijke zin des woord. 

 
Door Albert Holterman 

 
Ab Tijhuis. 

“Alles was gericht op de gegoede burgerij …” 
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Het pand van de voormalige bibiotheek aan de Grotestraat. De openbare leeszaal en bibliotheek wordt opgericht op 22 
november 1916, dit werd mogelijk gemaakt door een schenking van de textielfabrikant H. Salomonson Godfriedzn. 
Sinds de jaren zeventig bevindt zich hier een passage die de verbinding vormt tussen Grotestraat en Marktplein. 
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zeilen. De financiële administratie 
was uitbesteed, en zoals Tijhuis het 
uitdrukt, ‘het aansturen van het club-
je mensen dat er werkte, ging ook 
nog wel een keer’. 
Toen het bestuur van de ‘Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek Almelo’ 
hem in 1962 benaderde met het ver-
zoek directeur te worden, werkte 
Tijhuis bij de bibliotheek in de ge-
meente Hellendoorn, en had hij net 
de laatste opleiding (die tot direc-
teur) in het bibliotheekvak voltooid. 
Tijhuis ging met graagte op het ver-
zoek in, want er waren,  zo vertelde 
het bestuur hem, vergevorderde 
plannen voor de bouw van een ge-
heel nieuwe bibliotheek, op de hoek 
van de Hofstraat met de Hanzelaan. 
En niet zo maar een bibliotheek!  
Almelo zou de eerste plaats in Ne-
derland worden waar na de Tweede 
Wereldoorlog een bibliotheek niet in 
een al bestaand gebouw zou worden 
ondergebracht, maar in een pand dat 
daar helemaal voor werd ontworpen. 
En zo geschiedde! Architect J.C. 
Rentjes, van oorsprong uit Almelo 
afkomstig, reisde ervoor naar Scan-
dinavië om te zien hoe ze daar bibli-
otheken bouwden.  Het leidde tot 
een L-vormig ontwerp voor een ge-
bouw op de hoek Hofstraat-
Hanzelaan. De bouw was mogelijk 
dankzij een gift van 100.000 gulden 
van Nijverdal ten Cate (ter gelegen-
heid van de viering van 100 jaar 
mechanisch weven) en een hypothe-
caire lening waarvoor de gemeente 
Almelo garant stond. 
Toen het gebouw er eenmaal stond, 
leidde het tot ‘een hausse van de 
nieuwe leden’ (aldus Tijhuis), niet in 
het minst doordat de collectie 
boeken enorm kon worden uitge-
breid. Niet alleen in  aantal, maar 
ook in de breedte, met streekromans, 
met detectives, met boeken over 
hobby’s, kortom met alles waaraan 
het had ontbroken in de bibliotheek 
aan de Grotestraat-Noord.  De boe-
ken konden worden gekocht mede 
dankzij steun van de stichting Vrien-
den van de Leeszaal en de Biblio-
theek. Dat gold ook voor de collec-
tie van de jeugdbibliotheek die er in 
die jaren heel veel nieuwe leden bij 
kreeg. Nieuw was dat de bibliotheek 
nu ook kranten en tijdschriften had, 
zodat het begrip ‘leeszaal’ meer 
invulling kreeg. 
In tegenstelling tot heel veel andere 
gemeentes heeft Almelo altijd maar 
één openbare bibliotheek gehad, 
geen protestants-christelijke, geen 

rooms-katholieke. Dat heeft de groei 
van de openbare bibliotheek natuur-
lijk wel bevorderd, aldus Tijhuis. 
Wel bestond er tot de bouw van de 
de bibliotheek aan de Hofstraat een 
soort rooms-katholieke parochiebi-
bliotheek van de Doelenstraat. Met 
de bouw van de nieuwe bibliotheek 
in zicht kwamen er gesprekken tus-
sen het parochiebestuur en het be-
stuur van de bibliotheek. Resultaat 

was dat er geen aparte katholieke 
bibliotheek kwam. Pogingen in eer-
dere periodes om een pc-bibliotheek 
te stichten waren al op niets uitgelo-
pen. 
 
In de jaren ’80 werd duidelijk dat de 
bibliotheek uit haar jasje begon te 
groeien. Er kwamen plannen voor 
uitbreiding dan wel totale nieuw-
bouw. Uitbreiding aan de Hofstraat 

 
Hendrik Salomonson, 1868-1918.  
Directeur Koninklijke Stoomweverij K.S.W. sinds 1893.  
Verdienstelijk pianist. Publiceerde enkele artikelen over vroegste geschiede-
nis van de Twentse katoenindustrie. Gemeenteraadslid Almelo. Ook zitting in 
KvK te Almelo. Stichter van de Openbare bibliotheek en leeszaal te Almelo.  
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Boven: De uitleenbalie in de oude 
bibliotheek. 
 
Rechtss: De honderdduizendste  
uitlening in 1940. 
 
 
Onder: Het interieur van de oude 
bibliotheek aan de Grotestraat. 



 

 

 
6  Stad & Ambt  

zou op zich makkelijk gekund heb-
ben, want naast en achter het pand 
lag voldoende grond. Van de L-
vorm van het pand had een vierkant 
gemaakt kunnen worden, rond een 
binnentuin. Tijhuis was daar voor-
stander van, mede omdat er aan de 
Hofstraat voldoende parkeerruimte 
was. Maar de gemeenteraad wilde 
nieuwbouw in de binnenstad. Aan 
Het Baken lag  een vrij smal, drie-
hoekig stuk grond.  Met enig passen 
en meten kon architectenbureau 
Mecanoo hiervoor een ontwerp ma-
ken. In 1994 opende koningin Bea-
trix het nieuwe pand. 
 

 
Ook de leestafel trok altijd veel belangstelling. 

 
Veel belangstelling voor de boeken bij de sluiting van de oude leeszaal. 
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De Almelose bibliotheek neemt in 
de jaren daarna steeds meer taken op 
zich en loopt voorop in de digitalise-
ring. Wanneer een nieuw bestuur en 
een nieuwe directeur aantreden in 

1988 staat nieuwbouw hoog op de 
agenda. 
In het jaar 1984 had ik de eer en het 
genoegen bestuurslid te worden van 
de Bibliotheek Almelo. Binnen dat 

bestuur vervulde ik de functie van 
secretaris sinds 1988 en zou dat blij-
ven tot 1996. Het was een leuke 
periode zowel voor mij als voor de 
bibliotheek, want in die periode 
kwam de huidige bibliotheek tot 
stand. Bij mijn aantreden was de 
bibliotheek gevestigd in een nog vrij 
nieuw gebouw op de hoek van de 
Hofstraat en de Hanzelaan, een 
schepping van de Almelose architect 
Chris Rentjes, die ook het voormali-
ge postkantoor aan de Hofstraat had 
ontworpen, zodat de straat ook wel 
de Rentjes Allee werd genoemd. 
Beide gebouwen zijn gesloopt en 
vervangen door appartementsgebou-
wen. 
De bibliotheek maakte destijds een 
bloeiperiode door en werd na een 
paar decennia te klein. Boekenrek-
ken stonden in de gangen. Dienst-
vertrekken waren in de kelder met 

Een nieuw gebouw voor de  
Openbare Bibliotheek 

In 1918 kon, dankzij een gift van Hendrik Salomonson, 

directeur van KSW, in Almelo de Openbare Leeszaal en 

Bibliotheek geopend worden in een herenhuis aan de 

Grotestraat 75. Begin jaren zestig is dit gebouw te klein 

en voldoet niet meer aan de eisen die aan een moderne 

bibliotheek gesteld moeten worden. Opnieuw dankzij 

een gift nu van Nijverdal ten Cate en financiële steun 

van de gemeente Almelo kan een nieuwe bibliotheek  

worden gebouwd aan de Hofstraat  door de Firma 

Löwik op basis van een ontwerp van architect Rentjes. 

In februari 1965 wordt het nieuwe gebouw geopend en 

in gebruik genomen.  

 
Door Nico Spaaks 



 

 

stellingen, lezingen, vergaderingen, 
theater. Iets dergelijks was in het 
Duitse Gütersloh tot stand gekomen 
met de financiële steun van de  was-
machinefabrikant Miele. Hoe 
”laagdrempelig” deze bibliotheek 
was zagen we bij een oriënterend 
bezoek  toen een jongetje op zijn 
fietsje tot aan de balie de bibliotheek 
binnen sjeesde. De bestrating van 
buiten liep dan ook door tot binnen 
in het gebouw. Ook andere biblio-
theken in binnen- en buitenland wer-
den bezocht door afgevaardigden uit  
het bestuur, de directie en het perso-
neel tot we wisten wat we wel en 
niet wilden. 
In goede samenwerking met ambte-
naren van de gemeente Almelo, o.a. 
de stedenbouwkundige  de heer 
Fien, werd een plaats gevonden  
waar de nieuwe bibliotheek kon  
komen. Eerlijk gezegd wel mooi in  
 
 
de binnenstad, maar onhandig van 
vorm, als een “dikkop”, een kikker-
visje met een smal stuk en een breed 
uitwaaierende staart. Financieel zou  
e.e.a. mogelijk worden door de ver-
koop van het  oude pand aan  wo-
ningbouwcorporatie St. Joseph die 
op die aantrekkelijke locatie appar-

wende ideeën over wat een biblio-
theek moest zijn. Niet louter een 
plek waar boeken geraadpleegd en 
geleend werden, maar een laagdrem-
pelige culturele ontmoetingsplaats 
met een koffiehuisachtige kranten-
zaal en ruimte voor muziek, tentoon-

de te weinig licht en lucht (ARBO 
wet) etc. Uitbreiding ter plekke 
bleek technisch en architectonisch 
niet haalbaar. Directeur was destijds 
Ab Tijhuis met als onderdirecteur  
de jonge onstuimige Jan Krol. 
Laatstgenoemde kwam met vernieu-
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De grote zaal met de uitleenbalie. 

 
De entreehal. 
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tementsgebouwen zou bouwen.  
 
Als secretaris van het bibliotheek 
bestuur was ik  blij dat wij ook een 
paar financiële specialisten in ons 
midden hadden n.l. voorzitter Frans 
Bruseker, bankier, en penningmees-
ter Herman Hazewinkel accountant. 
Wij wilden een gebouw met uitstra-
ling en in nauw overleg met de heer 
Fien werden vijf toonaangevende 
architectenbureaus uitgenodigd. Wij 
kozen voor het jonge, baanbrekende 
Mecanoo met als project architect 
Henk Döll. Die luisterde goed naar 
ons programma van eisen en zijn 
eerste schetsontwerp was een schot 
in de roos. Er was prachtig gebruik 
gemaakt van de vreemde vorm van 
de plattegrond waardoor het gebouw 
een soepele speelsheid heeft gekre-
gen ondanks de sterke belijning. Die 
speelsheid is binnen ook goed te 
zien door de split-level constructie 
waarbij de verschillen in niveaus  
worden overbrugd door schijnbaar 
schots en scheef neergezette trap-
pen. 
Henk Döll vond inspiratie  in het 
werk van de beroemde Finse archi-
tect Alvar Aalto (1898-1976) met 
zijn vrijzinnige omgang met materi-
alen als beton, hout, glas, sterke 
lijnen en krachtige kleuren. Dat is in 

de Almelose bibliotheek  te zien in 
het felle blauw van de glazen kopge-
vel en achtergevel, de zwarte gevel-
steen en de elegant gebogen koperen 
zijgevel. Sommige Almeloërs von-
den dat koper maar verderfelijke 
geldsmijterij. Wat ze niet wisten is 
dat de oorspronkelijke gevel van 
hout (Oregon pine) zou zijn, maar 
dat koper op dat moment goedkoper 
was  dan hout. Vandaar. Op het dak 
kwam in plaats van koper het nog 
goedkopere zink. Die koperen gevel 
bleek een nieuwtje dat op heel veel 
plaatsen in binnen- en buitenland is 
nagevolgd. Zoals  trouwens het hele 
concept navolging heeft gevonden. 
Vanaf Almelo de victorie! 
Op woensdag  26 oktober 1994 werd 
de bibliotheek officieel geopend 
door Koningin Beatrix in aanwezig-
heid van o.a. de commissaris van de 
Koningin Mr. J.A.M. Hendriks en 
tal van andere hoogwaardigheidsbe-
kleders. Almelo kreeg voor 11.7 
miljoen gulden een gebouw om trots 
op te zijn. 

 
De nieuwe bibliotheek aan Het Baken biedt tegenwoordig ook onderdak aan 
de VVV, het Historisch Informatie Punt, de redactie Almelo van TcTubantia 
en Radio Almelo. Daarnaast vinden er regelmatig culturele en andere bijeen-
komsten plaats waaronder de Herman Höftenlezing.  
Oorspronkelijke foto in kleur: vvv.nl. 
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De openingshandeling door koningin Beatrix 

Foto’s Marijn Backx. 
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De koningin wordt bij aankomst 
welkom geheten door burgemeester 
Van Roekel. 
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Foto’s: Bureau Mecanoo 
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Ontwerp Bibliotheek Almelo 
 
Architectenbureau Mecanoo Delft 
Projectarchitect Henk Döll 

 
De bibliotheek is gebouwd op een smalle kavel aan Het Baken. De 
gevel aan deze zijde volgt de bocht van deze straat. Aan de achter-
zijde heeft het gebouw een waaiervorm.  
Het gebouw bestaat uit twee langgerekte bouwdelen, door een vide-
strook met trappen gescheiden van de uitwaaierende eigenlijke bi-
bliotheek. De vrijwel gesloten zwarte bakstenen schijf bevat  
dienstruimtes; de tweede schijf, die de overige bibliotheekfuncties 
bevat, heeft een kopgevel van felblauw geëmailleerd glas, maar 
wordt gedomineerd door de gebogen voorgevel van koper. Op de 
begane grond is dit bouwdeel vrijwel geheel beglaasd en bevat het 
een leescafé, een informatiecentrum en de entree met uitgiftebalie, 
gemarkeerd door een vide met spectaculair betonnen 
‘uitzichteiland’. Het gebouw onderscheidt zich in vorm en materi-
aalgebruik. Er is gebruik gemaakt van een uiteenlopende reeks ma-
terialen. Het gebouw heeft een zinken dak, waaronder de kantoren 
zijn gelegen. In de gebogen gevel aan Het Baken zit een groot raam 
dat uitkijkt op het Stadhuisplein en een aantal kleine 
‘patrijspoorten’. De achtergevel is uitgevoerd in zwarte baksteen, 
die ook in het interieur terugkeert. De waaiervorm bestaat uit in het 
werk gestort beton en grote glazen puien in houten kozijnen. De 
schijven eindigen in een scherpe punt en zweven boven een smalle 
raamstrook. De veelheid aan materialen, vormconcepten en detaille-
ringen hebben tot een heterogeen gebouw geleid. 

Henk Döll, architect van de 
nieuwe bibliotheek in Almelo.  

http://www.architectuurgids.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/65
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Mooier had niet in beeld gebracht 
kunnen worden dat het Jan Krol 
was, en niet Hendrikx of Van Roe-
kel, die het in een voorzichtig opge-
bouwd contact voor elkaar had ge-
kregen dat Hare Majesteit de nieuwe 
Almelose bibliotheek kwam openen. 
Toen de bouw van het pand gaande 
was, werd tijdens een bestuursverga-
dering de vraag opgeworpen wie 
men zou kunnen vragen voor de 
officiele openingshandeling. ‘Trix 
anders niks’, had een van de be-
stuursleden gezegd. Lachen natuur-
lijk, want dat zou toch niet lukken. 
Waarom niet, dacht Krol, het zou 
wel heel leuk en heel bijzonder zijn, 
laat ik gewoon ’s proberen of ik ’t 
voor elkaar kan krijgen. 
Tot zijn eigen verbazing vond hij 
heel makkelijk het telefoonnummer 
van het secretariaat van de koningin. 
Hij draaide het, maar kreeg niet de 
secretaresse van de koningin aan de 
lijn, maar de secretaresse van de 
secretaresse.  Hij vroeg hoe hij zo’n 
verzoek aan de koningin zou moeten 
formuleren, en belde nog een paar 
keer voor steeds weer een andere 
aanvullende vraag. Op een gegeven 
zei de secretaresse: “Ha, daar is me-
neer Krol weer, van de bibliotheek 

in Almelo”. Nu ze hem herkende, 
was de tijd rijp, zo dacht Krol, om 
haar een kleine gunst te vragen. Zou 
ze misschien een kaart met daarop 
het verzoek voor de opening kunnen 
inbrengen in het wekelijks beraad 
van de koningin met haar adviseurs? 
Volgens de procedure kon dat hele-
maal niet, aldus de secretaresse, 
maar klaarblijkelijk gebeurde het 
toch. Want enige tijd later kreeg 
Krol een briefje waarin werd meege-
deeld dat de koningin “zeer welwil-
lend” stond tegenover het verzoek, 
maar dat nu eerst de gebruikelijke 
procedure gevolgd moest worden. 
Dat wil zeggen het indienen van een 
echt verzoek via de burgemeester en 
de Commissaris van de Koningin 
die er hun fiat aan moesten geven. 
Beide heren deden dat, maar voel-
den zich in eerste instantie toch iet-
wat gepasseerd. 
 
Het is een verhaal dat Jan Krol, zo-
veel jaren na dato, nog steeds met 
smaak kan vertellen, een verhaal uit 
de ‘gouden tijd’ van de bibliotheek. 
Want in die jaren kon er veel en - 
nog belangrijker natuurlijk - gebeur-
de er ook veel. Het ging niet alleen 
om dat mooie, nieuwe gebouw, ont-

worpen door architect Henk Döll 
van het gerenommeerde bureau Me-
canoo, maar ook om de ‘geestelijke 
inhoud’ ervan. Niet alleen werden er 
boeken en andere materialen uitge-
leend, niet alleen konden er tijd-
schriften en kranten worden gelezen, 
maar er waren kleine theatervoor-
stellingen, er werden literaire salons, 
debatavonden, politieke café’s (met 
namen als Tumult en Rumoer) ge-
houden. Kortom: de bibliotheek was 
niet alleen een uitleen- en leescen-
trum, maar ook een plek voor ont-
moeting en debat. 
Tegenwoordig heeft elke zichzelf 
respecterende bibliotheek dat in haar 
doelstellingen staan, maar in die 
jaren liep de Almelose bibliotheek 
helemaal voorop, had ze een voor-
beeldfunctie voor de hele Neder-
landse bibliotheekwereld. Geld was 
er ook voor, mede dankzij intensieve 
sponsorwerving. En daarmee kon-
den ook grootheden als Harry Mu-
lisch, Cees Nooteboom en Jan Wol-
kers worden overgehaald om naar 
Almelo af te reizen. Dat deden ook 
veel architecten, vormgevers en bi-
bliothecarissen om tijdens een van 
de vele rondleidingen van Jan Krol 
met eigen ogen te zien wat hier tot 
stand was gebracht. 
 
Zijn hele werkzame leven is Krol 
(hij ging begin 2012 met pensioen) 
aan de Almelose bibliotheek verbon-

Een fantastisch leven in de Almelose  

bibliotheek 

De foto, gemaakt 23 oktober 1994, is leuk. Zeker als je 

de voorgeschiedenis kent. Je ziet op die foto koningin 

Beatrix die in de bibliotheek aan Het Baken waardig de 

trap bestijgt. Ze heeft net de officiële opening van het 

gloednieuwe pand verricht en ze gaat nu het gebouw 

bezichtigen. Vlak achter haar gaat directeur Jan Krol 

de trap op met naast zich de voorzitter van het biblio-

theekbestuur, en achter hem komt Jan Hendrikx, in die 

jaren Commissaris van de Koningin in Overijssel. De 

Almelose burgemeester Harry van Roekel is, zo toont de 

foto, nog niet bij de trap gearriveerd. 

 

Door Albert Holterman 

 
Jan Krol was van 1988 tot 2012 
directeur van de Almelose biblio-
theek. 
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den geweest. In 1969 was hij er als 
stagiair. En na de opleiding aan de 
Bibliotheek Academie in Groningen 
kwam hij er in 1972 eerst als biblio-
thecaris, later als adjunct-directeur 
te werken. In 1988 volgde hij direc-
teur Ab Tijhuis op. Dat was nog in 
de tijd van de bibliotheek aan de 
Hofstraat, een pand dat te klein was 
en - na jaren van achterstallig 
onderhoud - verwaarloosd. 
“Je mocht niet met de deu-
ren slaan, want dan zouden 
de kozijnen uit de muren val-
len”, zo drukt Jan Krol het 
beeldend uit. 
Bovendien was het gebouw arbo-
technisch niet in orde; geen daglicht 
in de kantoorvertrekken bijvoor-
beeld. Niettemin schoof de gemeen-
teraad jaar na jaar een beslissing tot 
renovatie of nieuwbouw voor zich 
uit. 
Krol nam contact op met de Arbo. 
En hij vroeg of men eens wilde ko-
men kijken. Dat wilde men wel, 
maar - zo werd er meteen aan toege-
voegd - dat was niet voor de flauwe-

kul. Als er gebreken werden gecon-
stateerd, dan was er ook de verplich-
ting om die te verhelpen. “Kom dan 
meteen morgen maar”, zo meent Jan 
Krol zich zijn antwoord te herinne-
ren. Hoe dan ook: hij confronteerde 
de gemeenteraad met de mogelijke 
komst van de Arbo, en die nam uit-
eindelijk het besluit tot nieuwbouw. 

“Je hebt ons gechanteerd”, kreeg 
Krol later te horen. “Neen, hoor, het 
was jullie gebrek aan besluitvaardig-
heid”, was zijn antwoord. 
 
De hoge vlucht die de Almelose 
bibliotheek vanaf 1994 had geno-
men, werd de laatste jaren van het 
directeurschap van Krol bemoeilijkt.  
Want de financiële positie van Al-
melo werd slechter, en vanaf rond 
2005 stond er bijna elk jaar in de 
gemeentebegroting wel een voorstel 

van B&W tot bezuiniging op de 
bibliotheek. Met intensief lobby-
werk bij de gemeenteraadsfracties 
kon Krol het ergste bezuinigingsleed 
(sluiting van de filialen met name) 
voorkomen, maar toch moest hij wel 
bezuinigingsmaatregelen nemen, 
ook in de personele sfeer. Het maak-
te het er de laatste jaren van zijn 
directeurschap niet vrolijker op. 
Dat neemt niet, dat Krol naar eigen 
zeggen terugziet op ‘een fantastisch 
leven in de Almelose bibliotheek’.  
Waarvan akte bij de viering van het 
100-jarig bestaan. 

Na de officiële opening van de bibliotheek aan Het Baken, oktober 1994, be-
stijgt Hare Majesteit de trap met in haar kielzog Jan Krol. Achter hem CdK 
Jan Hendiks. Links van koningin Beatrix met ambtsketen om burgemeester 
Harry van Roekel. 
Foto: Marijn Backx. 

 

“Je hebt ons gechanteerd” 
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Almelo was met dit initiatief een 
middenmoter. In 1908 hadden  al 
zes openbare bibliotheken 
(Groningen, Leeuwarden, Dor-
drecht, Utrecht, Rotterdam en Den 
Haag) de Centrale Vereniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken 
(CV) in Nederland opgericht. In de 
jaren daarna volgden Nijmegen, Den 
Bosch en o.a. Eindhoven. Almelo 
was de 38ste openbare bibliotheek 
van het land.  
 
De nieuwe stichting had dankzij 
Salomonson, directeur en mede-
eigenaar van de Koninklijke Stoom-
weverij Nijverdal, een vliegende 
start. Hij kocht op nummer 75 aan 
de Grotestraat Noord van zijn ad-
junct-directeur een statig herenhuis. 
Tegelijkertijd stelde hij zich garant 
voor de verbouwing van het pand tot 
bibliotheek en leeszaal. De verbouw 
en inrichting zou uiteindelijk iets 
meer dan 16.000 gulden gaan kos-
ten. Het resultaat mocht er  zijn. Een 
statige deur met rechts ervan het 
bordje: “openbare leeszaal” en links 
de openingstijden, gaf  toegang tot 
een hal met marmeren vloer. Rechts 
een trap naar de eerste verdieping 
waar de Almelose jeugd later haar 
boeken zou kunnen lenen en lezen. 
De deur links in de hal gaf toegang 
tot de uitleenzaal voor volwassenen. 
Links en rechts stonden de kasten 
met boeken. Niet tot aan het pla-
fond. Daarvoor waren ze  te hoog. 
Een half ronde balie in het midden 

waarachter de bibliothecaresse resi-
deerde. Door de klapdeuren kwam je 
in de leeszaal met uitzicht op de 
tuin. Opnieuw boeken langs de wan-
den. Op een foto uit 1925 staat in 
het midden op een piëdestal een 
palm in een pot. Lange degelijke 
tafels links en rechts met daarop 
schraagjes met de kranten en tijd-
schriften. Aan de tafels degelijke  
stoelen met armleuningen. Aan het 
plafond gotisch aandoende lampen. 
Art Deco zal te modern zijn ge-
weest. Naast een bibliothecaresse 
stelde het bestuur onder voorzitter-
schap van ds. P.M. Heringa een 
tweetal assistenten aan, een binder-

conciërge en een loopjongen. 
 
In het najaar van 1917 publiceerde 
het bestuur een oproep aan de inwo-
ners van Almelo. De jaarlijkse uitga-
ven voor de bibliotheek werden ge-
schat op 7000 gulden. Zij riep ver-
volgens de inwoners van de stad op 
lid te worden voor minimaal vijftig 
cent per gezin. Meer mocht ook 
want de hoogte van de gemeente 
subsidie en die van het Rijk hingen 
samen met het bedrag dat de biblio-
theek zelf wist op te brengen. Tege-
lijkertijd riep het bestuur op om boe-
ken uit eigen bezit aan te bibliotheek 
te schenken of te lenen om zo een 
collectie op te bouwen. Het Departe-
ment Almelo “der Maatschappij tot 
Nut van t’ Algemeen” en de de afde-
ling van de Nederlandse Protestan-
tenbond hadden hun collecties al ter 
beschikking gesteld. Wanneer de 
bibliotheek  op 15 maart 1918 fees-
telijk wordt geopend staan er 2500 
boeken op de planken. Honderdzes-
tig kranten, weekbladen en tijd-
schriften zijn beschikbaar voor de 
leeszaal. Een ruim aanbod, maar niet 
alles ligt zomaar ter inzage. De 
“Telegraaf”, De “Toekomst” van 
socialistische huize en het dagblad  
De “Tribune”, voorganger van de 
“Waarheid” worden geweerd. Salo-
monson adviseur van het bestuur is 
er op tegen: “Alleen datgene wat 
moreel schadelijk is moet geweerd 
worden. Men mag echter geen partij 

De eerste vijftig jaar 
Op een grauwe en koude woensdag 22 november 1916 

zetten een aantal Almelose notabelen samen met Hen-

drik Salomonson Gzn. een handtekening onder de op-

richtingsakte van de  stichting “De Openbare Biblio-

theek en Leeszaal te Almelo“. De stichting stelde zich 

tot doel:”mee te werken aan de geestelijke ontwikkeling 

en ontspanning van de bevolking van Almelo en omstre-

ken zonder aanzien van maatschappelijken welstand, 

godsdienstige of staatkundige overtuiging”.  

Een keurige liberale doelstelling.  

 

Hans Krol 

Elk uitgeleend boek werd voorzien van een datumstempel. 
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stellen”. Salomonson is met dit 
standpunt een liberaal pursang. De 
lezer is verstandig genoeg om zelf 
uit te maken wat zijn of haar politie-
ke standpunt is. Het verbod op aan-
schaf van de Tribune werd vrij snel 
na de Eerste Wereldoorlog opgehe-
ven. Een abonnement op de Tele-
graaf sloot de Bibliotheek pas in 
1972 af.  Bij de opening van de bi-
bliotheek werd er over en veel lof 
toegezwaaid in soms gezwollen taal. 
Salomonson blijft met beide benen 
stevig op de grond staan. Hij citeer-
de Goethe: ”Es wandelt Niemand 
ungestraft unter Palmen“*. Voor 
Goethe betekende wandelen onder  
palmen het beleven van exotische 
culturen als verrijking. Voor Salo-
monson betekende het stichten van 
een bibliotheek de mogelijkheid  
scheppen voor de ander om de eigen 
kennis en belevingswereld te verrrij-
ken door te lezen.  
 
Vijf weken na de opening stierf Sa-
lomonson onverwacht, 49 jaar oud. 
Zijn weduwe stelde een jaar later de 
stichting een pakket aandelen ter 
waarde van 21.100 gulden ter hand, 
zodat de bibliotheek ook op langere 
termijn financieel gesteund werd 
dankzij het dividend op de aandelen. 
Financiële steun was altijd welkom. 

Een overzicht van inkomsten en 
uitgaven uit 1925 laat een sluitende 
begroting zien, maar verbergt  de 
pijn en het succes. Tussen 1918 en 
1925 steeg het aantal uitleningen 
van 27.224 naar 50.181. Het be-
schikbare budget daalde echter van 
19.828 gulden in 1918 naar 14.705 
gulden. Binnen die periode  trad de 
bibliotheekwet in werking, waardoor 
de afhankelijkheid van particuliere 
giften daalde, maar de overheid als 
subsidiegever bleek in de loop der 
jaren een onbetrouwbare partner. De 
wet die in werking trad in 1921 stel-
de als voorwaarde voor een Rijks-
subsidie een minimum bedrag als  
subsidie van de gemeente. De ge-
meenteraad van Almelo reageerde  
 
positief en besloot te subsidiëren. De 
hoogte van de gemeentelijke subsi 
die werd echter afhankelijk gemaakt 
van de Rijkssubsidie. Toen in de  
jaren twintig een economische re-
cessie Nederland trof bezuinigde het 
Rijk dus ook de gemeente Almelo. 
De economische crisis van de jaren 
dertig sloeg nog harder toe. Tussen 
1925 en 1935 daalden de inkomsten  
van 14.704 gulden naar 10.905 gul-
den waardoor drastisch bezuinigd 
moest worden. De bibliotheek ging 
op zondag dicht. Het aantal abonne-

menten op tijdschriften en dagbla-
den werd sterk verminderd, terwijl 
er nauwelijks nog nieuwe boeken 
werden aangeschaft. Net als de amb-
tenaren moest ook het bibliotheek-
personeel inleveren. De salarissen 
werden met 10% gekort, terwijl de 
salarissen in het bibliotheek wezen 
toch al laag waren. Een direct ge-
volg van het grote aantal vrouwelij-
ke werkneemsters. Het bestuur 
kwam de werklozen in Almelo wel 
tegemoet door het lenen van boeken 
toe te staan op vertoon van de werk-
lozenkaart. In 1934 stond  de biblio-
theek het water aan de lippen. Slui-
ting dreigde, want de gemeenteraad 
van Almelo overwoog de gemeente-
lijke subsidie volledig in trekken, 
waarmee ook de Rijkssubsidie zou 
verdwijnen De SDAP’er en latere 
wethouder A.J. Frederiks greep in. 
Hij wist een meerderheid in de raad 
te creëren, die voortzetting van de 
subsidie steunde. De bibliotheek 
was daarmee gered, zij het op het 
nippertje. Tegelijkertijd hadden de 
crisis jaren een positief effect op de 
uitleen van het aantal boeken dat 
bijna verdubbelde, maar iets meer 
dan 200 gebruikers haakten door 
armoede gedwongen af. Aan de in-
komstenkant betekende dat weer een 
gulden vijftig minder per gebruiker . 
Op de boeken collectie werd roof-
bouw gepleegd, want het geld ont-
brak voor vervanging.  

De uitleenbalie in de oude bibliotheek. 
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De Tweede Wereldoorlog en de 
Duitse bezetting raakten de biblio-
theek al in September 1940. Boeken 
met een vijandige strekking t.o.v. 
het Duitse volk, de Führer en de 
Duitse Wehrmacht moesten uit het 
bestand verwijderd worden. Het 
bestuur reageerde traag, maar uitein-
delijk verdwenen ter Braak, Thomas 
Mann, den Doolaard, Tucholsky en 
vele anderen uit de de collectie. In 
1941 kwam de mededeling dat de 
subsidies ingetrokken zouden wor-
den wanneer de bibliotheek werkne-
mers in dienst zou houden “ van 
Joodschen bloede”. Het 25 jubileum 
werd niet gevierd. Het aantal gebrui-
kers steeg echter met meer dan 
1000, terwijl het aantal uitleningen 
in 1944 een record hoogte bereikte. 

In het laatste oorlogsjaar werd het 
koud aan de Grotestraat 75. Voor de 
CV waren geen kolen beschikbaar. 
Het aantal uren dat de bibliotheek 
geopend was werd steeds kleiner. 
Voor de balie was het dringen. Na 
de bevrijding van Almelo op 4 en 5 
april gaat de deur een aantal dagen 
dicht want het personeel vierde het 
bevrijdingsfeest. Eind april waren de 
lezers weer welkom, maar over de 
eerste na oorlogse jaren lag een 
grauwsluier als in “de Avonden”. 
 
De omslag kwam in de jaren vijftig. 
Cobra brak door, koffie ging als 
laatste van de bon, terwijl Zundapps 
door de straten knetterden met ach-
terop opwaaiende petticoats . De 
“Stichting Vrienden van de Biblio-

theek“ zorgde via “crowdfunding” 
voor extra financiën. De Bibliotheek 
sloeg haar vleugels uit en opende 
kleine filialen op het Sluitersveld en 
in de Goossenmaat. Belangrijker 
was het besluit om nieuwe doelgroe-
pen aan te boren. De jeugd kreeg 
eindelijk haar eigen plek op de eer-
ste verdieping, terwijl bij de aan-
koop van nieuwe boeken voor het 
eerst Simenon en Havank op de lijst 
stonden om verstrooiing te bieden in 
plaats van beschaving. Het aantal 
uitleningen en gebruikers groeide 
weer, zodat het toch al volkomen 
verouderde gebouw te klein werd.  
Nieuwbouw kwam plotseling in 
zicht doordat de Gemeente Almelo 
een lening aanbood en nummer 75 
wilde ruilen voor een stuk grond aan 
de Hofstraat. Een gift van 100.000 
gulden van de Koninklijke ten Cate 
plus kleinere bedragen van Philips 
en de bibliotheek zelf leidden tot een  
opdracht aan architect J.C. Rentjes 
om “een moderne en open biblio-
theek” te ontwerpen. Het resultaat 
was prachtig. Na de opening in 1964 
ging de Almelose Openbare Biblio-
theek een periode van grote bloei 
tegemoet. 
 
*A.Tijhuis: “Wandelen onder Palmen, 75 jaar 
openbaar bibliotheekwerk in Almelo,1991. 
De publicatie van Ab Tijhuis vormde de basis 
voor dit artikel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In de bibliotheek was er gelegenheid om kranten en tijdschriften te lezen en 
om te studeren. 
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Halverwege de 15de eeuw  experi-
menteerde  Gutenberg in Mainz met  
losse loden letters in een rek die 
samen een pagina van een boek 
vormden. Besmeerd met inkt werd 
vervolgens een afdruk op papier 
geperst, pagina na pagina. Ingebon-
den leverde het een boek op dat  
sneller, goedkoper en in  grotere 
oplages  geproduceerd kon worden 
dan het hand geschreven- of blok-
boek .Daarmee kwam het boek bin-
nen bereik van andere sociale lagen 
dan de zeer rijken en de kerk. De 
verspreiding van kennis verliep 
daarna in een hoger tempo en be-
reikte meer lagen in de maatschap-
pij. Eén van de instrumenten die 
bijdroeg aan de snelle spreiding van 
informatie vanaf de 15de eeuw was 
de openbare leeszaal. 
 
Eén van de eerste, zo niet de eerste,  
openbare leeszaal opende haar poor-
ten in het Italiaanse stadje Cesena 
waar tussen 1447 en 1452 de stads-
bibliotheek Malatestiana gebouwd 
werd in dezelfde periode dat Guten-
berg in Mainz experimenteerde met 
het drukken van boeken. De Mala-

testiana was bezit van de stad en 
werd gefinancierd door de stad. Om 
de lezers maximaal van het daglicht 
gebruik te kunnen laten maken wer-
den 44 grote ramen ingebouwd, 
waarvan een deel op het westen. De 
banken stonden in twee rijen als in 
een kerk opgesteld. De lezer zat op 
een bankje met voor zich een hoge 
leestafel. Het boek van zijn keuze 
lag aan een ketting in een opberg-
ruimte onder de leesplank vandaar 
het woord kettingbibliotheek. Onder 
de lezers zal een enkele bijziende 
lezer op leeftijd een bril op zijn neus 
geklemd hebben. De bibliotheek en 
leeszaal bestaat nog steeds en be-
schikt nu over een collectie van 
400.000 boeken. Alleen  de origine-
le collectie uit de eerste paar eeuwen 
van haar bestaan ligt nog aan de 
ketting. 
 
Een eeuw later opende een tweede 
nog bestaande kettingbibliotheek en 
openbare leeszaal haar deuren in de 
Hanze stad Zutphen in de Walbur-
giskerk aan het Gravensteen. Hier 
lag het initiatief voor een openbare 
bibliotheek en leeszaal- de Librije-  

bij de Katholieke Kerk. Tussen 1561 
en 64 kreeg de Walburgis een uit-
bouw, waarin de kettingbibliotheek 
haar onderkomen vond. Het doel 
van deze leeszaal was vanaf het be-
gin duidelijk: ”De mensen voor het 
ware geloof behouden” door ze de 
“goede” boeken te laten lezen, waar-
mee de strijd werd aangebonden 
tegen het oprukkende protestantis-
me. In Noord Duitsland had het Lu-
theranisme vaste grond onder de 
voeten gekregen. In de Lage Landen 
verspreidde het Calvinisme zich als 
een veenbrand. Net als in Cesena 
had de Librije in Zutphen prachtig 
hoge ramen. De opstelling was ech-
ter meer bescheiden dan in Italië. 
Een simpele bank om te zitten tus-
sen twee rijen lage leestafels waarop 
het te lezen boek aan de ketting lag. 
Het lezend publiek in Zutphen zal 
redelijk elitair zijn geweest, omdat 
vrijwel de gehele boekencollectie in 
het Latijn was geschreven en ge-
drukt. De R.K. Kerk behield in de 
Walburgiskerk de controle tot 1591. 
Dat jaar veroverde Maurits, stadhou-
der en bevelhebber van de Staatse 
troepen, Zutphen op de Spanjaarden. 
Het bestuur over de Hanzestad 
kwam daarmee in handen van de 
Protestanten. Het onroerend goed 
van de R.K. Kerk werd onteigend en 
dus ook de kerk en de Librije. De 
openbare leeszaal bleef geopend tot 
1608. Dat jaar constateerden de 
vroede vaderen dat een deel van het 
boeken bezit verdwenen was. Ze 
losten het probleem radicaal op door 
de leeszaal te sluiten. De Librije is 
nu weer geopend voor publiek na 
een grondige restauratie en is een 
bezoek waard. Lezen is er echter 
niet meer bij want de collectie is te 
kostbaar om aan te laten raken. Laat 
staan open te slaan. Er zijn in Enge-
land nog een drietal kettingbiblio-
theken in hun oude staat te bewon-
deren, maar Zutphen is een stuk 
dichterbij. 
 
 
 
 
 
 

Zonder boekdrukkunst  geen  openbare leeszaal 

Op de Grote Markt van Haarlem in de schaduw  van 

één van de mooiste kerken van Nederland staat het 

standbeeld van Laurens Jansz Coster, volgens sommige 

Haarlemmers de uitvinder van de boekdrukkunst. Voor-

al in de 19de eeuw toen Nederland  een oprisping van 

nationalisme had, werd de fabel van de boekdrukkunst 

die zich vanuit Haarlem over de rest van Europa ver-

spreidde in veel geschiedenisboekjes verhaald en ver-

breid. De werkelijkheid was  anders.  

 
Hans Krol 

De Librije in Zutphen. 



 

 

bestaan van de bibliotheek wordt 
gevierd, wordt hij opnieuw onthuld 
en is een waardevol beeld weer deel 
van het publieke domein. 
Kwalitatief hoogwaardige kunst in 
bezit van de gemeenschap behoort 
niet door een enkeling bekeken of 
bewonderd te worden!  De vraag is 
echter of dit het laatste artikel over 
de terugkeer van Almelo’s kunstbe-
zit zal zijn. In de bibliotheek aan de 
Hofstraat werd een wand gesierd 
door een groot glas in lood raam dat 
eveneens uit het zicht is verdwenen 
en in depot  opgeslagen zou zijn. De 
zoektocht wordt voortgezet.  
 
Wij zijn maar als de blaren in de 
wind 
ritselend langs de zoom van oude 
wouden, 
en alles is onzeker, en hoe zouden 
wij weten wat alleen de wind weet, 
kind  
 
Uit : Zwerversliefde  Adriaan Ro-
land Holst. 

bare Leeszaal, waar de bronzen kop 
van A. Roland Holst een plaats 
gekregen heeft.” Daar stond die kop 
tot de sloop van deze bibliotheek in 
1994. Daarna verdween Roland 
Holst uit het zicht. Waar was die 
kop?  In ieder geval niet zichtbaar 
aanwezig in de huidige bibliotheek. 
Waar wel? Het resultaat was een 
serie mails en telefoongesprekken 
met als resultaat dat de buste van 
Holst weer opgedoken is en deel 
wordt van het publieke domein. In 
1994 is om onduidelijke reden de 
buste niet meeverhuisd naar de nieu-
we bibliotheek aan het Baken. Ro-
land Holst kreeg een plek in een 
kamer van een Almelose ambtenaar 
in het oude stadhuis. De ambtenaar 
ging met pensioen en de buste ver-
huisde naar een andere kamer of 
kamers afhankelijk van hoelang men 
de aanwezigheid van Holst op prijs 
stelde. Vervolgens verhuisde de kop 
mee naar het nieuwe stadhuis. 
Onderwijl ging kennis verloren. Een 
bordje op de sokkel met informatie 
werd verwijderd en een jongere gen-
eratie ambtenaren herkende Holst 
niet meer en wist zeker niet dat van 
Pallandt de beeldhoudster was. De 
kop was daarbij niet meer geregis-
treerd en beschreven als kunst in 
bezit van de Gemeente Almelo. Ro-
land Holst keert echter terug naar de 
plek waar hij hoort in de Almelose 
bibliotheek aan het Baken. In no-
vember, wanneer het honderdjarige 

Naast het beeld van Chabot werd 
een bronzen kop van Adriaan 
Roland Holst aangekocht vervaar-
digd door Charlotte van Pallandt, 
één van de belangrijkste Nederland-
se beeldhouwers van de twintigste 
eeuw. Het jaar daarvoor had van 
Pallandt  op verzoek van Holst zijn 
hoofd geboetseerd. Ze worstelde 
met de opdracht, maar was later 
gelukkig met het resultaat en begrij-
pelijk. 
Vier exemplaren werden gegoten. 
Eén exemplaar staat  op zijn sokkel 
in het Roland Holst College in Hil-
versum. Het Beeldenpark Havix-
horst  bij de Wijk is sinds 2006 eige-
naar van een buste, terwijl in  2009 
een ander exemplaar geveild  werd 
voor 7500 euro bij  Christies. Een 
vierde exemplaar kwam dankzij de 
V&D schenking in bezit van de ge-
meente Almelo.  “Het Zittend 
Boertje” was niet duur, zodat er ook 
nog geld overbleef voor een portret 
van de schrijver Roland Holst, ge-
maakt door de beeldhouwster Char-
lotte van Pallandt.”  Zo verwierf 
Almelo in één koop twee beeld-
houwwerken van niet onbelangrijke 
Nederlandse kunstenaars. 
De buste van de prins der dichters  
vond in 1964 een voor de hand lig-
gende plek in de Openbare Leeszaal 
aan de Hofstraat. Volgens een arti-
kel in Tubantia: ”begaf het 
gezelschap zich na de onthulling van 
het Zittende Boertje naar de Open-

 

Door Hans Krol 

Buste van de prins der dichters Adriaan 
Roland Holst terug in de bibliotheek 

In het april nummer van Stad en Ambt stond een artikel 

over de terugkeer van het “Zittende Boertje” van Cha-

bot naar de Koornmarkt. Op zoek naar informatie over 

dit bronzen beeld bleek dat de gemeente Almelo in 1964 

twee bronzen beelden had  aangekocht, dankzij een gift 

van 10.000 gulden van V&D. Het grootwinkelbedrijf 

opende dat jaar een nieuw  filiaal in Almelo aan de 

vierbaansweg, die toen nog de stad doorsneed van oost 

naar west  en abrupt eindigde op de Koornmarkt. 
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Symposium laaggeletterdheid. Wetenschapsjournalist Mark Mieras en Drs. Kees Broekhof vertellen over het belang van 
lezen. Wat doet dat met je als je niet goed kan lezen? Maar ook; wat zijn de consequenties van laaggeletterdheid voor de 
maatschappij. Met muziek van Karin Giphart en Michelle Courtens en theateracts van Theatergroep Basta. Zoals iedere 
dag beginnen we met een mooie film. 
 
15.00 uur  Film: The First Grader (gratis toegankelijk) 
17.00 uur  Officiële opening door Gert-jan Sweep voor genodigden en belangstellenden 
17:05 uur  Theatergroep Basta 
17:10 uur  “Lezen en taalontwikkeling in de bibliotheek” lezing Kees Broekhof 
17:40 uur  Muziek Karin Giphart en Michelle Courtens 
17.45 uur  Verhaal Karin Giphart 
18.00 uur  Pauze met muziek Johan Bijkerk 
18.20 uur  Theatergroep Basta 
18.25 uur  Lezing “ontdekking in eigen geest” Mark Mieras wetenschaps journalist 
18.55 uur  Muziek Karin Giphart en Michelle Courtens 
19.00 uur  Borrel en hapje met muziek van Johan Bijkerk 

 
Ken jij Hakim? Misschien van Sesamstraat? Vandaag speelt hij een speciaal voor de 100-jarige Bieb gemaakte familie-
voorstelling voor alle kinderen uit Almelo! Vooraf draaien we een spannende film en na afloop zijn DJ Tim en DJ Tom 
in theaterzaal de Evenaar. Ze draaien lekkere muziek waarop gedanst kan worden. Je kunt geschminkt worden, er is 
popcorn en ook voor iets lekkers te eten wordt gezorgd. Alles is gratis! 
 
15.00 uur  Film: Mees Kees (gratis toegankelijk) 
15.30 uur  theatervoorstelling “HieperdeBieb” door Hakim 
16:30 uur  DJ Tim en Tom 
18:00 uur  Einde Kidsday 

 
Hoe zag Almelo er 100 jaar geleden eruit? Wat speelt er nu, welke bedrijven zijn er in Almelo? En wat heeft de politiek 
en de Gemeente Almelo voor ideeën voor de toekomst? Met foto’s, dia’s en presentaties in de bibliotheek krijgt ieder-
een een beeld van Almelo: het heden, verleden en 2050! Hans Krol, Jan Meijer en Miel Westenberg vertellen alle drie 
een verhaal over een bijzondere ware gebeurtenis in Almelo. En natuurlijk is er ook muziek. Speciaal voor de Almelo-
dag komen “de Heeren van Almelo” optreden. Ook het Almeloos Mannenkoor geeft acte de présence. En last but not 
least Charles Mol zingt een aantal liederen van de Italiaanse componist Tosti. Een programma vol beelden en muziek. U 
komt ogen en oren tekort. 
 
Ook wordt er weer, zoals iedere dag een film gedraaid. Vandaag is het “De Zwarte Meteoor”. 
 
We sluiten het programma af met een stamppotmaaltijd. Voor € 7,50 kun je mee eten. Geef je dan wel even op vóór 23 
november bij de info balie in de bibliotheek (VVV) of via hieperdebieb@bibliotheekalmelo.nl 
 
15.00 uur  Film De zwarte Meteoor (gratis toegankelijk) 
17.00 uur  Programma Almelo dag met verhalenvertellers, muziek en zang 
18:00 uur  Stampottenbuffet (graag opgeven) 

HieperdeBieb - 100 jaar Bieb!  

Woensdag 23 november Kidsday - 100 jaar Bieb 

Donderdag 24 november Almelo dag - 100 jaar Bieb 

Dinsdag 22 november Officiële opening - 100 jaar Bieb 
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Samen eten aan lange tafels en ondertussen naar poëzie en proza luisteren. Afgewisseld met gezellige onderhoudende 
muziek. Een afwisselend programma met o.a. Nyck de Vries en Ellen Deckwitz, maar ook met Almelose dichters als 
Willem van Dooren, Hanneke van Schooten, Wim van der Elst en vele anderen. Zij dragen voor uit eigen werk met of 
zonder muziek. Ook in dit programma aandacht voor Flamengo met Natasja Valletta en Bart Guichelaar. Eten, luisteren, 
praten en genieten van poëzie en muziek, dat zijn de ingrediënten van deze heerlijke avond. 
 
De film van deze dag is “Howl”. 
 
Wil je ook bij deze mooie avond zijn, geef je dan vóór 23 november op bij de info balie van de bibliotheek (VVV) of 
via hieperdebieb@bibliotheekalmelo.nl De prijs voor programma en diner bedraagt € 15,00. 
 
15.00 uur  Film: Howl (gratis toegankelijk) 
17.00 uur  Programma Poëzie- Proza en eten 

 
Het groot Almeloos Boekenbal wordt de knaller van de week. Met prachtige optredens, zang, muziek en uiteraard Al-
melose schrijvers. Met lekkere drankjes en hapjes en heerlijk dansen vieren we dat de Bibliotheek Almelo 100 jaar be-
staat. 
 
Tijdens deze avond kan je luisteren en kijken naar onder andere de bekende auteur Robert Vuijsje, “ De Mannen van 
taal”, bestaande uit Ivo de Wijs, Jan Pietersen en Frank van Pamelen, “Chique Vocaal Swing Trio” en de Bigband jaren 
20 met o.a. Frank van Nus. De avond wordt swingend afgesloten met DJ Bram en saxofonist Bas Hardon. 
 
De avond is speciaal voor genodigden maar jij kunt er ook bij zijn. Er zijn nog een paar kaarten.  
Wil je ook bij deze mooie avond zijn, geef je dan vóór 23 november op bij de info balie van de bibliotheek (VVV) of 
via hieperdebieb@bibliotheekalmelo.nl  
De prijs voor dit knalfeest inclusief optredens, drankjes en hapjes bedraagt €30,00. 
 
15.00 uur  Film: Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje (gratis toegankelijk) 
20.00 uur  Groot Almeloos Boekenbal 

Vrijdag 25 november Poëzie en eten - 100 jaar Bieb  

Zaterdag 26 november Boekenbal – 100 jaar Bieb 




