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Voorwoord
Vijfenzeventig jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Dat lijkt lang 

geleden maar is het niet. Nog steeds zijn er sporen te vinden van de verwoestingen, er 
leven nog steeds mensen die het hebben meegemaakt en in dit jubileumjaar lijkt het of 
er meer aandacht voor is dan ooit.

Dat was in de jaren vlak na de oorlog anders. Na het feestgedruis vanwege de be- 
vrijding wilden de meeste Nederlanders de herinneringen aan de oorlogstijd het liefst 
uitbannen. Alle energie was nodig voor de wederopbouw. Voor het opdoen van kennis 
en begrip van de oorlogsgebeurtenissen had men geen tijd. En voor velen was het 
teveel gevraagd om begrip te tonen voor het lot van de Joden en andere slachtoffers.

Het Bevrijdingsmonument in Almelo ter ere van onze Canadese bevrijders werd pas 
eind 1951 onthuld. Het Monument voor de Gevallenen op het Wethouder Van Dronke-
laarplein dateert van begin 1951. Toen werd ook de eerste herdenking gehouden.

Ook duurde het nog jaren voor de eerste serieuze boeken verschenen over de 
oorlogsjaren in Almelo. Het is opmerkelijk hoeveel Almelose (amateur)historici hebben 
geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Martin Jansen, Gerard Kokhuis. Gerard 
Vloedbeld, Hans Holtmann en Coen Cornelissen zijn de belangrijkste. 

In de beginjaren leek de terugblik meer gebaseerd op emoties dan op historisch 
onderzoek. Goed was goed en fout was fout, waarbij het vaak leek of het aantal goede 
Nederlanders na de bevrijding groeide met terugwerkende kracht. Pas later kwam in 
de lokale geschiedschrijving, net zoals die op nationaal niveau, het besef dat de grens 
tussen collaboratie en verzet minder zwart-wit was. Dat de meeste Nederlanders 
niet goed of fout waren, niet zwart of wit, maar grijs. Dat de meeste Nederlanders 
voortmodderen in een steeds uitzichtlozer wereld totdat ze beseften dat ontsnappen 
onmogelijk was.

Het is goed om in dit jubileumjaar stil te staan bij dat dilemma en onszelf die 
wezenlijke vragen te stellen: wat zou ik doen als ik zie dat de waardigheid van anderen 
in het geding is? Welke middelen zijn gerechtvaardigd en welke gevolgen vind ik aan-
vaardbaar voor mijzelf en voor mijn dierbaren? 

De bevrijding van Almelo is zwaar bevochten. De strijd duurde dagen en kostte veel 
levens, ook van burgers. Er zijn grote offers gebracht voor onze vrijheid. Dat moeten we 
75 jaar later goed beseffen. Want we zijn gewend geraakt aan vrijheid. We ervaren het 
als een voldongen feit. Maar een oorlog wordt beslist door de vraag wie bereid is voor 
de overwinning de hoogste prijs te betalen.

Arjen Gerritsen, burgemeester van de Gemeente Almelo
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De bevrijding van Almelo door de ogen van een 11-jarige

De Almelose Henriëtte Gorter schreef 
diverse non-fictie boeken, onder 
meer over bomen op Cyprus en het 
familielandgoed Welna op de Veluwe. 

Haar eerst bekende non-fictie verhaal 
is een brief die ze als elfjarige kort na 
de bevrijding aan haar grootouders 
van moederskant schreef. In die brief 
feliciteert ze hen met de pas verworven 
vrijheid. 

Door Jeannette van Ditzhuijzen
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Henriëtte is de dochter van Egbert Gorter. Het gezin woonde aan de Schimmelpenninckstraat, op de hoek van de 
Egbert ten Catelaan. Gorter zelf werd in 1944 met andere prominente Almeloërs gegijzeld in het Erasmus Lyceum, 
omdat er een aanslag door de ondergrondse was gepleegd. 

Henriëtte's jongere broer Oene weet zich nog te herinneren dat voorafgaande aan de bevrijding dagelijks 
bommenwerpers overvlogen om Duitsland te bombarderen. Eén daarvan was aangeschoten en maakte een noodlanding 
bij het Nijreesbos, vlak bij de afvuurplaats van de V2's. 
Het hele gezin Gorter fietste daar vervolgens langs en zag hoe onder bewaking van de Duitsers de bemanning bezig was 
hun potje te koken.

Van de door Henriëtte beschreven aanval van de Duitsers op hun huis herinnert hij zich dat de familie samen met de 
buren, de familie Ledeboer van de Egbert ten Catelaan, in de kelder zat toen het hele huis ging schudden en er een 
enorme klap volgde. Henriëtte en haar broer Folkert waren toen nog in de keuken, vlak bij de kelder. 
Pas veel later, toen het schieten stopte, is de familie gaan kijken en zagen ze dat de erker in puin was geschoten.
Het door Henriëtte beschreven zwerfhondje Tommy werd uiteraard vernoemd naar de Tommies, de bijnaam voor 
Engelse soldaten, hoewel ook de Canadezen als bevrijders soms Tommies werden genoemd.

   “Lieve  grootmoeder en grootvader
    Wel gefeliciteerd met de vrijheid. Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het best. Wij hebben kortgeleden twee huisgenoten 
    bij ons  gekregen. De eerste was een Leidse jongen van twaalf jaar. Hij heet Aart Zandvliet. Twee weken geleden ongeveer
    een hondje dat op een wandeling met ons mee is komen lopen. We hebben hem aangegeven, maar niemand is er nog om 
    gekomen. We noemen hem Tommy. Hij is -/+ drie maand oud en nog niet zindelijk. Een echte straatras. Hij is van Folkert, 
    omdat Folkert een hond zou krijgen voor z’n verjaardag als de vleesvoorziening beter is. Maar dit beest eet niet zoveel. Zal 
    ik eens vertellen hoe wij bevrijd zijn? Op 30 maart zijn de V1 banen de lucht ingevlogen. Toen was er eigenlijk nog niets 
    aan de hand. We hadden de ramen open staan. Op 1ste Paasdag zagen we s’ morgens alle moffen vertrekken. Allemaal 
    lopend sommigen op karren en enkelen op de fiets. We hebben ze nagewuifd. De Engelsen vlogen toen ook wel. Ze hebben 
    op het station met afweergeschut geschoten. Er is toen voor in onze tuin een granaat ontploft. In het raam van de zitkamer 
    zaten drie gaatjes en verder nog barsten. Woensdag 4 april hebben ze de brug in de Egbert ten Catelaan in de lucht laten 
    vliegen. Het zitkamerraam en het raam op moeders- en vaders slaapkamer. We hebben de hele middag in de schuilkelder
    en in de keuken doorgebracht, want de helft van Almelo was al vrij en er zaten nog Moffen in het parkje. (Tegen achten 
    waren) donderdagmorgen vijf april werden we toch bevrijd. Tegen achten waren Folkert en ik in de keuken, toen gooiden 
    de moffen granaten en pantservuisten overal. Er is toen een pantservuist neergekomen in de dameskamer. De twee 
    erkerramen zijn kapot. Er is toen een gat in de muur gekomen van 1,2 meter langen een ½ meter diep. In de tuin zijn 
    ook een paar granaten ontploft. Op de markt zijn een paar huizen verbrand en doorzeefd met kogels, want daar zaten 
    nog Moffen”.

    Hier breekt de tekst af. Het tweede deel van de brief is niet bewaard gebleven.  
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Ineke Kroese-Backer woonde tijdens de laatste jaren 
van de oorlog in de Egbert ten Catelaan, om de hoek 
bij de familie Gorter. Ze kende Henriette goed en trok 

veel op met zus en broer, Wenk en Oene. De bevrijding 
waar Henriette over schrijft in haar dagboekje, maakte zij 
ook van nabij mee. Ze zat zelfs met de bevrijders aan een 
feestelijk ontbijt in restaurant het Groenendal.

De familie Backer woonde aan de Egbert ten Catelaan, 
een paar huizen van de familie Gorter vandaan. Ineke en 
haar oudere broer kwamen veel bij de Gorters over de 
vloer.

Ineke vertelt: “We speelden dagelijks met elkaar. Heel 
veel buiten. Het liefs in de Schimmelpenninckstraat, een 
heerlijke speelstraat zonder veel verkeer. Knikkeren of 
putje verwisselen en in de verdiepte tuin het spelletje ‘in 
de ban”.

De oorlogsjaren vond ze als kind “vrij normaal”. 
“Onze ouders droegen de angst niet over. ’s Avonds als je 
niet naar buiten mocht, deden we dat toch. Dan slopen 
we langs de huizen en de derde school voor christelijk 
onderwijs, daar zaten de Duitsers en dat vonden we zeer 
interessant! “

Schuilen in de kelder

Acht jaar was ze, tijdens de dagen van de bevrijding. 
En ze herinnert zich goed het verlossende telefoontje: 
“De markt is bevrijd”. Vader had telefoon, dat was 
een voorrecht, daardoor bleef je steeds op de hoogte. 
We renden naar buiten, maar halverwege werden we 
tegengehouden want er was bij de familie Gorter nog een 
granaat ingeslagen. Er zat een enorm gat in het huis en 
het was dus nog steeds gevaarlijk. “Snel naar binnen en 
schuilen in de kelder. Iedereen in de buurt had een kelder 
en ja, daar zaten we gehurkt onder de trap tussen de 
weckflessen”. Veel Duitsers bliezen overigens toen al de 
aftocht. Lopend, met karren, soms pikten ze een fiets om 
zich sneller uit de voeten te kunnen maken. Na een paar 
uur waren de bevrijders er dan toch. De Canadezen rolden 
met hun tanks door de Wierdensestraat en vervolgens 
door de  Egbert ten Catelaan. “We renden naar buiten 
met een oranje strik in het haar. Wat een belevenis. “De 
Canadezen tilden mij en anderen op, ik heb op zo’n tank 
gezeten, dat vergeet ik nooit meer”. 

Ineke’s heldendaad

De dag na de bevrijding kwamen de BS’ers poolshoogte 
nemen bij het huis van de buren op nr 16. In de oorlog 
waren de NSB’ers daar ingetrokken. Vanuit haar 
slaapkamerraam keek Ineke precies in de tuin van dit 
huis en vaak gluurde ze naar buiten om te kijken wat daar 
gebeurde. Zo was ze er ook getuige van dat deze NSB’ers, 
voordat ze op de vlucht sloegen hun wapens en munitie in 
de tuin begroeven. En ja, toen de BS’ers het huis kwamen 
controleren kon Ineke hen vertellen wat ze had gezien. 
“Ik kon hen precies aanwijzen waar de wapens lagen. Dat 
was mijn heldendaad. En ik weet nog dat ik daar toen best 
trots op was”. 

Bij de familie Backer was het een komen en gaan van 
geallieerde soldaten. Er kwam een telefooncentrale in 
de kamer van Inekes broer. “En we kregen inkwartiering 
van een Canadees stel, hij speelde in een brassband en zij 
zong. Kortom: het was feest!”

In restaurant het Groenendal aan de Willem de 
Clercqstraat, werd elke morgen een ontbijt aangericht 
voor de bevrijders en het Canadese echtpaar nam Ineke 
ook maar mee. “Wittebrood... zo verrukkelijk, thuis had je 
karnemelkse gortepap!”. En kauwgum, herinnert ze zich. 
“Dat kenden we niet, de eerste stukjes slikte ik door”. 

Zelf gebrouwen borrel

Ineke’s  ouders spraken goed Engels en zo was er 
contact over en weer, de bevrijding werd gevierd. Om 
die bevrijder feestelijk te onthalen trok Ineke’s moeder 
de tafel in de achterkamer uit en dekte die met glaasjes, 
gevuld met een door haar vader zelf gebrouwen drankje. 
“Ik weet niet wat er in zat, misschien was het bessensap 
met alcohol, zoiets denk ik. Vanwege de apotheek kon 
mijn vader natuurlijk wel aan alcohol komen”. Als de 
soldaten binnen kwamen legden ze hun helm op een 
zijtafel. Om de soldaten een pluim op de hoed te steken, 
versierde Ineke de helmen stiekem met een narcis. “Die 
bloeiden volop”. Het camouflagenetje hield de versiering 
vast. De drankjes vielen in de smaak en soms wilde een 
soldaat nog wel een hartversterkertje. Toen een soldaat 
binnenkwam met een bloemetje op de helm, zei ik:  “u 
hebt al gehad!”. 

Samen met de bevrijders aan het ontbijt
met wittebrood in het Groenendal

  Door Jennie van der Horst-Hemmink
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Opmars van de bevrijders door Almelo op 4 en 5 april 1945
  Gebaseerd op ‘Almelo Frontstad’ van Coen Cornelissen

Rond 13.00 uur wordt de brug over de Weezebeek in de 
Bornerbroeksestraat opgeblazen. De eerste Canadese 
tanks rijden vervolgens vanaf de spoorwegovergang in de 
Steffensweg over de spoorrails Almelo binnen.

Een tank passeert Rietstation. Rietbewoners staan  
juichend te kijken naar tanks die over de rails komen 
aangekropen. Een aantal draait de Rietstraat in. De rest 
rolt door naar de “dubbele overweg”.

Langs de hele route de stad in worden de bemanningen 
van de Grenadier Guards toegejuicht. Er wordt gebedeld 
om chocola en sigaretten.

Op de “dubbele overweg” staat een tank stil. Vanuit de 
richting van de Egbertuskerk klinkt mitrailleurvuur. Het 
publiek stuift weg. Een boomlange Canadees haalt in z’n 
eentje een aantal Duitsers uit de panden.

Tanks uit de Violierstraat vernietigen een Duitse stelling 
bij de driesprong met de Bornsestraat. Samen rijden 
nu eenheden uit Zenderen  op met  eenheden  uit 
richting Bornerbroek. Via Bornsestraat en Hofkampstraat 
stoten de Canadezen door naar het centrum. (foto: Frits 
Lamberts - © Nederlands Fotomuseum)

Via de Bornerbroeksestraat en Veemarkt naar het 
centrum. Duitse krijgsgevangenen worden afgevoerd.
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Een Duitse dynamietlading slaat een fors gat in het 
wegdek van de brug over de Aa bij de  Koornmarkt. Nog 
meer schade treft het pand ernaast. De Canadadese tanks 
moesten links het Schokland op om verder te rijden via de 
Markt.

Rond de Markt ontstaat een fel vuurgevecht. De 
Canadezen zetten granaten en vlammenwerpers in. De 
bakkervakschool brandt uit. Het Waaggebouw wordt 
zwaar beschadigd, maar een grote groep Duitsers geeft 
zich over en wordt afgevoerd via de Marktstraat.

De Canadese aanval stokt rond 18.00 uur bij de Vriezebrug 
wanneer de Canadezen Milton Lewis en Frank Williams 
sneuvelen doordat hun lichte tank door een pantservuist 
getroffen wordt en in brand vliegt. 

Op 5 april zetten de Canadezen hun opmars via Vriezenveen voort naar het Noorden. Tussen Almelo en Wierden 
wordt nog dagenlang heftig gevochten. In Almelo zelf worden die 5de april N.S.B.ers opgebracht en nog steeds Duitse 
soldaten krijgsgevangen gemaakt.



Tjeerd Bendien was directeur en mede-eigenaar van 
Bendien’s confectiefabrieken in Almelo, Emmen 
en Nijmegen. De hoofdvestiging stond aan de 

Holtjesstraat waar een luchtbrug het ene deel van het 
bedrijf met het andere verbond. Het gezin Bendien 
woonde  aan de Sportlaan in Almelo. In de directe 
nabijheid werd in december ’44  een V1 lanceerinrichting 
gebouwd. Hun huis werd geconfisqueerd en de Bendien’s 
moesten verhuizen naar een zomerhuisje dichtbij 
Bornerbroek op het Tusveld, waar ze de bevrijding van 
Almelo meemaakten. Aan de Sportlaan werden Italiaanse 
krijgsgevangenen gehuisvest, die te werk  werden gesteld 
bij de bouw van de lanceerinrichting.

Tjeerd Bendien hield zijn dagboek bij van vier 
september  1944 tot en met zondag zes mei 1945. Er 
bestaan twee versies. Het handgeschreven exemplaar en 
een getypte versie. Dit artikel is  gebaseerd op de getypte 
versie. Het dagboek valt in twee delen uiteen. Het eerste 
deel tot 13-15 december telt 94 pagina’s. Het tweede deel  
125 pagina’s. 

Op de eerste pagina start Tjeerd Bendien zijn 
aantekeningen 
zonder inleiding 
met de kop: “De 
laatste dagen 
van de bezetting 
September 1944”. 
Zijn hoop op een 
snel einde van 
de oorlog en de 
bezetting was 
op dat moment 
gebaseerd op de 
snelle opmars van 
de geallieerden 
aan het Westfront. 
Na Parijs werden 
Brussel en 
Antwerpen 
bevrijd op 3 en 4 
september. Dolle 
Dinsdag volgde. 
Duitsers en NSB’ 
ers vluchtten in 
paniek, maar toen 
de poging om de Rijnbrug bij Arnhem in handen te krijgen 
mislukte stabiliseerde het front zich. Boven de rivieren 
wachtte het bezette Nederland nog een lange winter 
waarin de honger en de bezetter gruwelijk toesloegen. 

Vlak voor de bevrijding van Almelo op 4 en 5 april 
noteerde hij:

1ste Paasdag, zondag 1 april.
We zitten te wachten en het gekste is , dat we er 

betrekkelijk kalm bij blijven, hoewel de Canadezen al aan 
het Twente Rijnkanaal bij Delden, Enschede en Hengelo 
zitten en we telkens even horen schieten of ’t kan zijn dat 
het bruggen zijn, die opgeblazen worden... 

Dinsdag 3 april 
’t Is bijna zover. Volgens de laatste berichten zouden 

ze bij Delden over de brug zijn en onderweg naar Borne en 
Bornerbroek. ’t Was tenminste de hele avond een geweldig 
geschiet en we horen de kanonnen nu vlakbij...

Woensdag 4 april, Half elf. Ze zijn er nog niet 
verdikkeme. Vanmorgen al om half zes opgestaan, maar er 
was niets te horen en niemand in de buurt wist verder wat. 
Opeens kwam er een auto met Duitsers aan, maar verder 
niets... Op het ogenblik horen we vlakbij wel mitrailleurs 
knetteren, maar dan is het weer stil. Aan Careltjes 
verjaardag is niets gebeurd, want het cadeautje van hem 

is in Almelo. Een tijdje 
geleden kwamen er 
drie Duitse soldaten 
langs die naar Almelo 
liepen; gauw weer de 
fiets verstopt onder de 
takkenbossen.

12 uur.
Of we vrij zijn of 

niet weet ik eigenlijk 
niet. Bornerbroek is vrij 
en Zenderen... Een half 
uur geleden kwamen 
nog een twintigtal 
Duitsers langs met 
hun Pantservuisten 
op hun nek. Ze waren 
doodop en haalden 
en passant alles 
(brood) bij de bakker 
weg. De buurvrouw 
had net twee grote 

roggebroden gekocht en ging er heel handig bovenop 
zitten. Gelukkig hadden ze het spek van de bakker niet 
gezien... Ik hoor de mitrailleurs nu vlak bij. Het lijkt haast 
tussen Bornerbroek en hier. De buurman blijft rustig 
houtjes hakken... Op de spoorweg kon ik met de kijker de 
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Het oorlogsdagboek van Tjeerd Bendien 
  Door Hanschristiaan Krol



rood wit blauwe vlag op de fabriek van Spanjaard zien 
wapperen.

’s Avonds 9 uur
Het is dan toch gebeurd. We zijn vrij... Ik haalde de 

fiets onder de takkenbossen vandaan en gauw naar de 
Bornscheweg gefietst. Daar waren ze al voorbij en zag ik ze 
bij de Bavinkel staan. Een paar stonden achter de bomen 
en van die kleine transport autotjes, ook gepantserd, reden 
heen en weer. Opeens een dreun en daar begon de ene 
tank te schieten. Waarschijnlijk op de Deldenscheweg. 
We zagen de rookwolken over de Bornscheweg trekken. 
Van de andere kant hoorden we de mitrailleurs van de 
Duitsers... Iedereen op de Bornscheweg liep ineens met 
oranje, speciaal de kinderen. Daar de tank niet direct 
verder scheen te gaan, ben ik weer naar huis gereden. Na 
het eten weer naar Bornerbroek waar alles in feesttooi 
was en de hele bevolking op straat liep. ’t Was goed 
afgelopen, behalve de boerderij van Meertenkamp, die 
door granaatvuur in brand geschoten was. Toevallig was 
de grootvader net te voren gestorven en lag daar ook in 
zijn kist in huis. 

Tjeerd Bendien fietst vervolgens richting Almelo over de 
Bornebroeksestraat. Achter hem denderen Canadese 
tanks.

“Halfweg Almelo schoten de tanks allemaal zijwegen in 
en was het merkwaardig te zien hoe op de plaats waar 
ze indraaiden alle stenen meteen los waren en het hele 
betonnen fietspad verzakte. Een gedeelte dat er achteraan 
kwam reed nog een eind door en hield daar stil. ’t Was een 
zeer indrukwekkend geheel, vooral als zo’n grote zware 
tank kwam aan rijden, met zo’n hoofd met een helm en 
een koptelefoon erop, er bovenuit stekend en verder nog 
twee kleine luikjes waar ook 2 paar ogen doorheen gluren. 

Opzij steekt de lange loop eruit, dat ze natuurlijk rond 
kunnen draaien en opzij de twee geweldige rupsbanden...” 

Hij slaat links af de Leemslagenweg in. Zijn hond 
Monty rent voor hem uit. Achter hem denderen tanks 
richting Almelo. Hij fietst vervolgens naar de Maardijk. 
Trots een oranje kokarde opgespeld gekregen in 
Bornerbroek. Hij stuit daar op een groep bewoners 
die hem verrast waarschuwen de kokarde af te doen. 
Hij bevindt zich midden in het front. Plotseling fluiten 
er kogels in het rond. Niemand wordt getroffen, maar 
Tjeerd maakt wijselijk rechtsomkeert en fietst terug naar 
het Tusveld over de Weezebeek brug die net door een 
aantal Almeloërs is gerepareerd. Die avond verlichten 
grote schijnwerpers opnieuw de nachtelijke hemel 
boven Almelo. Een paar Canadese militairen komen 
vervolgens in de vroege ochtend van de 5de april vlakbij 
het zomerhuisje kanonnen plaatsen, vier op een rij, die 
hun granaten afschieten op de Duitsers ingegraven aan de 
westkant van het kanaal bij Wierden. Tjeerd Bendien filmt 
met zijn 16 mm camera de kanonnen. Bij elke afgeschoten 
granaat zijn kleine rookwolkjes zichtbaar.

Vrijdag 6 april, half drie
”Wat ik gisteren allemaal zag, zal ik wel niet gauw 

vergeten. ’s Middags met Lexi (zijn echtgenote) naar 
Almelo over de Bornscheweg. Op verschillende plaatsen 
huizen beschadigd door granaatvuur. Moeder’s huis 
helemaal dicht met de blinden ervoor. Een gek gezicht 
langs Groeneveld en ten Bos te fietsen, zonder S.D.ers te 
zien (de SD was gevlucht naar Leeuwarden). Bij de fabriek 
zag het er verschrikkelijk uit. Alle ramen practisch kapot 
door het springen van de brug in de Holtjesstraat. Het 
schijnt dat het nog bijna niet doorgegaan was, omdat 
de Duitsers, die het moesten uitvoeren practisch bepraat 
waren door de ondergrondse om zich over te geven. 
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Ze hadden 6 kisten dynamiet op de brug gezet en de 
ondergrondse had er vier afgehaald toen er een Duitse 
officier aankwam en woedend bevel gaf de brug te laten 
springen, wat ze toen ook prompt gedaan hebben. Alles 
in de buurt is kapot, het café op de hoek, ons pand van 
Peddemors met het huis van de Bood, slager Schaap’s 
winkel ertegenover en verder overal schade. 

Later gingen Lexi en ik de stad binnen, eerst naar 
de gevangenis in de Marktstraat, waar het zwart van 
de mensen stond wachtend op de gebeurtenissen. Even 
later groot geschreeuw van het publiek en daar kwam 
een stelletje N.S.B.ers er aan met Vrij Nederlanders met 
hun autom. geweren er achter aan. De N.S.B.ers met de 
handen in de lucht en niet vrolijk kijkend. Op de markt 
stonden ook honderden mensen te wachten en even later 
ging het gerucht al: ”Bouke komt eraan” en jawel, even 
later weer zo’n optocht van een stuk of zes opgehaalde 
N.S.B.ers die door een haag van joelend publiek naar 
de gevangenis gebracht werden. Vrij Nederland allen in 
blauwe overalls met een band om de arme en allen met 
autom. geweren, allemaal jonge jongens.

Op de markt was heel veel kapot, het Waaggebouw, 
Hagedoorn, café de Boer, en nog meer huizen. Er scheen 
daar flink gevochten te zijn en zaten 30 moffen in een 
huis en wilden zich niet overgeven. Ze hadden eerst 
er een paar keer doorheen geschoten en toen dat niet 
hielp het in brand geschoten en waren ze er toen wel 
uitgekomen, tenminste die nog leefden. In de Grotestraat 
veel mensen en veel vlaggen, de helft of iets meer met 
oranje, maar er was geen hoerastemming en hossen 
zoals we dat van vroeger kenden, maar wel iedereen met 
opgewekte gezichten en de kennissen elkaar feliciterend. 
Telkens kwamen grote colonnes Canadese auto’s de straat 
doorrijden, maar het publiek was al uitgejuicht en allen 
wat kinderen zwaaiden met vlaggetjes. Trouwens het was 
er ook niet naar om te feesten, want er was een akelig 
koude regen. Verder de Ootmarsumsche straat in waren 
ook veel ruiten kapot en gaten van kogels in de huizen... 

Bij het huis van Hedeman speelde zich het grote 
schouwspel af waar honderden en honderden naar 
stonden te kijken. Daar werden z.g. moffenmeiden het 
haar afgeschoren en nog wel en publiek, staande op het 
balkon. ’t Was wel Middeleeuws en akelig om te zien, 
maar het publiek vond het prachtig en zelfs zeer eerzame 
burgerjuffrouwen uitten hun genoegen over het gebodene. 
Op het ogenblik dat wij kwamen stonden er net twee op 
het balkon. De één, een magere zwarte juffrouw, was al 
kaal, terwijl ze met de andere, een grote dikke met een 
kogelrond hoofd, net bezig waren met een tondeuse het 
laatste stukje er af te scheren. Ze stonden beiden als 
wassenbeelden voor zich uit te staren en hadden er ook de 
kleur van. Al die tijd, wel langer dan een kwartier, moesten 
ze met hun handen boven het hoofd staan. De ene liet 
even haar handen zakken, maar kreeg direct een por van 
een Vrij Nederlander om ze weer om hoog te steken. Na 
de tijd werden ze naar beneden gebracht en moesten ze 

langs de oprijlaan vlak aan de weg gaan staan, zodat het 
publiek ze van dichtbij kon zien. Natuurlijk weer gejoel en 
geschreeuw. Daarna werden ze door een Vrij Nederlander 
de straat opgestuurd en met stompen voortgedreven, ik 
weet niet waar heen. Veel meer kon ik er niet van zien, 
omdat ze helemaal tussen de opdringende menigte 
verdwenen. Toen weer terug de Grotestraat door naar 
het bruggetje bij Boom, die ook helemaal kapot was. Ze 
moesten Boom maar eens afbreken, omdat het een lelijke 
sta in de weg is en nu toch kapot.

Ik heb nog vergeten te zeggen, dat bij de brug bij 
de Ootmarsumschestraat 2 tanks stonden, die in brand 
waren geschoten en nog rookten. Men zei er zat nog 
wat ammunitie in en zijn we maar doorgelopen. Bij de 
gevangenis was de straat afgesloten, maar ik kreeg een 
plaatsje mooi vooraan omdat ik mijn filmtoestel liet zien en 
was iedereen nu tevreden dat het vereeuwigd werd. Alleen 
vroegen ze allemaal of er later foto’s van te koop waren. Ik 
hoop dat die film goed is geworden, want ik geloof niet dat 
er anderen waren, die filmden. We zagen nog weer een 
stel binnen brengen, een kaalgeschoren meisje voorop, die 
begon te lachen toen ze zag dat ze gefilmd werd. Dat was 
een taaie”.

Tjeerd Bendien eindigde zijn laatste dagboekaan- 
tekening op zondag 6 mei 1945 met: ”De radiozender die 
een tijd in handen was van de partizanen zond hulpkreten 
tot steun uit om de beurt aan de Engelsen en aan de 
Russen”. Hij had blijkbaar geluisterd naar een zender 
in Praag. Een aantal uren later in de vroege ochtend 
van 7 mei tekende de Duitse generaal Jodl in Reims de 
onvoorwaardelijke overgave van de Duitse troepen aan de 
westelijke geallieerden.
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Rika Platenkamp-Nollen ligt 10 mei 1940 met 
barensweeën op bed. Ze hoort een aanhoudend 
zwaar motorgeronk. Haar man staat in tweestrijd: 

vertel ik dat de Entersestraat geleidelijk vol komt te staan 
met legertrucks of toch maar vertellen dat nu ook in 
Bornerbroek de oorlog echt is begonnen en het daardoor 
moeilijk wordt een dokter te laten komen. Gelukkig komt 
uiteindelijk alles goed en dochter Suze komt gezond ter 
wereld op die eerste oorlogsdag van Bornerbroek.

Niemand kan vermoeden dat de wereld, Nederland, 
Bornerbroek vijf verschrikkelijke jaren te wachten staan.
Hongersnood kent men niet in Bornerbroek. Er wordt 
geruild met voedsel en veel clandestien geslacht. In 
zekere zin verlopen de eerste oorlogsjaren vrij rustig, 
maar richting 1943 wordt alles geleidelijk aan grimmiger. 
Mevrouw Johanna Sonder-Harink wordt voor haar huis 
dodelijk geraakt door een neerstortend vliegtuig en 
Gerard Slot, chauffeur van de 
melkfabriek Concordia wordt, 
terwijl hij onderweg is met de 
vrachtwagen naar Hengelo, vanuit 
een vliegtuig van de geallieerden 
doodgeschoten op 25 juli 1944.

Een klein deel van Bornerbroek 
wordt 4 april bevrijd. De bevrijding 
van het overige deel van 
Bornerbroek wacht nog een zware 
strijd. Een groep fanatieke Duitsers 
heeft stelling genomen ter hoogte 
van de Hoeselderbrug en de brug 
over het Twentekanaal aan de 
Entersestraat. Zij verdedigen zich 
met man en macht. Ze worden 
bestookt door geschutsstellingen 
van de Canadezen vanaf het 
Tusveld en daardoor liggen 
grote delen van het dorp in de 
vuurlinie. De gevolgen zijn dan 
ook verschrikkelijk. Mensen 
ontvluchten hun huizen. Rika 
Nollen loopt met baby Anny in de 
kinderwagen met daarop de kleine 
Henk en Herman naar familie in Borne. De inmiddels 
5-jarige Suze kan naast alle tassen nog bij haar vader op de 
fiets.

Vee wordt, indien mogelijk, elders ondergebracht. Er 
zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren: de kleine 
Johan Ooms, 7 april 1945 en mevr. Hendrika Platenkamp-
Tiehuis, 10 april 1945.

Ook vielen er veel joodse slachtoffers, omdat een boer 

joden in eerste instantie onderdak bood om ze vervolgens 
aan de Duitsers over te leveren. Na de oorlog heeft deze 
boer jaren gevangen gezeten. Nazaten hebben moeten 
leven met de wetenschap dat zich dat op hun boerderij 
had afgespeeld en dat velen dit wisten. 

In de nadagen van de oorlog zijn in Bornerbroek 
zeker 31 boerderijen verwoest. Uit een krantenartikel uit 
die dagen blijkt hoe hoog de nood was. Hier volgt een 
verkorte versie: “Bornerbroek is door het oorlogsgeweld 
in bijzondere mate getroffen. Velen zijn dakloos en 
beroofd van wat zij aan have en goederen bezaten. 
De waarnemend burgemeester doet derhalve een 
beroep op de ingezetenen van Borne om ten spoedigste 
kledingstukken, in het bijzonder onderkleding, te willen 
afstaan, opdat een directe hulp aan de slachtoffers 
mogelijk wordt. Voorlopig moeten een 200tal kinderen en 
100 mannen en vrouwen van het aller nodigste voorzien 
worden. Aan het adres van de zuivelfabriek kunnen 

kledingstukken worden bezorgd”.

Ook in de gemeente Borne 
wordt, net als in de rest van 
het land, een kantoor van 
BWD (Bureau Wederopbouw 
Boerderijen) gevestigd. Het wordt 
gevestigd in het gemeentehuis 
en bemand door H.J. Oude 
Lansink (opzichter/tekenaar) 
en G.J.W. Overdijk (aannemer, 
bouwkundig opzichter) uit 
Bornerbroek. De werkzaamheden 
van de heren houden verband 
met het organiseren van 
noodvoorzieningen. Een 
noodvoorziening kan van alles 
zijn. Een uit puin gebouwde 
woning, een houten barak of een 
kippenschuur die voor bewoning 
geschikt wordt gemaakt. 

De bouw- en 
herstelwerkzaamheden en 
leveranties worden zoveel mogelijk 
uitgevoerd door plaatselijke 

bedrijven zoals Ensink, Holtkamp, Overdijk, Platenkamp en 
Wools.

De eerste jaren na de oorlog is het behelpen. 
Mensen wonen in noodvoorzieningen en proberen zo 
goed mogelijk het dagelijkse leven weer op te pakken. 
Langzamerhand verandert het landschap, er wordt 
gebouwd! Volgens de door de BWB gehanteerde 
urgentielijst verschijnen in Bornerbroek mondjesmaat 
tussen 1946 tot 1956 boerderijen en stallen. De meeste 
noodvoorzieningen worden afgebroken.
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Bornerbroek 10 mei 1940 - 4 april 1945
   Door Anny Slot



Natuurlijk komt de bevrijding zelf aan bod, onder 
andere middels een prachtig display van de 
hand van Peter Leeuwen, waarin de opmars 

van de Canadezen uur na uur wordt gevolgd. 

En er zijn filmbeelden van 4 en 5 april, waarvan 
sommige uniek zijn te noemen. Maar we willen de 
bezoekers ook laten voelen hoe het leven er tijdens 
de bezetting uitzag. Hoe was het om elke avond in 
een totaal verduisterde wereld te moeten leven? 
Hoe zat het nou precies met de rantsoenen en de 
voedselbonnen? Sport en vermaak, ging dat gewoon 
door? 

En natuurlijk wordt stilgestaan bij de 
Jodenvervolging. De gemeente Almelo stelde in juli 
1942 voor de bezetter een lijst op van alle Joodse 
inwoners, 399 in totaal. Meer dan de helft overleefde 
de oorlog niet...

Dit soort grote thema’s proberen we vooral aan 
de hand van objecten en individuele verhalen tot 
leven te brengen: mensen die nog op de dag van de 
bevrijding de dood vonden, het dagboek van een 
meisje van 10, de ervaringen van scholieren, en veel 
meer. 

Nieuwe openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
& zondag van 11.00 tot 17.00 uur.  

Adres: Stadsmuseum Almelo, Prinsenstraat 13, 7607 
JC Almelo

www.stadsmuseumalmelo.nl 

10 Stad & Ambt 

     
Tentoonstelling 75 jaar Almelo Vrij

in Stadsmuseum Almelo
Van 22 maart t/m 23 augustus 2020
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Dit zijn een aantal van de vele oorlogsmonumenten en gedenkplaquettes die te vinden
zijn in de Gemeente Almelo. Voor de exacte locatie en de ontwerpers ervan verwijzen wij u naar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogsmonumenten_in_Almelo



De bevrijding in Aadorp ging gepaard met zware 
gevechten. Vluchtende Duitsers hadden zich 
verschanst in boerderijen en een woonhuis. Met 

vlammenwerpers werden zij door oprukkende Canadezen 
verdreven. Aadorp was bevrijd. In de getroffen families in 
Aadorp is “‘Voor de brand... na de brand” een gevleugelde 
uitspraak geworden. 

Herinneringen aan de oorlog
Verhalen over de oorlog gingen mij pas later 

interesseren. In de Peppellaan in Aadorp-Oost waar 
ik woonde waren er eigenlijk geen echte spannende 
dingen gebeurd. Het spannendste verhaal toen was dat 
mijn zussen (negen en twaalf jaar ouder dan ik) altijd 
hetzelfde zeiden als er schoten of vliegtuigen te horen 
waren:”Skiete, boem onder de toafel”. Verder werd er, 
als ik erbij was, niet of nauwelijks over gesproken. Dat 
veranderde voor mij toen ik verkering kreeg met mijn 
man. Zijn moeder, Hendrika Hekman was begin twintig in 
April 1945. De familie Hekman (vijf personen) woonde aan 
de Bruglaan in Aadorp. Als we over jeugdherinneringen 
spraken of foto’s aan het kijken waren, kwam van haar 
vaak de opmerking: dat was na de brand, alle oude foto’s 
zijn verbrand. We merkten wel dat ze daar verdrietig van 
werd. Ik denk dat we door haar verdriet vaak niet verder 
vroegen.

Later vertelde oma Hekman meer aan haar 
kleindochter over het begin van de oorlog. De brug in 
Aadorp was (in mei 1940) opgeblazen door Nederlandse 
soldaten om de opmars van de Duitsers tegen te houden. 
Op de weg naar Wierden had men bomen op de weg laten 

vallen met hetzelfde doel. Treinen, met open wagons vol 
soldaten met glimmende helmen, zag ze langskomen. 
Van de oorlog merkten ze in Aadorp dat er mensen 
naar de Arbeitseinsatz werden gestuurd. Na de oorlog 
wist Hendrika pas dat haar vriendin veel verzetswerk 
heeft gedaan. De vriendin heeft er nooit met haar over 
gesproken in oorlogstijd. De regels van wat mocht en niet 
mocht werden strakker aangehaald, eten werd schaarser. 
Vader Hekman had een groentenkwekerij. Zij hadden 
altijd eten genoeg ook voor mensen uit de stad. Duitsers 
waren zo vrij, die pakten zelf de komkommers wel uit de 
bakken. Er mocht niet geslacht worden, maar clandestien 
gebeurde dat wel.

De bevrijding en brand in Aadorp
Donderdagmorgen wist men dat de Canadezen al in 

Almelo waren. Iedereen was blij natuurlijk! De volgende 
dag kwam om ongeveer elf uur ‘s morgens een vrij grote 
groep Duitse soldaten in Aadorp. Zij waren op de vlucht 
voor de Canadezen en kropen bij mensen aan de Bruglaan 
in enkele boerderijen en een woonhuis. Toen er op het 
huis van Hendrika werd geschoten stuurde vader Hekman 
iedereen naar de kelder. Om de Duitsers weg te krijgen 
hadden de Canadezen vlammenwerpers bij zich die ze 
gebruikten om de huizen waar soldaten waren in brand te 
schieten. In de kelder hoorden ze heel veel lawaai. Toen 
het iets rustiger werd ging Hekman kijken en zag dat het 
huis in brand stond: “Kom er maar gauw uit, het hele huis 
staat in brand!” De hele groep is toen naar het kippenhok 
gevlucht tot dat een buurman hen kwam vertellen: ”Kom 
maar, ze zijn weg”. Er was vee verbrand: de koeien en 
twee paarden. Mijn schoonmoeder wist nog heel goed 
hoe afschuwelijk het gebrul en geloei van de dieren was.
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Voor de brand . . .  na de brand,
de bevrijding van Aadorp

  Door Betsie Dogger - Reurink

BS-sers bij Tijhof
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De Duitsers waren weg. Ze hadden zich overgegeven 
op één na die zich tot het laatst bleef verzetten. Het leven 
ging ook toen gewoon verder: De Canadezen hadden 
“honger”, ze wilden “eggs”. Nou die waren er wel. Heel 
simpel ging dat. Er werd een gat in de grond gemaakt, 
benzine erin en in een pan werden de eieren gebakken. In 
een boerderij die niet was beschadigd, hebben de mensen 
allemaal op de deel en in de stallen geslapen. Bewoners, 
buren en Canadese soldaten.

Noodwoningen en nieuwbouw
Vier boerderijen en een 

woonhuis zijn in vlammen 
opgegaan. De families Tijhof, 
Gast, Hekman, Wassink en 
Brinkman waren hun huis 
kwijt. Mijn schoonmoeder had 
geen tastbare herinneringen 
meer. Geen foto’s, speelgoed, 
brieven, kleding en andere 
spullen. Na de oorlog kreeg de 
familie een noodwoning die 
werd ingericht met huisraad 
dat door de H.A.R.K (Hulp Aktie 
Rode Kruis) was ingezameld. Op 
dezelfde plek is later een nieuwe 
boerderij gebouwd, waarin 
een steen is gemetseld met 
een herrijzende Nederlandse 
leeuw erop, zodat je kon zien 
dat die met overheidssteun was 
gebouwd.

Op de plek waar ongeveer de boerderij van 
Hekman stond, staat sinds 2005 de Aadorpse 
herdenkingsboom, een esdoorn waar ieder jaar op 4 mei 
de dodenherdenking wordt gehouden. Dit jaar zullen we 
in april en op 5 mei feestelijk gedenken dat Aadorp 75 
geleden is bevrijd.

Op de steen staat:

Op 5 april 1945 werd Almelo 
bevrijd door de 4th Canadian 
Armoured division.
Ter herinnering aan 60 jaar 
bevrijding 05-04-1945 05-04-2005.

De verbrande boerderij van Tijhof
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Henk en Geeske Huiskes-van den Elst wonen op de 
boerderij die bij de Bellinckhof hoort. Als 12 jarige 
jongen maakte Henk daar de bevrijding mee. Er 

werd nog stevig gevochten in de Westelijke Groene Long 
van Almelo, maar veel Duitse soldaten bliezen de aftocht. 
Geeske, toen negen, zag het aan vanaf het ouderlijk huis 
op de Algemene Begraafplaats. Daar woonde ze met 
haar ouders, broer en zus en oma, omdat haar vader er 
beheerder was. 

Het waren de laatste dagen van de oorlog. De 
bevrijding kwam in zicht. Vanuit de stad tot aan de 
Egbert ten Catelaan vierde Almelo feest. Maar juist in het 
gebied achter de Bellinckhof werd nog stevig gevochten. 
Verdwaalde granaten verwoestten meedogenloos 
boerderijen, land, huizen, mens en dier. Het waren de 
granaten, waarmee de Duitsers en de Canadezen elkaar 
te lijf gingen. De Canadezen schoten vanaf het Tusveld 
hun granaten richting zijtak Twentekanaal/Wierden. 
De Duitsers bestookten vanaf de Wierdense kant van 
het kanaal en vanuit Wierden, met zwaar geschut de 
geallieerden.

Boerderijen in brand
Menige granaat bereikte zijn doel niet en stortte 

neer in het gebied tussen de vechtlinies. Boerderijen van 
de families Hammink, achter de Mosterdpot, Hammink 
Wierdensestraat, Stegehuis Oude Wierdenseweg en aan 
de Knibbeldwarsdijk de huizen van de families Wuiter, 
Littink, Meijer en aan de Knibbeldijk die van de families 
Visser, Slaghuis, Veldhuis en Coster brandden volledig af. 
Er vielen slachtoffers te betreuren. 
Een van de granaten raakte de schuur van de familie 
Huiskes, de scherven scheerden in het rond en een koe en 
paard overleefden het 
niet. Een onderduiker 
had meer geluk. Plat 
op de buik vlogen 
de granaatsplinters 
hem om de oren; ze 
deerden hem niet.

Als een avontuur
Echte angst heeft 

Henk Huiskes tijdens 
de oorlog niet gekend, 
zegt hij. Als 12 jarige 
voel je je wel veilig 
bij je ouders en is het 
meer een avontuur. 
Hij werd vaak door 

zijn ouders op pad gestuurd. Bijvoorbeeld met flessen 
melk voor de familie van de Bellinckhof, ondergedoken 
in de stad, doordat Mussert en zijn lijfwachten daar hun 
domicilie hadden.

Hij vervolgt: “De lijfwachten woonden in het huis van 
de joodse familie Godschalk ook aan de Wierdensestraat 
en ’s avonds marcheerde er altijd een groepje naar de villa 
onder het zingen van het lied: ‘Lijfwacht van Mussert, wij 
blijven u trouw’.

Musserts aanwezigheid had nog wel wat voordelen. 
De boerderij was gevorderd, iedereen die er werkte kreeg 
een Ausweis, ook de onderduikers, die hadden dus niets 
te vrezen. En dan het verhaal van de aardappelen. “We 
moesten vrachten aardappelen halen uit Vriezenveen, 
bestemd voor de bezetters op de Bellinckhof. Mussert 
betaalde en de aardappelen werden opgeslagen bij ons in 
de schuur. De helft van die vracht ging naar Mussert en de 
andere helft ging naar mensen in de stad”.

Mensen op strooptocht
En dat was hard nodig. De hongerwinter was 

ijzig, de nood hoog. Als in een karavaan trokken de 
mensen uit stedelijke gebieden naar het platteland, 
met kinderwagens, karren, fietsen behangen met grote 
fietstassen. Zo ook naar Almelo. In een laatste poging van 
de onderdrukker om de bevolking klein te krijgen, plaatste 
deze een slagboom over de Wierdensestraat, tussen het 
inrit naar de boerderij en de ingang van de begraafplaats. 
Iedereen werd gecontroleerd op het meenemen van 
voedsel. Het mocht niet baten. De mensen op strooptocht 
vonden hun weg: over de bevroren gracht van het kerkhof 
staken ze de begraafplaats over en bereikten zo de 
achterkant van Huiskes boerderij. Daar was altijd wel iets 
te halen. Even uitrusten in het hooi kon ook. Soms lagen 

er wel 15 mensen onder 
het hooi in de schuur, bij 
de behaaglijke warmte van 
de koeien. Henks moeder 
bakte stapels pannenkoeken 
voor deze passanten uit het 
Westen, die broodmager en 
berooid eten of onderdak 
zochten.

Blij met varkensvoer
En toen was er licht 

aan de horizon. De laatste 
stuiptrekkingen van de 
bezetter! Mussert had met 
zijn gevolg al de aftocht 
geblazen en troepen Duitse 

Verdwaalde granaten en uitgehongerde soldaten
achter de Bellinckhof

  Door Jennie van der Horst-Hemmink
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soldaten vluchtten naar der Heimat, via het Oosten van 
het land. Treinen vol Duitse soldaten werden daar gedropt 
en zochten een veilig heenkomen. Velen kwamen door het 
Almelose.

“Als een colonne mieren liepen ze voorbij ons 
keukenraam”, vertelt Henk Huiskes. Daar gingen de 
soldaten, verslagen, de geknakte trots in de gebogen 
ruggen, mager en hongerig in de hoop ooit thuis te 
komen.

In de schuur, achter de boerderij werd in een grote 
fornuispot ‘köksel’ gekookt, aardappelen in de schil, 
bestemd als voer voor de varkens. Maar... de varkens 
moesten maar een maaltje overslaan: de uitgehongerde 
dienstkloppers vielen aan op de gekookte brei, ah... 
pellkartoffeln, riepen ze uit en deden zich schransend te 
goed.

“Het waren nog maar jongens”, zegt Huiskes, “15, 
16 jaar, je kon hen de ellende die de Duitsers hadden 
aangericht niet kwalijk nemen”. Henks moeder stopte 
hen, verborgen onder de paardenkrib, een boterham toe. 
“Moeder was gul”, knikt hij, “ ze had medelijden met die 
bange jongens”. 
Toen ze ’s avonds met een volle buik verder marcheerden 
zei een van de laatste soldaten, een oudere man, “Wenn 
die Kirschbäume blühen, ist der Krieg beendet. Zo 
herinnert Huiskes zich. “En dat was 5 mei!”

Bevrijd door een Canadees
En Geeske? Die beleefde het een paar huizen terug, 

vanaf het ouderlijk huis op de begraafplaats. 
“Ik ben persoonlijk bevrijd door een Canadees”, vertelt 
ze. Toen de granaten overal neerkwamen en het gevaar 
toenam, nam de familie van den Elst haar toevlucht tot de 
munitiekelder op het kerkhof. 

“Dat was vanaf ons huis nog best een stukje lopen en ik 
herinner me dat we voor mijn oma een stoel meesleepten. 
Moeder had nog wat brood meegenomen. In de kelder 
zaten op een plaid op de grond”. De negenjarige Geeske 
vond het “best griezelig”. 

Na enige uren gebeurde er iets. Voetstappen. En… 
de loop van een geweer om de hoek van de ruimte waar 
ze zich schuil hielden. “Wat was ik bang. Tot... de soldaat 
tevoorschijn kwam. Het was een Canadees! De bevrijder. 
Hij zei ‘Hands Up’. Gelukkig sprak vader goed Engels 
en kon hij vertellen waar we woonden en de redder 
begeleidde ons veilig naar huis. Wel gingen we toen voor 
de zekerheid naar familie in de stad”. “Die blijdschap, die 
opluchting. Je vergeet het nooit!” zegt Geeske Huiskes. 

Bewoners van het westelijke buitengebied

Meer informatie over de laatste dagen voor de bevrijding in dit 
deel van de stad kunt u vinden op de website van

Stichting Agrarisch Erfgoed:

www.agrarischerfgoedalmelo.nl/archief/algemeen

Onder het kopje: ‘Agrarisch Almelo in oorlogsjaren’, vindt u het 
persoonlijke verslag van landbouwer Zwier Hondebrink, die deze 

spannende periode aan de Wierdense kant van het Twentekanaal, 
aan den lijve ondervond. 
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Zaterdag 4 april om 17.30 uur leggen het bestuur van 
de Historische Kring Almelo en burgemeester Arjan 
Gerritsen bloemen bij de plaquette aangebracht op 

het brugwachtershuis bij de Vriezebrug. 75 jaar geleden 
sneuvelden daar twee Canadese soldaten.

Nadat het centrum van Almelo op de middag van 4 
april 1945 was bevrijd, trokken de Duitsers zich terug 
in het Noordelijke deel van Almelo rond de Vriezebrug. 
Bij dit bruggenhoofd was de brug wel door de Duitsers 
ondermijnd met explosieven maar nog niet opgeblazen, 
om zo nodig voor hen nog een snelle terugtocht naar 
het bezette Noorden mogelijk te maken. De Duitsers 
hielden ter verdediging van de Vriezebrug rondom de 
brug de wacht. Vanaf de driesprong bij het toenmalige 
Diaconessenhuis werd met een anti-tankkanon de brug 
onder schot gehouden.

Rond half zeven trokken de Canadezen met tanks 
via de Hagengracht en de Grotestraat de Oranjestraat 
in om het noorden van de stad te gaan ontzetten van 
de Duitsers. Op de hoek van de Grotestraat met de 
Oranjestraat schoten zij eerst een mitrailleursalvo af door 
de straat om zich er van te vergewissen of er Duitsers 
aanwezig waren. Her en der sneuvelden er winkelruiten. 
Toen verkenners van de Canadese infanterie van de Lake 
Superiors langs de huizen van de Ootmarsumsestraat 
voorzichtig de brug benaderden, werden zij vanaf de 
overzijde van het kanaal door de Duitsers hevig onder 
vuur genomen. Vier snelle lichte Stuarttanks van de 
Canadian Grenadier Guards onder aanvoering van 
sergeant Mac Veigh ondernamen daarop een verrassende 
bliksemaanval op de brug. Op het moment dat de voorste 
tank van Mc Veigh op de brug was, werd de springlading 
door de Duitsers tot ontploffing gebracht en vloog de 
brug gedeeltelijk de lucht in. Door de explosie was van 

de voorste tank de rupsband afgerukt, waardoor de 
tank onbestuurbaar werd. Voordat de bemanning de 
tank ongedeerd kon verlaten, kwam de tweede tank 
aangeraasd en botste op zijn voorganger. De tweede tank 
werd getroffen door een antitankgranaat, afgeschoten 
door een Duitse SS-er met een panzerfaust vanaf het 
balkon van schoenwinkel Ten Dam, gelegen op de hoek pal 
bij de brug. De tank vloog onmiddellijk in brand. Twee van 
de vier bemanningsleden konden er snel uitklimmen. De 
overige twee Granedier Guards Frank A. Williams (35 jaar) 
en Milton R. Lewis (26 jaar) hadden de mogelijkheid niet 
meer en kwamen om in de brandende tank. De Duitser die 
de tank had uitgeschakeld werd meteen daarna door de 
Canadezen doodgeschoten.

Lewis en Williams werden naast de brugwachters-
woning van Krabshuis begraven. Zij zijn later na de 
bevrijding overgebracht naar het Canadese kerkhof op 
de Holterberg. Op de grafsteen van Milton Lewis staat 
vermeld zijn legernummer B138813 en de tekst: ”We 
loved him well, God loved him best and took him home 
to rest”. Hij was getrouwd met Ruby Lewis en kwam uit 
Ontario. De grafzerk van Frank A. Williams vermeld zijn 
legernummer B 131852 en de tekst: ”Greater love hath no 
man than he lay down his life for his country”.

Na deze dramatische ontwikkeling stopte de aanval. 
Duitsers vluchtten naar het noorden en langs het kanaal 
oostwaarts. De hele nacht daarop werd de brug en de 
omgeving door de Canadezen onder controle gehouden. 
Midden in de nacht begonnen Canadese genietroepen 
met de gedeeltelijk beschadigde brug provisorisch te 
herstellen. Op 5 april kon de opmars van de Canadezen in 
noordelijke richting worden voortgezet.

Bron: https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/tweede-
wereldoorlog-1940-1945

Bij de Vriezebrug stokte die 4de april de bevrijding van Almelo

Herinneringsplaquette, aangebracht op de 
brugwachterswoning van de Vriezebrug 
door de Historische Kring Stad en Ambt 

Almelo naar een ontwerp van Hans 
Holtmann



De Canadees die bij de aanvang van het gevecht op 
de Markt uit zijn tank geschoten werd, was niet 
dood. Hij werd achter in zijn nek geraakt door een 

dwarsschot en sprong zelf naar beneden, terwijl hij naar 
de getroffen plaats greep. Hij rukte helm en veldkijker 
af - ik heb hem nog netjes op de tank gehangen - en 
zakte toen op de grond in elkaar. Dat hij niet dood was 
weet ik zeker, want de volgende morgen kwam ik in het 
Elisabethziekenhuis naast hem te liggen... Veel dingen 
raak je kwijt na zoveel jaren, maar ik wèèt wel dat ik op 
weg naar de Markt met verbazing het gat in het brugdek 
in de Holtjesstraat heb staan bekijken, dat ik vanuit de 
Marktstraat op de Markt terecht kwam en dat daar een 
zwaar bewapende Duitse soldaat mij wenkte dat ik moest 
doorlopen en snel verdwijnen... Ik kwam ongedeerd op het 
Schokland. Daar zag ik garagehouder Rompelman met een 
revolvertje achter de bruggemuur zitten. Om hem niet te 
verraden liep ik door naar de Grotestraat en op de hoek bij 
Willemink kwam plots de eerste tank tevoorschijn. Sjoerd 
Kuperus was daarbij. Ik riep dat er Duitsers op de Markt 
waren, maar dat wisten ze tot mijn grote verbazing... De 
tank stond stil. De geschutskoepel draaide in de nieuw 
te volgen richting en enkele seconden later pas de tank 
zelf. Ep Veen: ”ik dook het gangetje in naast kapper De 
Vries. De tank stopte pal voor me. Ze schoot een aantal 
mitrailleursalvo’s over de markt. Ik hoor nog het tak-tak-
tak-en ik zie nog de lichtspoormunitie uit de loop komen. 
Er werd teruggeschoten, dat staat vast. Opeens verhief de 
Canadees zich, die bovenuit de geschutskoepel met zijn 
kijker keek, sprong naar beneden en zakte ineen nadat 
hij helm en kijker had afgerukt. Er waren direct mensen 
die de gewonde in veiligheid brachten om de hoek in 
de Grotestraat. Ik liep mee en ook de tank is een stukje 
teruggereden waarschijnlijk voor beraad, maar daarna 
weer vooruit naar de Markt.

Ep Veen loopt dan mee met het gewonden transport 
naar het Elisabethziekenhuis. Van daar terug naar huis via 
de Veemarkt waar hij een groep krijgsgevangenen tegen 
komt, die via de Bornebroeksestraat worden afgevoerd. 
De volgende ochtend donderdag 5 april staat hij vroeg op 
om opnieuw zelf te zien hoe de opmars van de Canadezen 
verloopt in het noorden van Almelo.

Op de hoek van de Bornerbroeksestraat en de Zuiderstraat 
was men bezig tanks en carriers in gereedheid te brengen 
en te groeperen. Er stonden veel mensen bij te kijken. 
Ik stond er net toen er een schot klonk en iemand naast 
mij op de grond viel. Sjef Jans (van de sigarenmaker), de 
kogel was dwars door zijn benen gegaan en had - zo bleek 
later - de botten geraakt. Toen Sjef werd weggedragen 
kreeg ik opeens een warm gevoel in mijn been en met de 
gewonde meelopend zag ik dat m’n kous en schoen vol 
bloed kwamen. Pas daarna voelde ik pijn en bleek dat ik 
ook geraakt was vlak onder mijn knie... Een Canadees 
legde mij een noodverband aan en even na Jans werd ik 
afgevoerd naar het Elisabethziekehuis. Een Duitse officier-
arts opereerde me onder toezicht van een Canadees. Later 
werden wij alleen gelaten. De Duitser was vriendelijk en 
huilde. Men had hem allerlei kostbaarheden afgenomen, 
ook zijn trouwring.

De volgende dag kwam Ep Veen naast de Canadees te 
liggen die bij het begin van de strijd om de markt gewond 
raakte. Hij was nog steeds buiten bewustzijn. Die avond 
werd hij naar Engeland overgebracht om daar geopereerd 
te worden.
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De strijd om de Markt

Door Hanschristiaan Krol

Gerard Vloedbeld, journalist en stadshistoricus, schreef in 1980 een 
serie herinneringen aan de bevrijding. In nummer 9, verschenen op 
22-11-1980 in de Twentsche Courant, vertelt hij het verhaal van de 
Almeloër Ep Veen, die als 11-jarige, het felle vuurgevecht rondom 
de Markt meemaakte.



Op 4 en 5 april wordt Almelo bevrijd door de 
Canadezen. Vanuit het zuiden trekken de troepen 
binnen terwijl Duitse troepen na gevechten Almelo 

aan de noordkant moeten verlaten. In Almelo blijft het 
Algonguin regiment achter om het bestuur van de stad 
tijdelijk over te nemen. Commandant Bligh krijgt de 
opdracht “to clear the scattered remments”, vrij vertaald 
om de boedel veilig te stellen. Dit was temeer relevant 
omdat in de laatste periode van de oorlog NSB leider 
Mussert in Almelo woonachtig was, nl. in de Bellinckhof 
aan de Wierdensestraat.

In een voormalig notariskantoor aan de Bornsestraat 
heeft de Duitse Sicherheitsdienst SD in de periode 
van de bezetting zijn intrek genomen. De Canadezen 
nemen het pand over en treffen een groot aantal kisten 
met geroofde goederen aan, waaronder ceremoniële 
attributen afkomstig uit een synagoge. De vraag waar 
deze goederen vandaan komen kan op dat moment nog 
niet beantwoord worden. Later zal blijken dat alles uit 
Arnhem afkomstig is. In de nasleep van de geallieerde 
militaire operatie Market Garden zijn Duitse troepen op 
rooftocht uitgegaan. In afwachting van vervoer worden de 
goederen bewaakt door Canadese militairen. De geroofde 
goederen worden vervolgens afgevoerd en opgeslagen 
in Almelo. De Canadese bevrijder zorgt ervoor dat de 
goederen ondergebracht worden bij het agentschap van 
de Nederlandsche Bank in Almelo. Dan wordt het een tijd 
stil.

De afhandeling van geroofde bezittingen 
tijdens WO II

Vanaf 1997 is er in Nederland veel te doen over 
de afhandeling van in WO II geroofde goederen van 
joodse landgenoten. Tijdens de bezetting werden joden 
verplicht hun geld en bezittingen onder te brengen 
bij de Lippmann- Rosenthal bank te Amsterdam. Na 

de bevrijding werden bij deze bank nog goederen 
aangetroffen. Na een periode gezocht te hebben naar 
rechthebbende nabestaanden hebben de betrokken 
ambtenaren de overgebleven goederen verkocht dan wel 
onderling verdeeld. Door een toevallige vondst van een 
achtergebleven archief van de Lippmann-Rosenthalbank 
kwam deze kwestie boven water. Dit leidde tot veel ophef 
waarna diverse onderzoekscommissies de zaak onderzocht 
hebben. Daarbij werd vastgesteld dat de Nederlandsche 
Bank verzamelmunten uit de Lippmann-Rosenthal boedel 
had gekocht.

Bornsestraat 96, de zetel van de Sicherheitsdienst in 1945
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De schat van Almelo

door Hans Gerritsen

Een bijzonder verhaal van de bevrijding van Almelo. 
Kisten vol geroofde goederen worden in de dagen na 5 april 1945 
aangetroffen door de Canadezen in het gebouw van de Duitse 
SIcherheitsdienst aan de Bornsestraat. Ze worden veilig gesteld 
onder toeziend oog van de politie en ondergebracht bij het 
agentschap van de Nederlandsche Bank in Almelo. 
Vijfenveertig jaar later, in 1990, vraagt de Canadese commandant 
Bligh hoe “de schat van Almelo” is afgehandeld. Een open 
zenuw bij de Nederlandsche Bank omdat enige tijd later aan 
het licht kwam dat de bank ook betrokken was als koper bij een 
bedenkelijke afhandeling van in de oorlog geroofde bezittingen. 
Er is de bank veel aan gelegen om helderheid te krijgen in deze 
gevoelige kwestie.



Op zoek naar de schat van Almelo

In 1990 informeert de Canadese commandant Bligh, 
inmiddels op leeftijd en woonachtig op Vancouver, naar 
de afhandeling wat inmiddels bekend is komen te staan 
als “de schat van Almelo”. In eerste instantie wordt 
er uitvoerig archiefonderzoek gedaan. Dit levert geen 
resultaten op. In de archieven is niets vastgelegd over de 
schat van Almelo. Een onbevredigende uitkomst. In 1992 
bericht men de Canadese commandant Bligh dat er geen 
beeld kon worden gevormd van de afhandeling.

De publiciteit over de Lippmann-Rosenthalbank 
maakt dat de Nederlandsche Bank in 1998 alsnog 
vervolgonderzoek instelt. Men wil toch nog proberen 
inzicht te krijgen in het afhandelen van de schat van 
Almelo. De oud-commissaris van politie Nordholt wordt 
gevraagd om een onafhankelijke onderzoekscommissie 
in te stellen. Deze commissie gaat getuigen horen om de 
gang van zaken te reconstrueren. In het verlengde daarvan 
vindt hernieuwd archiefonderzoek plaats.

Het onderzoek van de commissie Nordholt levert 
alsnog schriftelijk bewijs op dat de schat van Almelo 
is ondergebracht bij de Nederlandsche Bank aan de 
Wierdensestraat. De schat bestond uit twee delen. Een 
collectie religieuze attributen afkomstig uit een synagoge 
en bezittingen van particulieren, o.a. zilveren voorwerpen. 
Vastgesteld werd dat deze afkomstig 
waren uit Arnhem. Duitse militairen 
hebben deze goederen geroofd en 
overgebracht naar het gebouw van de 
SD in Almelo. De religieuze attributen 
waren dus niet afkomstig uit Almelo 
zelf zoals aanvankelijk gedacht werd. 
De synagoge in Almelo had haar 
kostbaarheden verborgen in een kluis 
van de Twentsche Bank, waarmee 
de joodse gemeente al lange tijd een 
zakelijke relatie had.

De gesprekken met de informanten 
gaven inzicht in de afhandeling van 
de schat van Almelo. De synagogale 
attributen zijn via een formele 
procedure van rechtsherstel terug 
gebracht naar de joodse gemeente in 
Arnhem. De particuliere goederen zijn 
op verschillende kijkdagen in Arnhem 
o.a. in Musis Sacrum tentoongesteld 
teneinde de rechtmatige eigenaren 
op te sporen. Deze kijkdagen zijn in 
de pers herhaaldelijk aangekondigd. 
In hoeverre in alle gevallen gelukt is 
om de goederen terug te brengen kan 
de commissie niet meer nagaan. De 
commissie concludeert echter dat deze 
aanpak van de bank en de politie in 
Arnhem zorgvuldig is geweest.

Tot slot

Met het onderzoek van de commissie Nordholt is 
duidelijk geworden dat de goederen van de schat van 
Almelo na de oorlog, voor zover mogelijk, teruggegeven 
zijn aan de rechtmatige eigenaren. De Nederlandsche 
Bank heeft de teruggave zorgvuldig aangepakt. De gang 
van zaken biedt zicht op een minder vaak belicht deel van 
de gang van zaken tijdens en na de bevrijding: “to clear 
the scattered remnants”.

De Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat
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Maart, april, mei  De gezamenlijke ouderbonden 
organiseren  elke maand een thema-avond of middag met 
een programma gericht op het jaarthema “persoonlijke 
verhalen”.

1 april  In de bibliotheek op de 4de verdieping is een 
tentoonstelling gewijd aan de bevrijding van Almelo te 
bezichtigen.

April/mei  vrijheidsmaaltijden Op diverse plaatsen 
in Almelo. Met elkaar aan tafel eten om tijdens dit 
vrijheidsmaal met elkaar in gesprek te komen over 
verleden en heden, vrede en veiligheid.

4 april  19.30 uur  Het bestuur van de Historische Kring 
Almelo en burgemeester Arjan Gerritsen leggen bloemen 
bij de plaquette aangebracht op het brugwachtershuis 
bij de Vriezebrug. 75 jaar geleden sneuvelden daar twee 
Canadese soldaten: Frank A. Williams en Milton R. Lewis.

5 april  Almelo is volledig bevrijd
11.30 uur Een Beiaardconcert vanuit de St. Georgius-
basiliek. Beiaardier is Frans Haagen.
12.00 uur-13.30 uur Een groot aantal voertuigen van 
“Keep Them Rolling” zal te bewonderen zijn in het 
centrum van Almelo.
14.00 uur  opening van de Stolpersteine Belevingstunnel 
in het Huis van Katoen en Nu. Geïnteresseerden kunnen 
vervolgens deelnemen aan een fietstocht langs de 
Stolpersteinen met op diverse plekken verhalenvertellers 
over de families, die hiermee herdacht worden.
14.00 tot 22.00 uur  Bevrijdingsconcerten 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 en een gastzanger. Een “informatie-
autobus“ is aanwezig met een tentoonstelling over WOII 
waarin mensen hun verhalen kunnen vertellen n.a.v. 
voorwerpen uit die tijd.
In veertien horecabedrijven is deze dag een tafel 
gereserveerd voor het houden van een vrijheidsmaaltijd.

8 april 19.30 uur  in de Bibliotheek Almelo in 
samenwerking met 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.

15 april 15.30 uur. De tentoonstelling “Naar onbekende 
bestemming” wordt geopend in het Huis van Katoen en 
Nu.

4 en 5 mei  Het reguliere programma voor 4 mei met de 
verschillende kransleggingen, de herdenkingsbijeenkomst 
in Hof 88 en de herdenking op het wethouder van 
Dronkelaarplein. 
Om 21.00 uur kan men kiezen tussen het concert van 
Toonkunst in de Grote Kerk van Almelo of het programma 
in het kader van Theater na de Dam in Hof 88. 
 
5  mei Bevrijdingsdag  
08.00 uur luiden alle kerkklokken in Almelo, Aadorp en 
Bornerbroek als aankondiging van de bevrijdingsdag. 
10.00 uur  De fietsers van ATV Ruiten Drie komen 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). 

Gedurende de dag zijn er begeleide wandel- en 
fietsroutes langs oorlogsplekken en gedenkplaten waaraan 
iedereen gratis kan deelnemen. 

‘s Middags zijn er twee bevrijdingsconcerten: 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 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  zondag om 15.00 uur is er in het Beeklustpark een 
Oecumenische kerkdienst, waarin eveneens de herdenking 
van 75 jaar Bevrijding centraal staat. 

17 mei zondag 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  In het stadion van Heracles vindt een Taptoe 
plaats, waarin 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. 
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Van het bestuur

Beste donateurs en andere lezers,

In deze bijdrage wil ik graag, namens het bestuur, eerst stilstaan bij de periode mei 1940 tot vijf april 1945. Een 
periode van bijna 5 jaar, waarin de Duitse bezetter, ondersteund door de NSB, Almelo en haar inwoners in zijn greep hield.
Het begon op 10 mei 1940 in de ochtend toen Duitse soldaten vanuit het oosten optrokken naar onze stad en het 
eindigde met de bevrijding door de Canadezen op 4 en 5 april 1945. 
Het zijn jaren geweest die zich kenmerkten door allerlei verschrikkingen veroorzaakt door de bezetter, zoals de 
deportatie van joden naar de vernietigingskampen, de onderdrukking van de inwoners in vele vormen en de executie van 
verzetsstrijders.
We leven nu al weer 75 jaar in vrijheid en we kennen een democratie die ons in staat stelt met elkaar van mening te 
verschillen en dat ook te uiten, zonder dat we elkaar naar het leven staan. Wat een waardevol bezit en dus iets waarvoor 
we ons best moeten blijven doen om dat in stand te houden.

Als Historische Kring Stad en Ambt Almelo besteden we op verschillenden manieren aandacht aan de oorlog en bevrijding 
van onze stad:
     * er is een speciale uitgave van Stad & Ambt dat volledig gewijd is aan de eerste april dagen in Almelo, 
        met foto’s, dagboeken, brieven en verhalen over de eerste bevrijdingsdagen;
     * er wordt meegewerkt aan de tentoonstelling over de bevrijding van Almelo in het Stadsmuseum, die op 
        zaterdag 21 maart a.s. wordt geopend door de minister van Defensie, mevrouw A. Bijleveld-Schouten. 
        De tentoonstelling gaat op 22 maart open voor het publiek en loopt tot 31 augustus 2020;
     * er is een herdenking, op 4 april van 19.30 tot 20.15 uur bij de Vriezebrug, om te herdenken dat op die plek twee
        Canadese soldaten, Frank A. Williams en Milton R. Lewis, zijn omgekomen. Naast het leggen van bloemen 
        zal de burgemeester van Almelo een toespraak houden. 
        Het volledige programma kunt u te lezen op onze website www.historischekringalmelo.nl 
     * in samenwerking met de bibliotheek is er op woensdag 8 april (locatie bieb) een bijeenkomst, waar de 
        bevrijding wordt gevierd in de vorm van muziek, gedichten en unieke filmbeelden van die 4de en 5de april 
        met toelichting;
     * tijdens de jaarlijkse excursie (donderdag 14 mei) zal een bezoek worden gebracht aan het vernieuwde Airborne
        Museum Hartenstein in Oosterbeek.;
     * er is in de afgelopen maanden overleg geweest met de gemeente Almelo omtrent een waardige en bereikbare
        locatie van het Canadese Bevrijdingsmonument, ter vervanging van de huidige nogal troosteloze plek bij het
        voormalige stadhuis. Het college begrijpt dit goed en hopelijk zal dit over enkele jaren leiden tot een 
        permanente oplossing die zowel recht doet aan de geweldige inzet van onze bevrijders, als ook markeert 
        welke offers zij hiervoor hebben moeten brengen.

Het is verder wel bijzonder te noemen dat het in dit bevrijdingsjaar, 600 jaar geleden is dat Almelo stadsrechten 
verkreeg. In de aantekeningen van Hans Holtmann (laatste revisie, maart 2019) over dit onderwerp maakt hij melding van 
het feit dat Almelo op 15 juni 1420 deze rechten heeft verkregen. 
Stadsrechten hadden betrekking op bestuurlijke zaken (stadsbestuur, rechtspraak + wetgeving en belastingen) en op 
privileges (tolrecht, marktrecht, waagrecht e.d.). Op welke wijze er activiteiten zullen plaatsvinden is nu nog niet bekend.
Wel is het zo dat onze Kring, vanuit het Platform Cultureel Erfgoed Almelo, de taak op zich heeft genomen, om in 
samenwerking met de gemeente, de mogelijkheid van visualisering van de twee voormalige stadspoorten in de 
Grotestraat, te onderzoeken en zo mogelijk nog dit jaar te realiseren. Als dit lukt wordt op een bijzondere manier een 
stukje erfgoed weer zichtbaar en dat draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
Vermeldingswaard is tot slot nog de vernieuwde aanpak van de Open Monumentendag in het tweede weekend van 
september 2020. Het thema is “Leermonument”. Als u wilt meewerken aan de voorbereiding hiervan, dan bent u nu al 
van harte welkom.

Met hartelijke groet,
Theo van Rijmenam, voorzitter

     Nieuws  van Stad & Ambt


