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Van de redactie
Januari is een maand om vooruit te kijken. De redactie wenst u en de uwen een goed 
en gezond 2020 toe!

Een mooi jaartal, 2020, dat niet anders kan betekenen dat wij alweer 20 jaar 
aan deze eeuw bezig zijn. Vele terugblikken recentelijk doen anders vermoeden, de 
val van de Berlijnse muur bijvoorbeeld. De millenniumwisseling. Het lijkt pas gebeurd. 
Voor dit jaar geldt dat 75 jaar geleden Almelo en Nederland bevrijd werden. Dat lijkt 
ver terug. Bijna elke dag echter komt er wel iets in het nieuws dat met de Tweede 
Wereldoorlog te maken heeft. Het verleden is nadrukkelijk aanwezig in het heden.

Het verleden laat ons niet los, we moeten en gaan er mee verder. Dat geldt 
voor de pijn, het verdriet en het verlies dat geleden is. Maar ook voor de inspiratie, 
de creativiteit, de energie die het verleden ons aanreikt om de toekomst tegemoet te 
treden. Dit nieuwe jaar 2020 bijvoorbeeld.

Stad & Ambt is eigenlijk niet van het vooruitblikken zoals dat in januari zou 
moeten. Nee, wij als periodiek van de Historische Kring besteden aandacht aan 
Almelo in voorbije tijden. Waarom? Daar zijn veel antwoorden mogelijk. Herkenning. 
Dat het toen ook al worstelen was met de weerbarstigheid van het bestaan. Nuance. 
Dat er vaak geen duidelijke antwoorden zijn en dat er veel grijstinten zijn. Inspiratie. 
Dat er mensen zijn geweest die initiatief, moed en ondernemerschap hebben 
getoond. Creativiteit. Dat mensen mooie dingen hebben gemaakt die ons aanzetten 
om in de toekomst hetzelfde te doen. Er zijn nog meer antwoorden.

Het verleden kan helpen in het nu en in de toekomst. Leren wij van het 
verleden? Het lijkt soms van niet. Dat de geschiedenis zich herhaalt. Toch is juist dát 
wat het nut kan zijn van het bestuderen van de geschiedenis. Dat we vragen gaan 
stellen en opstaan. Zodat er bezinning plaatsvindt en verandering. Maar er is meer 
dan nut. Plezier. Hoe mooi, onnavolgbaar en boeiend zijn de verhalen uit het verleden 
soms. En identiteit. Wie zijn we en wat nemen we mee van onze voorouders.

Daarom toch in januari in dit nummer van Stad & Ambt een vooruitblik, al lijkt 
dat in eerste instantie niet zo. In maart is dat zeker ook het geval met een 
themanummer over de bevrijding van Almelo op 5 april 1945. 
2020, een jaar om goed te beginnen en van een goede voortzetting te voorzien!

Hans Gerritsen, redactiesecretaris
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De generaties Heren van Weleveld hadden 
dankzij een verstandig beheer van vermogen 
en goederen een indrukwekkend imperium 

opgebouwd, waarin de adellijke heren respect 
genoten vanwege hun bestuurlijke carrières en 
hun intellectuele reputatie. Maar na Sweder 
II gleed het erfgoed binnen enkele generaties 
richting faillissement. Een combinatie van voortijdig 
overlijden, een noodlottige hang naar de fles, 
verkwistende levenswijze en onderlinge onenigheid, 
uitgevochten voor het gerecht, bracht het erfgoed in 
verval en culmineerde uiteindelijk in de gedwongen 
verkoop van het familiegoed.

De laatste van Schele, Carel Ernst, overleed 
in 1707 kinderloos. Daarmee stierf het geslacht 
Schele van Weleveld in manlijke lijn uit. Het huis 
met het landgoed kwam in handen van vier zusters, 
de freules Schele. Anna Elisabeth, de oudste, nam 
het beheer op zich. De financiële positie van de 
zusters was zorgwekkend. Er rustten veel schulden 
op het landgoed. De verkoop van vele percelen bleek 
niet voldoende en in 1715 werd ook de havezate 
Weleveld met landerijen verkocht. Het was niet 
moeilijk om kopers voor de havezate te vinden. 
De handel in adellijke huizen bloeide. Immers een 
havezate die aan de door de Staten gestelde eisen 
voldeed gaf toegang tot de Staten. In adellijke 
families was er maar één zoon die de ouderlijke 

havezate kon erven. Om ook de jongere zonen een 
bestuurlijk loonbaanperspectief te bieden was het 
bezit van een andere havezate nodig.

Volgens de koopvoorwaarden van Weleveld 
mochten de kopers het gekochte goed verbouwen. 
Maar wie de koper van het landgoed werd was niet 
duidelijk. Pas na jaren onderhandelen zou daar 
een uitspraak over komen. De graaf van Rechteren 
in Almelo beschouwde zich in eerste instantie als 
koper en begon in 1715 meteen met het herstellen 
en moderniseren van het huis Weleveld. Onder de 
zaken die de graaf naar Almelo liet overbrengen, 
bevond zich het archief van Weleveld. Eeuwen later 
zou hierin een deel van de kronieken van Sweder II 
opduiken. Maar de laatste bieder was de heer Sloet 
van Warmelo die ook meende recht te hebben. De 
kern van het conflict lag in de eisen die het leenrecht 
stelde aan de verkoop waaraan aanvankelijk niet was 
voldaan. De verkoop werd dus ongeldig verklaard.

Pas in 1725, een half jaar na het overlijden 
van Anne Elisabeth, kwam het conflict formeel 
en juridisch ten einde. Er werd bekend gemaakt 
dat baron Lambert Joost van Hambroick beleend 
mocht worden. Parentage lag aan de basis van het 
verwerven van het huis: de moeder van Lambert 
Joost was een geboren van Weleveld. De Van 
Hambroicks behoorden niet tot de oude Overijsselse 

In het oktober nummer 2019 van Stad en Ambt werd het 
eerste deel gepubliceerd van het artikel “Weleveld”. Daarin 
beschreef Els Lambrechtsen de geschiedenis van Weleveld 
een Havezate bij Zenderen vanaf de late Middeleeuwen tot 
het begin van de 18de eeuw. Hieronder volgt het tweede en 
laatste deel, waarin zij de geschiedenis van Weleveld volgt 
tot heden.Door Els Lambrechtsen
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adel. Ze kwamen uit Westfalen en pas in 1686 trad 
het eerste lid van de familie van Hambroick toe tot 
de Overijsselse ridderschap. 

In twee jaar tijd knapte Lambert Joost de 
havezate Weleveld grondig op. Een vervallen vleugel 
werd opnieuw gemetseld. Kapotte bruggen en ook 
de verwaarloosde grachten kregen een opknapbeurt. 
In 1731 werd ook hij ingeschreven in de Twentse 
ridderschap. De havezate was voor hem voornamelijk 
een instrument om toegelaten te worden tot die 
ridderschap. Het is onwaarschijnlijk dat hij langere 
tijd op het huis heeft gewoond. Na zijn dood in 1748 
kwam het eigendom aan zijn vierde en zevende 
zonen Zeger Eusebius en Lambert Joost jr., die direct 
het huis verfraaiden en een eigentijds aanzien gaven.

 In 1765 kwam het aan hun oudere broer 
Robbert Hendrik. Deze vervulde een lange lijst 
van functies. Naast zijn andere ambten was hij 
kamerheer en opperhofmeester van prinses Maria 
Louise van Hessen-Kassel, de moeder van Willem IV, 
aan het Princessehof in Leeuwarden Bij de bevolking 
was zij bekend als Marijke Meu. Na de dood van 
Maria Louise in 1765 nam Robbert Hendrik zijn intrek 
op het Weleveld waar hij betrokken was bij vele 
lokale zaken. Hij stierf in 1789. 

Dat jaar brak de Franse revolutie uit. De 
Fransen vielen in 1794 de Republiek binnen en 
steeds meer steden kozen de zijde van de revolutie. 
In 1795 kwam de Bataafse Republiek tot stand. 
Willem V vluchtte naar Engeland. De gevolgen 
voor de heersende aristocratie waren ingrijpend. 
De heerlijke rechten van de adel vervielen en de 
ridderschap werd afgeschaft. Een adellijke geboorte 
en het bezit van een havezate waren niet langer de 
sleutel tot een loopbaan in de hogere regionen van 
de macht. Daarmee verloren de havezaten een flink 
deel van hun aantrekkelijkheid voor de adel.

De 19de eeuw. Het huis wordt gesloopt

Robert Hendriks zoon Willem Hendrik maakte 
even moeiteloos carrière onder het nieuwe bewind 
als onder het oude. Hij was secretaris van de Friese 
rekenkamer en ook vier jaar lang staatsraad. Hij 
woonde niet op het huis. De lopende zaken werden 
afgewikkeld door de rentmeester. Na de Franse tijd 
raakten veel adellijke huizen in verval. Er was geen 
noodzaak meer om een kostbaar huis in stand te 
houden. De exploitatie van het huis Weleveld werd 
onrendabel. In 1803 en 1804 liet Willem Hendrik 
het gebouw daarom slopen tot op de fundamenten. 
Slechts de gracht omlijstte nog de huisplaats waarop 
honderden jaren lang huis Weleveld had gestaan. 

Stad & Ambt  3



Tot op de dag van vandaag doen gesloopte delen 
van het huis Weleveld dienst als fundering van 
boerderijen in de omgeving. Na de sloop van het huis 
bleef landgoed Weleveld een bron van inkomsten. 
De pachters bleven hun pacht afdragen. Ook benutte 
Van Hambroick het landgoed als jachtterrein. 

Met Willem Hendrik zou het geslacht Van 
Hambroick uitsterven. Toen hij zijn dood voelde 
naderen besloot hij het landgoed Weleveld te 
verkopen. In 1819 deed hij alles wat restte van de 
hand. De nieuwe eigenaar was de schoonzoon van 
zijn rentmeester Lamberts: Gerardus Johannes 
Otto Dorus Dikkers. Alle boeken en papieren die 
betrekking hadden op Weleveld waren bij de koop 
inbegrepen. Grondbezit was een waardevolle 
belegging en gaf de eigenaar status.

Gerardus Johannes Otto Dorus Dikkers kwam 
uit een invloedrijk vermogend Almelo’s geslacht. 
Volgens tijdgenoten was hij misschien wel de meest 
invloedrijke man van Twente. Hij was in Utrecht 
gepromoveerd op een juridisch onderwerp. Hij kocht 
Weleveld toen hij werkte als ontvanger- particulier 
der belastingen in het arrondissement Almelo. Ook 
was hij burgemeester en schout van Weerselo. Vanaf 
1819 was hij dertig jaar lang lid van de Provinciale 
Staten van Overijssel. Hij speelde een 
belangrijke rol bij de kanalisatie en de aanleg van 
wegen in Twente. In 1834 kwam de weg Zwolle-
Almelo-Hengelo gereed: een grote impuls voor de 
industriële ontwikkeling van Twente. Hij stierf in 
1852, zijn nagelaten bezittingen werden verdeeld 
onder zijn acht kinderen. Zijn vijfde zoon Arnold Marc 
(1816-1880) kreeg het landgoed Weleveld.

Arnold Marc Dikkers promoveerde net als 
zijn vader in Utrecht en bekleedde belangrijke 
maatschappelijke functies. Hij was advocaat en 

gedurende drie decennia rechter-plaatsvervanger 
van de rechtbank in Almelo. Van 1844-1864 was hij 
burgemeester van Stad-Almelo. Hij was “zeldzaam 
populair”, waarvan ook het bankiersbedrijf Dikkers & 
Co de vruchten plukte. Hij was de eerste agent van 
de Nederlandsche Bank, agentschap Almelo. Arnold 
Marc genoot niet alleen van de pachtinkomsten, 
maar ook van de jacht en gebruikte het landgoed 
ook daarvoor. Als passend onderdak voor rustende 
jagers liet hij rond of na 1866 een theekoepeltje 
bouwen. Hij kreeg vier zonen en twee dochters. 
Zijn echtgenote Fien Johanna Frederika Engberts 
overleefde hem elf jaar. Gedurende die tijd was zij 
eigenaresse van Weleveld. Na haar overlijden in 1891 
werd de nalatenschap onder de vijf overlevende 
kinderen verdeeld. Zoon Jan kreeg een groot deel 
van Weleveld toebedeeld. Maar het financieel 
slechte jaar 1907 werd het familiebedrijf fataal: 
het bedrijf en de firmanten gingen failliet. In 1908 
verkocht de familie Dikkers noodgedwongen hun 
landgoed. Het theekoepeltje ging niet mee onder de 
hamer maar verhuisde naar Wierden. Het staat nog 
altijd aan de Rijssensestraat in Wierden.

Weleveld nu

In de Almelose sociëteit Tot Nut en Vermaak 
vond op 1 en 2 juli 1908 de publieke verkoop plaats 
van Weleveld, bestaande uit “rentgevend landgoed 
of havezate Weleveld” met het erve Hof van 
Weleveld. Met dit perceel van 5,8 hectare werden 
de heerlijke rechten verkocht. Daartoe behoorden 
nog steeds de land- en watertol en het visrecht in 
de Bornsebeek. Ook de rechten in de kerk en de 
school van Borne. Deze laatste rechten werden in 
192I afgekocht omdat zij “geheel uit de tijd waren”. 
Ook maakten deel uit: “10 flinke boerderijen”. De 
nieuwe eigenares was Catharina Magdalena (Cato) 
ten Cate (1876-1948), enig kind van de Almelose 
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fabrikant Hendrik ten Cate. Ze kocht het landgoed 
als belegging. Zij trouwde in 1901 Josef Calasanz 
Ludwich Hänisch, officier in het Oostenrijk-Hongaarse 
leger, die zij op een van haar reizen had ontmoet. 
Het huwelijk hield geen stand en werd in 1912 
ontbonden. 

Tot de Eerste Wereldoorlog woonde zij in 
Wenen. Toevallig logeerde zij bij het uitbreken van 
die oorlog in Nederland en besloot daar te blijven. 
Met haar twee kinderen Sylvia en Hendrik vestigde 
zij zich in Hilversum. Cato voegde haar eigen 
achternaam toe aan Hänisch, zodat haar kinderen 
Hänisch ten Cate gingen heten.

Er bestond vanaf het begin van de textiel- 
handel een nauwe band tussen de textielhandelaren 
en het platteland. Cato investeerde flink in het 
landgoed. Zij breidde Weleveld in 1910 uit met 14 
hectare grond. De rechten die het bezit van een 
landgoed mee brachten veranderden in de loop 
der tijden. In 1914 werd het tolrecht afgekocht. In 
1923 werd de jachtwet in werking gesteld, daarmee 
verdween het jachtrecht als laatste heerlijk recht.

Hendrik Hänisch ten Cate (1910-1961) 
studeerde rechten in Leiden en nam na zijn 
afstuderen geleidelijk het landgoedbeheer over. In 
1946 schonk Cato hem de landgoederen ’t Warmtink 
en Weleveld. Hij beheerde vanuit Hilversum zijn 
bezittingen tot zijn dood in 1961. Bij testament 
werden zijn bezittingen onder zijn zes kinderen 
verdeeld.

Catharina Magdalena (Carleen) Hänisch ten 
Cate werd eigenares van het landgoed Weleveld. Om 
de successierechten te beperken werd het onder de 
Natuurschoonwet van 1928 gebracht. Daarmee werd 
Weleveld een zogenaamd NSW-landgoed. Carleen 
studeerde in 1964 af als arts en trouwde het jaar 
daarop met mr. Eric T.J.T. Kwint die net begon in de 
buitenlandse dienst. Er volgden vele jaren verblijf in 
het buitenland. 

In deze jaren werd door het beleid van 
Mansholt schaalvergroting, specialisatie en 
mechanisatie van het boerenbestaan bevorderd. 
Ook was het niet langer vanzelfsprekend dat nieuwe 
generaties jonge boeren bij de ouders introkken. Op 
het landgoed had deze ontwikkeling tot gevolg dat 
boerderij Hendrikhoeve werd opgeheven. Met een 
kleine verbouwing kon er een vakantieverblijf voor 
de familie Kwint worden ingericht. In 1966 werd de 
hoeve omgedoopt tot Jachthuis. Weleveld werd de 
thuisbasis in een reizend en verhuizend bestaan. 
In 1998, na een verblijf van eenendertig jaar in het 
buitenland, vestigde de familie Kwint zich definitief in 
het Jachthuis.

De economische teloorgang van vaak 
eeuwenoude boerenbedrijven nam slechts enkele 
decennia in beslag. Landgoed Weleveld streeft 
nadrukkelijk naar het voort-zetten van landbouw 
binnen zijn grenzen. In 1962 telde Weleveld nog 
tien boerderijen. Op dit moment zijn er daarvan nog 
drie over. In weerwil van alle veranderingen is het 
middeleeuwse grondpatroon op Weleveld nog steeds 
herkenbaar in het landschap.

In 2003 publiceerde Jet Spits “Och ewig is 
so lang. Zeven eeuwen Weleveld”. Bij het tot stand 
komen van dit artikel heb ik van deze bron dankbaar 
gebruik gemaakt.
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In memoriam Hans Holtmann

Wie op zoek is naar zijn of haar verleden, wie 
op zoek is naar een deel van de geschiedenis 
van Almelo kan niet voorbij aan het Historisch 

Informatiepunt van de Historische Kring Almelo. Ga 
dan naar de Almelose bibliotheek en neem de lift naar 
de 4de verdieping. Sla daar rechts af en loop naar die 
grote maquette van Stad Almelo in 1817. Die maquette 
vertelt een verhaal over Hans Holtmann, zijn geduld, 
zijn creativiteit en zijn doorzettingsvermogen om de 
geschiedenis van Almelo te beschrijven of in beeld te 
vangen.

Hans voltooide zijn opleiding na de Mulo aan 
de DEVA Vakschool om vervolgens aan de slag te gaan 
bij Theater de Hagen. Na de verkoop van de Hagen aan 
het van der Valk concern zette hij zijn carrière voort als 
ambtenaar met o.a. als taak het bouwen van maquettes 
voor de gemeente Almelo. Met eindeloos geduld stond hij 
in één van de kelders van het oude stadhuis huisje voor 
huisje te zagen. De één groter dan de ander, want alles 
moest op schaal doorgerekend op basis van de kadastrale 
gegevens van 1817. Hij zocht die gegevens bijeen in het 
archief om daarna te meten, te tekenen, te zagen en in 
te kleuren. Uit zijn gedrevenheid en creativiteit groeide 
een unieke maquette van Stad Almelo in het begin van de 
19de eeuw. Lang stond de maquette in het oude stadhuis.

In de jaren negentig van de vorige eeuw realiseerde 
Hans zich welke voordelen een computer bood om 
grote hoeveelheden gegevens efficiënt op te slaan voor 
documenten en foto’s. Hij zette de maquette om naar een 

plattegrond van Stad Almelo op A4 formaat. De huizen en 
waterlopen werden geduldig ingekleurd om jaren later in 
3D op te rijzen. Er hangt nu een mooi exemplaar van dit 
unieke project van Hans in het Almelose gemeentehuis. 
In de tussentijd verhuisde de analoge maquette naar 
het Stadsmuseum, waar iemand tot groot chagrijn van 
Hans zijn naam verwijderde. Met de herinrichting van het 
Stadsmuseum volgde de verhuizing naar het HIP. Hans zijn 
naam staat nu weer trots vermeld. Fecit Holtmann.

Sinds die jaren negentig van de vorige eeuw 
ontwikkelde Hans zich tot stadshistoricus van Almelo. 
Soms als ambtenaar in opdracht van de gemeente Almelo, 
soms in eigen beheer, maar ook in opdracht van derden. 
Van zijn hand verscheen een uitputtend overzichtswerk 
van de boerderijen rondom Almelo. Per boerderij de 
architectuur en bewoningsgeschiedenis. Veel archief-
werk, gesprekken met de bewoners en de weerslag van 
het historische graafwerk opgeslagen in overzichtelijke 
Excel- en Word bestanden. Veel foto’s maakte hij zelf. Het 
kloeke boekwerk ligt zwaar in de hand. Zijn belangstelling 
voor architectuur en bijzondere gebouwen in de stad 
vertaalde zich in publicaties over de villa’s aan de 
Wierdense- en Ootmarsumsestraat fraai geïllustreerd in 
handzame boekjes. Het Huis Almelo en de Bellinckhof 
met de geschiedenis van hun bewoners leverden unieke 
verhalen over beide landgoederen aan de Oost- en 
Westzijde van de stad. Het meest indrukwekkend in zijn 
nalatenschap is: ”Drie eeuwen joods leven in Almelo”. 

Tenslotte Stad en Ambt, de Glossy onder de 
Heemkunde bladen die in Twente worden uitgegeven. 
Hans was oprichter, iets meer dan 25 jaar geleden, samen 
met die andere icoon Gerard Vloedbeld. Met een tweetal 
onderbrekingen was hij redacteur, schreef hij artikelen 
en deed de layout. Dankzij zijn historische en grafische 
vaardigheden kreeg het blad zijn huidige aanzien en 
status. En daar zullen wij als redactie diligent mee omgaan. 
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Het Schuurtje van Piet
Door Miel Westenberg

Na jarenlange onzekerheid over het lot van het 
oude schuurtje in de Hof van Gülick, is er nu een 
hoopvolle toekomst voor het pandje naast de 

vroegere synagoge. Werd het een paar jaar geleden nog 
bedreigd met sloop, nu wordt het als één van de oudste 
panden van Almelo gerestaureerd.

Restauratie
In 2014 was het pand door Piet Talamini verkocht 

en werd door de nieuwe eigenaar een sloopvergunning 
aangevraagd en verkregen. Tegen dat laatste kwam 
‘Stadsherstel’ (ondersteund door ‘Stad en Ambt’ ) bij de 
bestuursrechter in Groningen in het geweer, waarbij 
‘Stadsherstel’ wees op het feit dat het pand op 
de gemeentelijke monumentenlijst stond. De 
tegenstrijdigheid in eigen regels  - sloopvergunning bij een 
gemeentelijk, en daardoor niet te slopen, pand  - werd 
bevestigd door de Rechtbank in Groningen, die dan ook de 
sloopvergunning afwees. Dankzij deze uitspraak staat het 
pand er nog.

Piet Vogelzang, sinds kort de nieuwe eigenaar, heeft 
zich het lot van het schuurtje aangetrokken en laat het 
pand door aannemer Harms uit Vriezenveen opknappen. 
Binnen is een stalen frame aangebracht, waardoor het 
‘verband’ van het pand weer betrouwbaar is. Nieuwe 
gebinten vervangen de ernstig geblakerde balken en onder 
de dakpannen zijn ‘rietvorsten’ aangebracht, zogenaamde 
‘dokken’.

Bij de restauratie van de vloer kwam als verrassing 
een gemetseld ‘boogfundament’ tevoorschijn, hetgeen 
er mogelijk op wijst dat de oorsprong van het pand 
nog tweehonderd jaar ouder is dan tot nu toe werd 
aangenomen. Mogelijk stamt dit zelfs uit de tijd dat het 
Koor van de Kerk gebouwd werd. Deze ‘grondboog’ ligt 
onder het maaiveld en was gemetseld met zand-kalk 
cement De vorm van de ‘grondboog’ is een halve cirkel. 
Inmiddels ligt de ‘boog’ weer onder een betonnen vloer. 

Deze manier van bouwen door middel van 
‘grondbogen’ is rond 1900 vervagen door het vervaardigen 
van ‘pendanten’, trapsgewijs gemetselde fundamenten.
Naast de ‘grondboog’ kwamen Bentheimer stenen 
tevoorschijn  - ook in vroeger eeuwen kostbaar materiaal.

Piet
Piet Vogelzang komt uit een familie die in de 19e 

eeuw op turfpramen voer door Friesland en Drenthe. 
Tijdens aardappelcampagnes in de herfst was het druk 
voor de schepen en men nam dan turf mee op de 
terugtocht.
Het schip zeilde of werd “gejaagd”, waarmee bedoeld 
werd dat het schip met een lange lijn vanaf de kant 
voortgetrokken werd. Dit was gebruikelijk bij ongunstige 

wind en het gebruik van sleeplijnen komt al uit de 
Romeinse tijd. Bij vele oude kanalen zijn (o.a. Almelo-
Nordhorn kanaal) is nog te zien dat de bomen langs de 
oever zo geplant zijn, dat ze geen belemmering konden 
vormen voor sleeplijnen. Ze staan aan de landkant van 
de wegen langs het kanaal. Bij de uit de vaderlandse 
geschiedenis bekende ‘trekschuit’ werd de boot door een 
paard voortgetrokken.

Situatie van het pand
Op de kadasterkaart uit 1817 staat het pand 

met zijn kenmerkende vorm ingetekend. Almelo kende 
in de 18e en 19e eeuw rijke koopmanshuizen van 
“Fabriquers” langs de Grotestraat met dwars op die straat 
smalle stegen - in Almelo gangen genaamd - waaraan 
kleine wevershuisjes stonden. Dit is een patroon dat 
meer voorkomt in oude steden, voorname huizen aan 
een Grotestraat of gracht, zoals in Amsterdam, en dan 
ambachtslieden in kleine huisjes aan smalle stegen dwars 
op de hoofdstraten.

In de ‘Hof van Gülick’, aan de kant van het kasteel, 
waren oorspronkelijk bleekvelden, stukken grasland 
omringd door smalle sloten, waarop het linnen te ‘bleken’ 
werd gelegd. Voor een deel is dat gebied nu bij de tuin van 
‘Huize Almelo’ getrokken waarbij het overblijvende deel 
van de bleekvelden in het ‘Kolkje’ is veranderd.
In de wevershuisjes was ‘huisindustrie’, waarbij op houten 
weefgetouwen werd gewerkt. De woningtoestanden 
waren toentertijd bedroevend.

Naam van het pand
Vele jaren gebruikte Piet Talamini de schuur als 

opslagruimte en nu de nieuwe eigenaar ook Piet als 
voornaam heeft, ligt het voor de hand om het pand  - naar 
idee van de huidige eigenaar  - het schuurtje van Piet te 
noemen.

Mooi wordt het !
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Markten. Je hebt ze in allerlei soorten en maten: 
de stoffenmarkt, de veemarkt, de boekenmarkt, 
de vismarkt, de jaarmarkt, de zomermarkt, de 

weekmarkt en ga zo maar door. Elke markt heeft zijn 
eigen gewoonten en gebruiken. Terugkerend element op 
alle markten zijn de kooplui die hun waren aanprijzen. 
Overijssel heeft een lange traditie als het gaat om markten 
en marktcultuur. Het zou zomaar kunnen dat het tafereel 
op deze foto van de markt in Almelo u bekend voorkomt. 

Foto’s wekken vaak een gevoel van nostalgie op en 
helpen om herinneringen van vroeger op te halen. Op het 
online platform www.mijnstadmijndorp.nl staan duizenden 
historische foto’s, verhalen en biografieën van allerlei 
plaatsen, personen en gebeurtenissen in Overijssel. Het 
platform is een initiatief van Historisch Centrum Over-
ijssel (HCO) en wordt gedragen door verschillende 
lokale historische verenigingen, musea en particulieren 
uit de hele provincie. Zo staat niet alleen de (foto)
collectie van het HCO op MijnStadMijnDorp, maar ook 
van de gemeente Almelo, Historische Kring Wierden, 
Stichting Historisch Goor, Stichting Heemkunde Markelo, 
Historische Vereniging Hardenberg en nog veel meer, 
waardoor u door bijna 300.000 foto’s kunt bladeren. Bent 
u bijvoorbeeld op zoek naar een oude foto van Almelo, 
Markelo, Borne, Hellendoorn of Nijverdal? Grote kans dat 
u op MijnStadMijnDorp iets vindt. 

Naast het historische beeldmateriaal worden er op 
MijnStadMijnDorp regelmatig interessante verhalen over 
vroeger toegevoegd en vindt u er nieuws en evenementen 
met een historische achtergrond. Lees bijvoorbeeld 
interessante artikelen over de Tweede Wereldoorlog, of 
duik in het boerenleven van Overijssel. Of misschien bent 
u meer geïnteresseerd in verhalen over de HEEMAF. 

Onlangs is de website www.mijnstadmijndorp.
nl volledig vernieuwd. In 2020 bestaat het platform 
MijnStadMijnDorp 10 jaar. De hoogste tijd om het eens 
goed onder de loep te nemen en dit is uitgebreid gedaan 
met een gebruikersonderzoek. Op basis van de resultaten 
uit dit onderzoek is de website herbouwd, waarbij een 
belangrijke wijziging is doorgevoerd: OnderzoekOverijssel 
en MijnStadMijnDorp zijn samengevoegd tot één website. 
Dit maakt het nog makkelijker om snel te vinden wat 
u zoekt en zijn er naast foto’s, verhalen en biografieën 
nog meer bijzondere items te vinden zoals kranten, 
bidprenten, tijdschriften en Akten van de Burgerlijke 
Stand. Een bezoekje aan het platform laat u het verleden 
opnieuw beleven.

Bent u door de vele afbeeldingen en verhalen 
enthousiast geworden en wilt u graag zelf uw oude foto’s 
en herinneringen met anderen delen? Ook dat is mogelijk 
op MijnStadMijnDorp. U kunt zich gratis registreren op de 
website, uw eigen profielpagina aanmaken en daarop zelf 
verhalen en foto’s van vroeger toevoegen. Zo legt u in een 
handomdraai als het ware uw eigen digitale verhalen- en 
fotoverzameling aan. 

Verhalen over en uit Overijssel ontvangen in 
uw mailbox? Neem een (gratis) abonnement op het 
MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift, ontvang 4 keer 
per jaar het digitale tijdschrift en blijf op de hoogte van 
het rijke verleden van Overijssel.

MijnStadMijnDorp is ook te vinden op Twitter en 
Facebook via @MStadMDorp of 

www.facebook.com/mijnstadmijndorp

Markt in Almelo (beeldbank Gemeentearchief Almelo)
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Oude foto’s laten het verleden herleven
MijnStadMijnDorp: historisch platform Overijssel

Door Martin van der Linde en Maartje Koelma, Historisch Centrum Overijssel.



Van de hand van Bert Nijkamp verscheen eerder een 
artikel in Stad en Ambt. Hij is dé expert in Almelo 
voor de stenen die ooit de grens aangaven tussen de 

Heerlijkheid Almelo en de haar omringende gebieden. Hij 
bracht ze weer in kaart en trachtte stenen die verplaatst 
waren naar hun originele plek terug te voeren. Op zoek 
naar grensstenen stuitte hij op andersoortig stenen 
cultuurgoed.

In mijn voortdurende zoektocht naar verdwenen 
grensstenen rond Almelo stuitte ik in een boek over 
Bornerbroek op een foto van een huis aan de Keursweg. 
Daarop herkende ik forse stukken zandsteen en dat zette 
me aan tot nader onderzoek ter plekke aan. Helaas bleken 
de stenen te zijn verdwenen. Het pand stond nog wel 
overeind maar werd niet meer bewoond.

Via een BB-er (een bekende Bornerbroeker) kwam 
ik achter de identiteit van de voormalige bewoners. Dat 
bleek een familie Stamsnijder te zijn die ten gevolge van 
de ontwikkeling van het XL bedrijvenpark inmiddels was 
verhuisd naar de Stobbenhorst. Daarop heb ik telefonisch 
contact gezocht en werd ik vriendelijk te woord gestaan 
door de heer Gerard Stamsnijder die vertelde dat de 
stenen mee waren gegaan naar de nieuwe woon locatie 
en dat ze altijd als fundament van een boerderij gediend 
hadden.

Ik werd uitgenodigd om maar eens te komen 
kijken en daarbij vertelde de heer Stamsnijder en passant 
ook nog in het bezit te zijn van een oude trog die uit 
het centrum van Almelo afkomstig zou zijn. Dat maakte 
mij extra nieuwsgierig en afgelopen augustus ben ik 
poolshoogte gaan nemen.

Rond het erf trof ik tussen het hoog opgaande 
struikgewas een aanzienlijke hoeveelheid stenen aan. 
Helaas bleek het geen voltreffer op mijn “vakgebied” maar 
de hardstenen trog en de tevens aanwezige zandstenen 
stoeppaaltjes deden mijn hart sneller kloppen. Zeker 
nadat Stamsnijder vertelde dat de trog afkomstig was van 
café het Botervat, tegenwoordig bekend als Bar-Biertje. 
Ergens ruim voor de 2e wereldoorlog was de trog in bezit 
van zijn grootouders gekomen. Daarna was de watertrog 
nog lang in gebruik.

Dat verhaal ben ik gaan onderzoeken en daarbij 
blijkt er sprake te zijn van een familieband die een 
plausibele verklaring biedt aan het feit dat die trog 
uiteindelijk in Bornerbroek terecht is gekomen. De eerste 
ons bekende kastelein van het café het Botervat was een 
Hendrikus Heuker gehuwd met Johanna Dreijerink. De 
volgende uitbater, Johan Albert Stevens, was getrouwd 
met Geertruida Dreijerink (we spreken dan van het 
tijdvak 1880-1920). Johanna en Geertruida bleken zusters 
te zijn met als moeder Hendrika Reef. De Reefs in dit 
verhaal kwamen oorspronkelijk uit Wierden. Een andere 
afstammeling van diezelfde familie Reef, Johanna geheten, 
huwde met een Johannes Platenkamp en diens zoon 
Hermannus vond in Gezina Stamsnijder zijn echtgenote 
(1907) waardoor de bloedverwantschap bewezen wordt.

Het Botervat werd al genoemd in een transportakte 
uit 1797 waarbij het eigendom overging van Abraham 
Schimmelpenninck en convenanten naar Idso Hoekstra. 
Het café was gunstig gelegen ten opzichte van de 
Koornmarkt en de boeren en kooplieden uit de omgeving 
van Almelo zullen daar van de nodige versnaperingen 
hebben genoten tijdens en na de wekelijkse marktdag. 
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Een watertrog en twee stoeppaaltjes
Door Bert Nijkamp



Na de aanleg van het kanaal en de vorming van de haven 
verplaatsten zich de activiteiten (inclusief markt) naar 
de achterzijde van het Botervat. Dat moet de reden zijn 
geweest om een (paarden)stal te bouwen, waar de trog 
zijn dienst deed. In 1888 namelijk kocht Hendrikus Heuker 
een koets- annex pakhuis met schuur aan de markt met 
recht van uitgang aan de Grotestraat. Dat verklaart de 
aanwezigheid van een (paarden)trog in relatie tot het café.

Na een grote brand in 1913 die de gehele hoek 
van de straat besloeg is het café vrij snel herbouwd in 
de stijl zoals we het pand nu nog kennen, maar de stal 
heeft plaats gemaakt voor een ander bouwwerk. Zo zal 
dus de trog daarna als gebruiksgoed naar Bornerbroek 
zijn verhuisd of er ook voor betaald is kon niet worden 
achterhaald.

De trog is weliswaar beschadigd maar kan mijns 
inziens vrij simpel en doelmatig worden gerestaureerd. 
Wie een bestemming weet mag het zeggen, het zou mooi 
zijn om dit stukje cultureel erfgoed een goede plaats te 
geven.
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Zaterdagmiddag 23 november reed een grijs-zwarte Daimler het Kerkplein af om via Doelenstraat en 
Gravenallee Adolph Graaf van Rechteren Limpurg naar zijn laatste rustplaats te brengen. Hij werd begraven 

buiten het mausoleum van zijn familie. De bewoners van Almelo zijn hem dank verschuldigd voor de wijze 
waarop hij zich inzette voor het bewaren en behouden van ons cultureel erfgoed in Stad en Ambt.
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I n 1919 werd de huidige kerk 
ontworpen door architect 
Alexander Jacobus Kropholler 

in de bouwstijl van de Delftse 
School met gotische invloed. 
Kropholler volgde van 1892-1896 

een opleiding als timmerman aan de 
Eerste Ambachtschool. Hierna was 
hij werkzaam bij de architect J. Bei-
rer, waar hij als autodidact zich het 
vak van  architect aanleerde. Hij 
werd een aanhanger van het traditio-

nalisme. Vanaf 1908 begon hij zich 
te interesseren voor kerkenbouw. In 
publicaties pleitte hij voor het vast-
houden aan traditionele bouwwijzen 
in moderne architectuur. Vanaf 1913 
ontwierp hij een groot aantal katho-

St. Stephanuskerk Bornerbroek 
Bornerbroek is van oudsher overwegend katholiek. Aanvankelijk behoorde 
Borne tot de parochie Delden, maar werd daarvan in het begin van de elfde 
eeuw afgescheiden. Men stichtte een eigen parochie met als patroon de H. 

Stephanus die ook door de bewoners van de buurtschap Bornerbroek werd be-
zocht, hoewel ook velen op Delden georiënteerd bleven. Gedurende de refor-

matie, toen de kerkgebouwen te Borne en Delden waren overgegaan in protes-
tantse handen, werd er gekerkt op het erve ’t Wierke en later, vanaf ongeveer 
1790, ook op het erve Bolscher. Ook vanuit Almelo namen katholieken deel 

aan de hier gehouden kerkdiensten. 
Omstreeks 1788 werd in Bornerbroek een zogenaamde waterstaatskerk met 

pastorie in gebruik genomen.  

Door Hans Holtmann 

 
De oude en de huidige Sint Stephanuskerk. 
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Links tegen de noordelijke zijgevel 
is een kapel gebouwd op een recht-
hoekige plattegrond onder een za-
deldak met antracietgrijze Hollandse 
pannen. In de eindgevels van de 
kapel zijn deuren onder spitsbogen 
en kleine vensters onder strekken. In 
de langsgevel onder een fries van 
siermetselwerk vier vensters met 
glas-in-lood .onder strekken. 
De oostzijde van de kerk wordt door 
een vijfzijdige absis beëindigd onder 
een tuitgevel bekroond door een 
zandstenen kruis. Aan beide zijden 
van de absis is een spitsboogvenster 
geplaatst. Rond de absis bevinden 
zich onder platte daken aanbouwen 
van één bouwlaag. 
De wanden in de kerk zijn in gele en 
rode baksteen opgetrokken. Het in-
terieur wordt overspannen door een 
houten spitsbooggewelf en de schei-
ding tussen schip en zijbeuken vindt 
plaats door spitsbogen. 
Boven de ingang is een balkon op 
drie spitsbogen gemetseld met een 
gemetselde balustrade. In de be-
schilderde oostwand van de kerk 
sluit de absis aan op een opening 
onder een spitsboog. De spitsbogen 
in het interieur neigen naar de vorm 
van een parabool. 
Verder zijn onder meer de tegel-
vloer, de schilderingen op de houten 
kap en de wanden. de banken. het 
bankenplan, de beelden tegen de 
zijwanden en het gerestaureerde glas
-in-lood bewaard gebleven. 
 

over drie traveeën verbreed met zij-
beuken en opgetrokken in rode bak-
steen, met links in de voorgevel, een 
vierkante toren met spits. Het zadel-
dak van de kerk en de torenspits zijn 
gedekt met leien. De gevels zijn in 
het westelijke deel zijn opgetrokken 
boven een gepleisterde plint en zijn 
onder meer geleed door kleine ge-
drukte spitsboogvensters met gemet-
selde en zandstenen waterdorpels. In 
de toren zijn in alle gevels kleine 
vensters geplaatst en spitsboogven-
sters met galmborden. 
In de voorgevel bevindt zich de in-
gang van de kerk die bestaat uit een 
een getoogde dubbele houten deur 
met betonnen schampstenen onder 
een zandstenen latei met kruis, bin-
nen een spitsboognis. Aan weerszij-
den kleine vensters erboven een 
drielicht.  
Het westelijke deel van de zijgevels 
is geleed door steunberen met lucht-
bogen waartussen spitsboogvensters 
met glas-in-lood. Rechts daarvan 
bevinden zich de iets lagere, drie 
traveeën brede. zijbeuken onder een 
plat dak met een opengewerkte dak-
rand. De luchtbogen steken er door-
heen. De zijbeuken worden geleed 
door twee aaneengeschakelde ven-
sters per travee en een toegangsdeur 
met gehengen onder een strek. de 
gevel van het schip erboven door 
negen bovenlichten. 

lieke kerken, in veel gevallen met 
bijbehorende gebouwen. 
Geïnspireerd door Berlage en bin-
nenlandse architectuur ontwikkelde 
hij een stijl waarbij enerzijds een-
voud en baksteen centraal stonden 
en anderzijds steunberen en trapge-
vels extra groot werden uitgevoerd. 
Deze bouwstijl werd grotendeels 
overgenomen door de Delftse 
School, een groep vooral katholieke 
architecten onder leiding van M.J. 
Granpré Molière. Hoewel Krophol-
ler nooit toetrad tot deze beweging, 
wordt zijn werk uit het interbellum 
wel gerekend tot de Delftse school.  
 
Het westelijke deel van de kerk is 
om de oorspronkelijke waterstaats-
kerk gebouwd. De mansardekap van 
de waterstaatskerk bevindt zich nog 
onder het zadeldak. De kerk is later 
aan de oostzijde uitgebreid tot het 
huidige bouwvolume. 
Het interieur van de kerk is gaaf, de 
ramen zijn in 1992 gerestaureerd. 
Van wie de muurschilderingen op de 
oostwand van de kerk zijn is onbe-
kend. er spreekt duidelijk invloed 
van J. Toorop uit de etherische figu-
ren. Afgebeeld zijn bebaarde man-
nen met halo's die de harp bespelen 
of een offergave aanbieden aan het 
Lam Gods in het midden. 
 
De kerk is westelijk van het koor 

 
Het interieur van de St. Stephanuskerk. 
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T. Een heel nieuw jaar! Een nieuw begin! 
 ‘k begin er aan met goede zin

P. Maar éérst een blik op het oude jaar 
 Dus ik zou zeggen: begint u maar!

T. Bekend is van dit fenomeen:

P. We gaan er kris en kras doorheen

T. Wat nog altijd heel succesvol bleek 
 is de samenwerking met de Bibliotheek

P. Zoals de lezing over onze vrijheidsstrijd 
 Daarvoor hadden ze 80 jaar de tijd 
 Gevuld met gedichten en muziek. 
 Ja, dat trok een groot publiek

T. Jammer dat een stel vandalen
 In ons archief gingen donderstralen

P. Het kostte Harry Koop en zijn metgezellen 
 Heel veel moeite om dát te herstellen

T. Camera’s moeten nu voorkomen 
 Dat het ooit weer voor zal komen

P. We gaan er kris en kras doorheen

T. We komen toe thans, heel klassiek:

P. Aan de Almelose politiek

T. In de Raadszaal vele acties 
 En dus nu al 15 fracties!

P. Maar slechts vier hebben ’t privilege 
 Plaats te hebben in ’t College

T. Vier wethouders nemen de besluiten 
 En twéé van die vier komen van buiten

P. We wisten wel: we zijn een arme stad 
 Maar zó erg arm?! Dat is me wat!

T. Maar stuk voor stuk zijn ’t béste mannen

P. En de vrouwen staan weer bij de pannen … 
 Je ziet: als de heren gaan regeren
 Mag je gelijk gratis parkeren!

P. Zo is dat, we draaien er niet omheen

T. Maar gaan er kris en kras doorheen

P. Hoe wordt hier de misdaad aangepakt? 
 Worden boeven in ’t gevang gekwakt?
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Pieternel en Thomasvaer
Jaar in jaar uit traden zij op om de Kuieroavond van de Historische Kring  Almelo af te sluiten met de woorden:

P.  “Ik zeg nu tot iedereen: 
 We gingen er kris en kras doorheen

T. Het ga u goed, het is nu klaar
 T&P   Wij wensen u een heel goed jaar!

Op een tekst van Wim van der Elst namen Ineke Tieri en Henk Sijgers als Pieternel en Thomasvaer  Almelo en 
de Almelose politiek  op vriendelijke wijze op de hak. De nieuwjaarsreceptie van de Kring 2019 was echter hun 
laatste optreden. De komende Kuieroavond woensdag 8 januari zullen zij waardig worden opgevolg door “de 
zonen van Pieternel en Thomasvaer”. Opnieuw op een tekst van Wim van der Elst. U bent van harte welkom op 
wat misschien een nieuwe traditie wordt.

Een tribuut aan een traditie met een deel van hun optreden in 2019 !!
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T. Nou, Gerritsen is bepaald niet traag 
 Hij grijpt ze heel snel in de kraag 
 En als-ie komt, is-ie niet alleen.
 Hij heeft duizend agenten om zich heen!

P. Zo hoort het ook. Voor recht en orde! 
 Wat zou er anders van ons worden?

T. Ook onder schilders zijn er delinquenten
 Denk eens aan Gierveld, met z’n vieze prenten

P. Ah get, je zag een borst, een blote 
 En een vent met bokkenpoten!
 En een tweede zonder hemd! 
 Dus zei de rechtbankpresident:

T. ‘Dit vieze doek moet snel verdwijnen!   
 Breng het naar de magazijnen! 
 Ongepast in ons profiel!
 Het kwetst de tere boevenziel!’

P. Zo demonstreerde hij heel fijn
 Hoe een grote stad heel klein kan zijn …

P. Nou, ik heb genoeg staan zweten 
 Zijn we soms nog iets vergeten?

T. Ja, in ’t College van B en W 
 Zit nu weer de VVD
 
 
 

           En ik dacht eventjes met schroom: 
 Wéér blauwe lichtjes in de boom?

P. Ja, da’s waar de VVD voor stáát 
 Er moet veel meer blauw op straat

T. Maar de lichtjes blijven wit 
 En ik weet hoe of dat zit
 ’t Was een reuze leuk cadeau 
 En wel van MKB Almelo!

P. Almelo, een stad met vuur 
 Geweldig aanbod van cultuur!

T. Katoen en Nu, Krakend Verzet 
 Een ongekend acteerpalet !

P. Hof 88, Bibliotheek
 Ze bieden het beste van de streek!

T. In ’t Hotel en het Theater
P. Klinkt applaus en luid geschater

P. Ik zeg nu tot iedereen:
 We gingen er kris en kras doorheen

T. Het ga u goed, het is nu klaar
 T&P Wij wensen u een heel goed jaar!
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Tijdens de bijeenkomst van Stad en Ambt op 
woensdag 13 november 2019 werd allereerst Hans 
Holtmann herdacht, die zeer veel voor onze stichting 

heeft betekend, zowel in woord als geschrift.

Vervolgens was het woord aan Otto Mulder, die 
vele jaren verbonden was aan de Grote Kerk in Almelo als 
dominee. Het onderwerp: de Reformatie in Twente. Vóór 
de reformatie in de 16de eeuw was iedereen in West-
Europa christelijk met als hoofd van de kerk de paus in 
Rome, dus rooms. In de gebieden waar het Byzantijnse Rijk 
nog regeerde vertegenwoordigde de Grieks-Orthodoxe 
Kerk de christelijke gelovigen. In 1236 kreeg Graaf Hendrik 
van Almelo van de Duitse Keizer Otto III toestemming om 
een slotkapel te bouwen, de voorloper van de huidige 
Grote Kerk.

Doordat vanaf de 11de eeuw onderwijs steeds 
meer mensen in West-Europa bereikte, nam ook het 
zelf lezen en zelfstandig denken toe. Hiermee steeg 
ook de kritiek op kerk en pausdom. O.a. Franciscus van 
Assisi (1164-1226), Thomas van Acquino (1225-1274) en 
Geert Grote (1340-1384) uitten al hun eigen zienswijze 
op de bijbel en leverden daarmee kritiek op de kerk. 
Erasmus (1466- 1536) ontdekte dat in de toen in gebruik 
zijnde vertaling in het latijn van het Nieuwe Testament 
toevoegingen en weglatingen stonden. Hij vergeleek die 
tekst, de Vulgaat, met de toen oudst bekende tekst in 
het Grieks. Maar de grootste verandering ontstond op 31 
oktober 1517 na de publicatie van de 95 stellingen door 
Luther met harde kritiek op de misstanden in de kerk. 
Vele discussies volgden. Veel theologen hadden hun eigen 
inzicht, waardoor meerdere Protestantse kerkstromingen 
ontstonden naast de Katholieke. Hierbij was de onderlinge 

tolerantie helaas vaak afwezig. In de loop van de 16de en 
17de eeuw werden dan ook in Europa gruwelijke oorlogen 
uit gevochten, waarbij de religieuze tegenstellingen een 
grote rol speelden.

Zowel voor als na de Reformatie speelde het idee 
van de erfzonde en de angst voor de duivel en de hel 
een grote rol in de Katholieke en Protestantse kerken. 
Ook werden de pest en andere ziekten als straffe Gods 
uitgelegd. De verrukkingen van de hemel tegenover de 
kwellingen in de hel, zoals geschilderd door Pieter Breugel 
en vele andere kunstenaars droegen bij aan de zorgen van 
de mensen om hun lot in het hiernamaals. Zowel toen als 
nu zijn nog veel mensen druk met het beantwoorden van 
deze problematiek middels de verkondiging van het geloof 
door de verschillende religieuze stromingen. 

Almelo groeide ondertussen zelf en ontving steeds 
meer bewoners van elders. Velen brachten hun eigen 
geloof mee. Een boeiende ontwikkeling voor de stad en 
geschiedkundig gezien ook boeiend voor ons. 

Ds. Otto Mulder heeft een artikel in voorbereiding, 
waarin hij veel gedetailleerder en uitgebreider zal 
ingaan op deze ontwikkeling in Almelo en de bouw van 
de vele kerken als gevolg hiervan. Ook de afbraak of 
ombouw van de kerkgebouwen, als gevolg van de huidige 
ontkerkelijking kwam ter sprake. Zelf zie ik reikhalzend 
uit naar deze publicatie, want de ontwikkelingen op 
het gebied van religie is een boeiend aspect binnen de 
historische ontwikkeling van een samenleving. En vooral 
nu als gevolg van het steeds sceptischer en logischer 
denken van de hedendaagse mens. Echter met het 
badwater mogen we het kind niet weggooien. Dit dreigt 
nu wel bij de huidige ontkerkelijking.

400 Jaar Protestantisme in Almelo
door Jan Wever.



2020 is het jaar waarin we herdenken en vieren dat 
Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Op 15 augustus 
1945 was Nederland en Nederlands-Indië definitief vrij.

In 2020 herdenken we met respect in Nederland, in 
elk afzonderlijke stad of dorp, dat we onze huidige vrijheid 
te danken hebben aan allen, die vochten om de vrede te 
herstellen. Dit jubileumjaar geeft ons nog de mogelijkheid 
om de mensen te spreken die de oorlog nog hebben 
meegemaakt. Het landelijke comité heeft dan ook als 
thema voor het jubileumjaar gekozen: “Verhalen om nooit 
te vergeten”.

Ook Almelo kijkt met respect en waardering terug 
naar die periode van 75 jaar vrijheid en wat die vrijheid 
deze gemeente/stad heeft gebracht. Almelo wil zijn 
bevrijders danken met een programma van herdenken 
en vieren. De huidige inwoners van Almelo, Aadorp en 
Bornerbroek worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
een gevarieerd jubileumprogramma.

Vanuit de burgerij van deze gemeente zijn vele 
initiatieven naar voren gebracht om op heel verschillende 
wijzen aandacht te besteden aan de vrijheid waarin we 
mogen leven. Achterom kijken naar het verleden maar ook 
vooruit zien naar de betekenis van vrede in een steeds 
veranderende samenleving met inwoners uit diverse 
culturen. Met elkaar ervaringen delen, met elkaar 
herdenken en met elkaar vieren; jong en oud, 
Nederlanders met verschillende achtergronden, arm en 
rijk enz. 

Dat gebeurt o.a. tijdens de vrijheidsmaaltijden, 
die in de maand van de vrijheid (april/mei 2020) op 
diverse plaatsen in Almelo zullen plaatsvinden. Met elkaar 
aan tafel eten en tijdens dit vrijheidsmaal met elkaar 
in gesprek komen over verleden en heden, vrede en 
veiligheid.

Half maart verschijnt Stad & Ambt, de kwartaal 
uitgave van de Historische Kring, met een speciale uitgave, 
geheel gewijd aan die eerste april dagen van 1945 met 
foto’s, dagboeken, brieven en verhalen over de eerste 
dagen van de bevrijding. 

10 februari 2020

Ten behoeve van de scholen zijn er eveneeens 
diverse themaprogramma’s. Een heel bijzonder 
programma voor jongeren in de leeftijdsgroep van 10 
tot 14 jaar is het Multimediaproject Vrij Land, dat op 10 
februari in het Theaterhotel plaatsvindt. Medewerking 
wordt verleend door de Regimentsfanfare Garde 
Grenadiers en Jagers met zang van Margo Verhoeven en 
naast muziek is er film en gesprek.

22 maart 2020

Op 22 maart om 12.00 uur is in het Stadhuis de 
onthulling van nieuwe Stolpersteine en aansluitend de 
opening van de Stolpersteine Belevingstunnel in het Huis 
van Katoen en Nu. Geïnteresseerden kunnen vervolgens 
deelnemen aan een fietstocht langs de Stolpersteine met 
op diverse plekken verhalenvertellers over de families, die 
hiermee herdacht worden.

26 maart, 1 en 5 april 2020

Op 26 maart, 1 en 5 april treedt toneelgroep 
RAAM in Hof 88 op met de voorstelling DAM, een ode aan 
herdenken. Een zangeres en een pianist begeleiden de 
herdenkers.

4 april 2020

Op 4 april, 75 jaar geleden, bevrijdden Canadese 
troepen de stad tot aan het Almelo-Nordhornkanaal. 
Daarbij sneuvelden op de Vriezebrug twee Canadese 
soldaten: Frank A. Williams en Milton R. Lewis. Daarom 
zullen het bestuur van de Historische Kring Almelo 
en burgemeester Arjen Gerritsen om 17.30 uur 
bloemen leggen bij de plaquette aangebracht op het 
brugwachtershuis.

5 april 2020

Almelo is uiteindelijk op 5 april 1945 
helemaal bevrijd en we willen op die datum, 5 april 
2020, de inwoners van Almelo een zeer gevarieerd 
Bevrijdingsprogramma schenken. Die morgen is 
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er om 11.30 uur een Beiaardconcert vanuit de St. 
Georgiusbasiliek, onderdeel van een landelijke estafette. 
Beiaardier is Frans Haagen.

Van 14.00 tot 22.00 uur is er een Bevrijdingsconcert 
op twee podia met op het ene podium Gospelkoor 
Onderweg, Shantykoor De Oostvaarders en het Orkest 
van Almelo en op het andere podium RTV Oost met een 
bevrijdingsprogramma, waaraan wordt deelgenomen 
door de Bluebettes, een gastzanger enz. Ook komt die 
middag de Vrijheidsexpres naar Almelo; een informatiebus 
met een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, 
waarin mensen ook hun verhalen kunnen vertellen n.a.v. 
voorwerpen uit die tijd of verhalen uit de overlevering.
Die dag zal er ook een groot aantal voertuigen van Keep 
them Rolling te bewonderen zijn in het centrum van Almelo 
(tussen 12.00 en 13.30 uur). In veertien horecabedrijven is 
op 5 april 2020 een tafel gereserveerd voor het houden van 
een vrijheidsmaaltijd.

8 april 2020

Woensdag 8 april vieren Bibliotheek Almelo en de 
Historische Kring Almelo 75 jaar Bevrijding. Met gedichten 
door Willem van Dooren, songs uit het bevrijdingsjaar 
door de “Andrews sisters”. Met de medewerking van de 
toneelgroep RAAM en nieuw ontdekte filmbeelden van de 
bevrijding van Almelo op 4 en 5 april 1945 begeleid door 
Hanschristiaan Krol.

21 maart tot half mei 2020

In de periode vanaf 21 maart tot half mei zijn er 
in het Stadsmuseum en in de Bibliotheek verschillende 
tentoonstellingen n.a.v. 75 jaar Bevrijding en verder 
hebben de gezamenlijke ouderbonden elke maand een 
thema-avond of middag met een programma gericht op 
het jaarthema “persoonlijke verhalen”.

4 mei 2020

Dan gaan we richting mei 2020, waar met name 
op 4 en 5 mei 2020 veel activiteiten plaatsvinden. Het 
reguliere programma voor 4 mei met de verschillende 
kransleggingen, de herdenkingsbijeenkomst in HOF88 en 
de herdenking op het wethouder van Dronkelaarplein. 
Om 21.00 uur kan men kiezen om het concert van 
Toonkunst in de Grote Kerk van Almelo bij te wonen of het 
programma in het kader van Theater na de Dam in Hof 88 
te bezoeken. Op het Amaliaplein vindt in de late uurtjes de 
Nacht van de Vrijheid plaats, een muzikaal programma. 

5 mei 2020

Bevrijdingsdag: op 5 mei zullen ’s morgens om 08.00 
uur alle kerkklokken in Almelo, Aadorp en Bornerbroek 
luiden als aankondiging van de bevrijdingsdag. 
Om 10.00 komen de fietsers van ATV Ruiten Drie aan in 

Almelo. Zij hebben die nacht het bevrijdingsvuur opgehaald 
uit Wageningen en met dit vuur zal de bevrijdingsvlam bij 
het Bevrijdingsmonument in Almelo worden aangestoken. 
Daarbij zal ook muzikale medewerking worden verleend 
door de muziekband van het St. Andrew College uit Ontario 
(Canada). 

Ook op 5 mei 2020 zijn er begeleide wandel- en 
fietsroutes langs oorlogsplekken en gedenkplaten waaraan 
iedereen gratis kan deelnemen. Die dag zijn er twee be-
vrijdingsconcerten: één van de gezamenlijke Almelose 
mannenkoren en het kinderkoor Jong Vocaal Twente 
en één van de band Liberty met een repertoire uit de 
oorlogsjaren en de jaren vlak daarna. 

In Bornerbroek is er op 5 mei 2020 een 
feestprogramma met een fietstocht en een 
vrijheidsmaaltijd.
In Aadorp is die avond een feestavond in het Aahoes, 
voorafgegaan door een powerpoint presentatie over de 
oorlog en de bevrijding in Aadorp. 

10 mei 2020

Op zondag 10 mei is er in het Beeklustpark een 
oecumenische kerkdienst waarin eveneens de herdenking 
van 75 jaar Bevrijding centraal staat. 

17 mei 2020

Op zondag 17 mei verzorgt de orgelcommissie van 
de Grote Kerk een concert met Gijs van Schoonhoven, die 
aan de hand van een film zijn concert invult. 

13 juni 2020

Op zaterdag 13 juni is in het stadion van Heracles 
een Taptoe, waarin ook een link wordt gelegd met 75 jaar 
vrijheid. Er zullen parachutisten landen met de vlaggen van 
de bevrijders en er is een bijdrage van het Semi Militair 
Tamboerkorps Liberation. 

Even in vogelvlucht een beeld van de diverse 
activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid in Almelo. We 
zijn met deze opsomming lang niet volledig. 
Het programma omvat veel meer activiteiten die we 
t.z.t. zullen opnemen in een speciale bevrijdingskrant, 
die in maart 2020 verschijnt. Vanaf januari 2020 is het 
Almelose programma ook te vinden op de website www.
overijsselviertvrijheid.nl
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Een kleine greep uit de geschiedenis
De Sociëteit verkocht in 1958 zijn grond en 

opstallen aan de Stichting Cultureel Centrum De Hagen. 
Het was een verkoopovereenkomst tussen heren, 
waarbij het belang van de Sociëteit een erg belangrijke 
rol speelde. De heren, burgemeester Van Ravesloot en 
het sociëteit bestuur regelden het onder elkaar. Zo werd 
geregeld: 

‘De stichting is verplicht voor de bediening
van de leden van de Sociëteit en hun

introducés te zorgen op
een zodanige wijze als gebruikelijk is in

een eerste klas restaurant’
‘Klachten moeten met bekwame spoed 

worden onderzocht en maatregelen 
moeten worden genomen.’ 

Dan was er ook nog sprake van een eeuwigdurend 
gebruiksrecht. En wat later in de rechtszaak een 
belangrijke rol zou gaan spelen was het terugkooprecht. 
Een van de taken van de bovengenoemde stichting was 
het bouwen van het Cultureel Centrum De Hagen. De 
nieuwe schouwburg werd in 1970 geopend. 
Het was cultureel gezien een aanwinst voor Almelo, 
maar door de tegenvallende bezoekersaantallen 
vanaf het begin ook een zware financiële last voor 
de gemeente. Toen werd al door de politiek de vraag 
gesteld of door commerciële activiteiten het tekort niet 
kon worden verkleind. De toenmalige directeur en het 
stichtingsbestuur waren het met deze zienswijze oneens.
In 1982 werd De Hagen een onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie. De nieuwe directeur Niek den 
Hertog, hoewel als ambtenaar o.a. belast met cultuur, 
kwam niet uit de cultuursector en had een duidelijk meer 
commerciële visie.  De wisseling van de wacht had mede 
door de economische omstandigheden niet het gewenste 
effect. 

Almelo in de 80-er jaren
De werkloosheid was zeer hoog en dat leidde tot 

een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de 
bijstandsuitkering. Financieel was Almelo op weg naar de 
artikel 12 situatie (toezicht Rijk). 
De binnenstad van Almelo lag er verlaten bij en het begin 
van verloedering was zichtbaar.
Het College onder leiding van burgemeester Schneiders 

was koortsachtig op zoek naar wegen om uit deze situatie 
te komen. De belangrijkste uitdaging was werk, d.w.z. het 
vinden van ondernemers die zich in Almelo zouden willen 
vestigen. 
Maar wat had Almelo weinig te bieden!
Geen levendig centrum, een Postiljon hotel dat op 
omvallen stond, geen representatieve ruimte voor het 
bedrijfsleven, geen conferentieruimte enz. 
De belangrijkste prioriteiten van het College waren 
dan ook een gezonde begroting, vernieuwing van de 
Binnenstad en een aantrekkelijk ondernemersklimaat 
met voorzieningen op het terrein van hotel, 
conferentieruimten enz.
Onder leiding van burgemeester Schneiders waren 
het vooral de wethouders De Vogel (ontwikkeling 
Binnenstad), Stuivenberg (werkgelegenheid en cultuur) 
die op bovengenoemde terreinen aan de slag gingen. De 
burgemeester was de man die deuren wist te openen en 
bereid was om van gebaande paden af te wijken.

De financiële situatie en de opdracht
In het kader van het voorkomen van de artikel 12 

situatie werd naar alle uitgaven zeer kritisch gekeken, zo 
ook naar de uitgaven voor De Hagen. Aan het ambtelijk 
apparaat werd de opdracht gegeven om te onderzoeken of 
het tekort met 1 miljoen gulden kon worden verminderd. 
Met de mondelingen aanvulling: 
        -  het sluiten van De Hagen is niet bespreekbaar 
        -  het drastisch verlagen van het aanbod en efficiënter 
          werken is niet bespreekbaar
        -  bij het onderzoek uitdrukkelijk betrekken de 
          mogelijk commerciële functies die in het gebouw 
          kunnen worden ondergebracht (het aantrekkelijk 
          ondernemersklimaat)
        -  het eigendomschap is bespreekbaar, d.w.z. alle 
          mogelijke varianten en niets mag worden uitgesloten

De uitwerking van de opdracht
Het onderzoeksbureau Kolpron kreeg de opdracht 

om uitgaande van het bestaande gebouw aan te geven 
welke functies en met name commerciële in het huidige 
pand zouden kunnen worden ondergebracht. Volgens het 
uitgebrachte rapport kon met enige aanpassingen het 
gebouw geschikt worden gemaakt voor conferenties en 
vrije-tijds-activiteiten zoals bowling. Als een soort second 
opinion is op ambtelijk niveau het Kolpron rapport met het 
Heineken Bouwbedrijf besproken. Deze onderschreef de 
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Theater De Hagen van cultuurpaleis naar volkstheater?

door Rembrandt de Vries

De Hagen, ooit als Sociëteit begonnen, werd eind jaren 80 volgens 
vele Almeloërs aan Van der Valk verkwanseld.  De Hagen zou een 
plat vermaakscentrum worden. De Raad had met tegenzin, ze 
voelde zich voor het blok gezet, ingestemd met de verkoop van De 
Hagen aan het Van der Valkconcern. 
Hoe kon het zover komen en wat was het uiteindelijke resultaat?



uitkomsten van het rapport en benadrukte het belang van 
de commerciële en horecafuncties.
Eén ding was al duidelijk: de kleine zaal zou verdwijnen. 
Dus een verschraling van het cultuuraanbod. Zowel 
bestuurlijk als ambtelijk werd dat niet als een probleem 
gezien.
Dit bleek later in de maatschappelijke en politieke 
discussie wel een belangrijk pijnpunt te zijn. Echter, dat 
werd ondervangen door de inrichting van Hof 88, waar 
gedeeltelijk in strijd met de opvatting van het merendeel 
van de Raad, wel een podium voor kleine producties werd 
gecreëerd.

Een gemeentelijke instelling?
De vraag was nu wat de rol van de gemeente is 

zeker als het commerciële functies betreft. De directeur 
van De Hagen was duidelijk, hij zag hier een rol voor de 
gemeente weggelegd en wilde graag vormgeven aan die 
commerciële functies. In dat tijdsgewricht was dat een niet 
uitzonderlijke opvatting. Immers privatisering en publiek-
private samenwerking waren toen nog onbespreekbaar 
zeker in socialistische en christen democratische kringen. 
Toch besloot het College dat de private weg de meest voor 
de hand liggende optie was. 
De volgende stappen werden ondernomen:
         -  er werd met de Postiljon organisatie contact 
            opgenomen
         -  Heineken werd gevraagd te sonderen, d.w.z. na te 
            gaan of er marktpartijen waren die geïnteresseerd
            zouden zijn in De Hagen nieuwe stijl 
Het overleg met Postiljon liep al snel vast omdat het 
Postiljon alleen belangstelling had voor de horecafunctie. 

De zoektocht van Heineken was nauwelijks begonnen of 
er kwam vanuit een geheel andere hoek belangstelling 
voor De Hagen. Ad van der Valk (de jonge) had tijdens zijn 
bezoek aan een failliete patatfabriek in Almelo gehoord 
dat De Hagen vanwege financiële problemen te koop 
stond. Hij wilde graag nadere informatie. Nog diezelfde 
dag is er een bespreking met wethouder Stuivenberg en 
ambtenaren georganiseerd. 

Twee partijen die benieuwd waren naar 
elkaars beweegredenen

De gemeente vroeg zich af waarom heeft Van 
der Valk belangstelling? Immers Van der Valk is vooral 
geïnteresseerd in (bijna) failliete bedrijven en heeft geen 
enkele ervaring met schouwburgen.  Terwijl het gaat om 
een schouwburg die niet failliet is en de gemeente heeft 
ook niet het voornemen om de schouwburg te sluiten.
Van der Valk vroeg zich af wat wil die gemeente eigenlijk 
en waarom staat De Hagen te koop en wat heeft de 
gemeente ervoor over?

Tijdens dat eerste zeer open gesprek, waar 
verschillende varianten al op tafel werden gelegd, is er 
wederzijds een vorm van vertrouwen ontstaan. Na dat 
gesprek zijn er nog enkele telefonisch contacten geweest 
en toen bleef het lang stil. Tot wethouder Stuivenberg 
besloot de stilte te doorbreken en hij Van der Valk belde. 
Met als gevolg dat de onderhandelingen van start gingen. 
De besprekingen, vooral op ambtelijk niveau, gingen in 
de eerste fase vooral om de plannen van Van der Valk 
d.w.z. de horecafuncties. Al snel lag op tafel het idee 
om een hotel in het centrum van Almelo te bouwen. De 
gemeentelijke inzet was het verkrijgen van subsidies. 
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Uiteindelijk is het gelukt om ongeveer 3 miljoen gulden 
zgn. terugploeggelden te krijgen. Uiteindelijk bleek maar 
1 miljoen gulden nodig en de rest heeft nog jaren op de 
rekening van de gemeente Almelo gestaan (de rente was 
toen aanzienlijk) voordat het werd terugbetaald aan het 
Rijk.

Andere belangrijke onderwerpen waren het 
zittende personeel, het cultuuraanbod, het gebruik van de 
ruimte door amateurs, de laagdrempeligheid (prijzen) en 
de verbouwing (achterstallig onderhoud). 
In het begin werd door Van der Valk zeer luchtig over 
bovengenoemde zaken gedaan. De opstelling van Van der 
Valk was: draag De Hagen aan ons over en wij regelen 
alle andere zaken op een soepele wijze. Hier voelden de 
ambtelijke onderhandelaars nattigheid, zeker toen tijdens 
de informele gesprekken er voorbeelden van de inventieve 
aanpak van Van der Valk op tafel kwamen. De ambtelijke 
delegatie stond er dan ook op dat over bovengenoemde 
zaken duidelijke en niet interpretabele afspraken werden 
gemaakt. Helaas is toen vergeten om te kijken naar de 
positie van de Sociëteit. 

De schouwburg
Het moeilijkste gespreksonderwerp was de 

inhoudelijke invulling van de schouwburgfunctie. 
Van der Valk wilde zoveel mogelijkheid vrijheid en de 
gemeente wilde zekerheden. De opstelling van het 
College werd mede ingegeven door de opstelling van 
de Raad en de publieke mening. Hoewel het ging om 
een investering van meer dan 20 miljoen gulden in een 
hotel met restaurant en dus een geweldige investering in 
de binnenstad van Almelo ging de publieke en politieke 

belangstelling bijna uitsluitend uit naar het cultuuraanbod. 
Terwijl de afgelopen seizoenen de bezoekersaantallen 
zeer laag waren. Van der Valk was bang voor een 
bedillende overheid die precies zou voorschrijven welke 
voorstellingen zouden moeten worden ingekocht. 

Uiteindelijk hebben de partijen elkaar gevonden. 
Er zou een onafhankelijke commissie komen die aan het 
begin van het inkoopseizoen in hoofdlijnen de verdeling 
van de genres zou aangeven en de commissie zou aan 
het eind van het seizoen een evaluatie opstellen en deze 
voorleggen aan het College. Op grond van deze ‘evaluatie’ 
zou het College kunnen besluiten om te korten op het zgn. 
programmeringsbudget van 200.000 gulden. 

Met veel tegenzin is de Raad akkoord gegaan 
met de verkoop aan Van der Valk. Toen bleek er nog een 
adder onder het gras te zitten namelijk de Sociëteit. Deze 
deed een beroep op het terugkooprecht. Eigenlijk ging 
het de Sociëteit om een goede en representatieve plek 
in het nieuwe pand en tijdelijk onderdak en werd het 
terugkooprecht als drukmiddel gebruikt. Het vonnis van 
de rechter was duidelijk en de Sociëteit heeft zijn tijdelijke 
ruimte (De Waag) en een prima ruimte in het Theaterhotel 
gekregen. Na de verbouwing kon het avontuur beginnen.

 

De reacties in Almelo
De politiek en de Almeloërs hadden eigenlijk 

alleen maar belangstelling voor de schouwburgfunctie. De 
overheersende mening was dat Almelo de zaak verpatste 
aan Van der Valk. In De Hagen zouden voortaan alleen 
producties van het Theater van de Lach en André van 
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Duin worden aangeboden. Het platte vermaak zou de 
boventoon voeren. 

Velen, ook in de kranten stelden de vraag: hoe 
kunnen socialisten zaken doen met een kapitalist als 
Van de Valk. Een concern met in die tijd een zeer slechte 
reputatie en niet alleen wat betreft het personeelsbeleid.
De kranten stonden vol met deze verwijten en de 
wethouder en bepaalde ambtenaren werden erop 
aangesproken. In zijn columns deed Han Pape er nog een 
schepje bovenop.

De landelijk reacties 
De landelijke kranten waren in het algemeen 

negatief over de verkoop. En kwamen met koppen als 
‘Almelo geeft schouwburg voor 1 gulden cadeau aan Van 
der Valk’. 

In gemeenteland werd er in het openbaar 
negatief op de verkoop gereageerd, maar wel kwamen 
er op het stadhuis veel telefoontjes binnen van 
gemeentebesturen met de vraag hoe hebben jullie dat 
geregeld. Burgemeester Schneiders werd regelmatig door 
collega’s aangesproken over hoe hebben jullie dat voor 
elkaar gekregen. Cultureel Nederland was verbijsterd over 
de stap van de gemeente Almelo. Het zou allemaal te 
populair, te commercieel en van te weinig niveau worden. 
En liet dat ook merken. Het Theaterhotel werd geweigerd 
als lid van de landelijke Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties. Het bleek bijna niet mogelijk 
om gesubsidieerde voorstellingen te boeken. Ook enkele 
artiesten weigerden voor de kapitalist Van der Valk te 
werken. 

Het resultaat
Ondanks de tegenwerking vanuit de cultuursector 

wist Ank le Noble (de eerste directeur) een aantrekkelijk 
programma samen te stellen. De Almeloërs gaven hun 
verzet op en vonden vanaf het begin de weg naar het 
Theaterhotel. De Almeloërs waren enthousiast over deze 
aanwinst. Het bezoeken van een voorstelling was een 
avondje uit, vanaf de start tot de nazit in de gezellige 
lounge.

Eén van de vernieuwingen op het cultuurgebied 
was het op aantrekkelijke voorwaarden aanbieden van 
een groot podium aan artiesten die het kleine podium 
waren ontgroeid.  Jong talent als Acda en de Munnik, 
Blöf en Nilgün Yerli kregen een kans. Al snel kreeg het 
Theaterhotel de naam van een goede gastheer te zijn ook 
voor de optredende artiesten, die er graag komen.

Een nieuwigheid was het ‘gratis’ drankje in 
de pauze. Nu bijna overal ingevoerd, maar toen iets 
bijzonders. Niet alles werd door de artiesten gewaardeerd, 
zo ontstond er veel verzet tegen de koppelverkoop 
c.q. arrangementen van slapen en het boeken van een 
voorstelling. In eerste instantie weigerden Herman Finkers 
en Youp van ‘t Hek op te treden, zij waren geen pauze 
nummers.

Ank wist snel Herman Finkers te overtuigen dat 
deze opzet geen effect had wat betreft de vrije verkoop 
van kaarten. Het verzet van Youp heeft langer geduurd. 
De gemeente en Van der Valk zijn in een onbekend 
avontuur gestapt met een boven verwachting mooie 
uitkomst. Een aanwinst voor de stad.

Stad & Ambt  23



Lezingen Historische Kring Stad en 
Ambt Almelo

Woensdag 8 januari 2020
Kuieravond/nieuwjaarsreceptie in de 
Schouw aan het Kerkplein.
Nieuwjaarstoespraak voorzitter HKA, 
Theo van Rijmenam. Onbekende 
filmbeelden uit de jaren dertig en 
vijftig van schoolfeest tot braderie. 
Verrassingsoptreden door “de zonen 
van Thomasvaer en Pieternel”  
Kniepertjes.
De Kuieravond vindt plaats in 
de Schouw aan het Kerkplein. 
Inloop  vanaf 20.00 uur. Ook niet 
donateurs zijn van harte welkom. 
Het parkeerterrein aan Het kolkje is 
beschikbaar voor bezoekers.

Woensdag 26 februari 2020. 
Plaats: Filmhuis Hof 88. Tijd: 20.15 uur
De film ‘Noordoost Twente’ van Jan 
van der Geest laat u nu kennis maken 
met een ander deel van onze regio. 
Het is het verhaal over de natuur, de 
cultuur, de tradities en de historie van 
een deel van Twente. Er wordt het 
verhaal verteld over de bijzondere 
plaatsen en landschappen in dat 
gebied, denk daarbij aan bijvoorbeeld 
het dal van de Mosbeek en de alom 
bekende watermolens van Frans en 
Bels. 

Woensdag 8 april 2020. 
Plaats: bibliotheek Almelo. Tijd 19.30 
uur.
75 jaar Bevrijding. Met gedichten 
door Willem van Dooren,  songs uit 
het bevrijdingsjaar door een repro 
van de “ Andrews sisters”.  Met de 
medewerking van de toneelgroep 
RAAM  en nieuw ontdekte filmbeelden 
van de bevrijding van Almelo op 4 en 5 
april 1945 ingeleid door Hanschristiaan 
Krol.

Mei 2020. Excursie.  Informatie volgt
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Van het bestuur

Beste donateurs en adverteerders,

In deze bijdrage wil ik, namens het bestuur, allereerst nogmaals stilstaan bij het 
onverwachte overlijden van Hans Holtmann op 16 oktober jl. 
Hans werd zeer gewaardeerd voor het vele en langdurige werk dat hij, als 
bestuurslid van onze Kring en als lid van de redactie en verantwoordelijk voor 
de lay-out, heeft verzet. Voorafgaand aan de lezing op 13 november jl.  ben 
ik daar uitgebreider op ingegaan en daarna hebben alle ca. 70 aanwezigen 
een moment van stilte in acht genomen om hem te herdenken. Zijn familie en 
(klein)kinderen wensen wij veel sterkte bij het verwerken van hun grote verlies.

De mooie bijeenkomst (met ruim 80 bezoekers) van 8 oktober jl., wederom in 
samenwerking met de bibliotheek, stond in het teken van 100 jaar Zij/Hij en 
daarin kwam o.m. de strijd voor het actief en passief kiesrecht voor vrouwen 
aan bod, dat in 1919 werd verwezenlijkt.

In de lezing van 13 november nam dominee Otto Mulder ons allen mee in de 
geschiedenis van de Grote Kerk, als slotkapel gesticht in 1236 door de Heer van 
Almelo. 

Een zeer goed gedocumenteerd verhaal vergezeld van beelden, dat op een 
later moment nog op de website www.historischekringalmelo.nl geplaatst zal 
worden.

Vanaf deze plaats is het belangrijk om de commissie te bedanken die zich met 
hart en ziel heeft ingespannen om de jaarlijkse traditionele Palmpaasoptocht 
te organiseren. De 87e optocht in 2019 is de laatste geweest en dit heeft heel 
veel te maken met een sterke terugloop van het aantal deelnemende kinderen 
gedurende de laatste jaren. Het is helaas niet anders. 

Als Historische Kring hebben we de samenwerking met andere verbonden 
organisaties hoog in het vaandel staan. Dit heeft geresulteerd in activiteiten 
met de bibliotheek (i.h.k. van de maand van de geschiedenis), het 
Stadsmuseum (tentoonstelling ter gelegenheid van de bevrijding van Almelo). 
Daarnaast komt het ook tot uiting in het deelnemen aan het Platform Cultureel 
Erfgoed Almelo en samenwerking met de gemeente Almelo bij de uitvoering 
van de erfgoednota 2018. In de komende tijd gaan we daarmee door en dat 
draagt er hopelijk ook toe bij dat we als Historische Kring meer herkenbaar en 
betekenisvol kunnen zijn voor de stad (inwoners, bedrijven en instellingen).

Ter afsluiting van deze bijdrage wil ik u als donateur nogmaals vragen om, 
waar mogelijk, te helpen bij de uitvoering van de activiteiten die we als kring 
verrichten. Er is altijd behoefte aan extra vrijwilligers, hetzij voor een project, 
of voor meer permanente zaken. Graag ben ik bereid met u hierover in gesprek 
te gaan. Mijn telefoonnummer is 06-20540764. Alvast mijn dank. Ik zie u graag 
tegemoet op de jaarlijkse Kuieravond/Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020!

met hartelijke groet, 
Theo van Rijmenam, voorzitter

     Nieuws  van Stad & Ambt


