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Voorwoord
Almelo is een stad met identiteit. Ontstaan op een knooppunt van 

waterwegen en een handelsweg in de feodale tijd. Stormachtig gegroeid 
door ondernemerschap in de textiel. Nieuw thuis voor werkzoekenden uit de 
regio en later ook voor migranten. Een veelkleurig palet van godsdienstige, 
sociale en etnische groepen. Dat Almelo, dat zijn vooral de mensen, die zich 
ontplooien, hun keuzes maken en initiatief nemen. Die in de stad wonen, 
werken, actief zijn en hun leven betekenis geven. Daarbij laten zij en we ons 
inspireren door onze geschiedenis, maar ook door waar kunst en cultuur ons 
mee confronteert en ons van laat genieten. Het hoort bij een stad dat deze 
een centrumfunctie vervult in dit opzicht. Dat geldt zeker voor Almelo, een 
stad die vanuit z’n identiteit een verhaal te vertellen heeft.

In het huidige tijdsgewricht staat deze gedachte onder druk. De financien 
van de gemeente Almelo vragen om een stringent beleid. Daarbij zijn scherpe 
politieke keuzes noodzakelijk. Het is politieker dan ooit. Wij willen dat de 
gemeenteraad kiest voor de stad en haar inwoners. Voor datgene wat Almelo 
tot stad maakt, een stad van enige allure. Een stad waar de mensen en hun 
behoefte aan ontplooiing en zingeving centraal staan.

De gemeente Almelo dreigt echter een andere kant op te gaan. Bezuinigen 
op kunst, cultuur en welzijn. Rigoureus. Het stadsmuseum dreigt de deuren 
te moeten sluiten, de bibliotheek en de muziekschool worden (nog verder) 
uitgekleed. Kaalslag en schadelijk voor Almelo. Ondertussen gaat het 
asfalteren gewoon door. De stad laat onder financiele druk het ware politieke 
gezicht zien.

Wij hopen dat de gemeenteraad bij zinnen komt, het stadsmuseum in 
stand houdt en bezuinigingen op cultuur en welzijn terugdraait.

Hans Gerritsen
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In 1942 schreef W.F.Hermans als tweeëntwintig-jarige 
een kort verhaal met de titel Loo-Lee. Het streepje 
is raadselachtig. Samen met een zestal andere korte 

verhalen werd Loo-Lee gepubliceerd in 1948 met de titel 
“Moedwil en Misverstand”. Hermans maakte gebruik 
van zijn herinneringen aan Almelo, waar hij logeerde bij 
een oom, notaris De Jong aan de Wierdensestraat 24. 
Het huis en de straat moeten voor hem een verademing 
zijn geweest. Zelf groeide hij op in de 3de Helmerstraat 
in Amsterdam. Daarbij was Hermans, notoir chagrijnig, 
positief over het groen dicht bij het centrum. In zijn 
novelle is het water van de Loolee echter een rivier van 
stromend vuil “. . . zou iemand zijn hand erin steken  - maar 
de oevers zijn daar te hoog en te steil voor  - de hand zou 
er zwart weer uit komen. . .  Het vuil van de Loolee herken 
je bovendien aan zijn stank”.

Loolee, Almelose Aa en Weezebeek waren al in het 
interbellum zwaar vervuild door de industrie die afvalwater 
direct op de Twentse rivieren loosde.

Dertig jaar later was de Loolee (de Hagen) nog 
een steeds een zwaar vervuild riviertje. Net als de 
Weezebeek. Geen vis die er zwom, geen eend die er 
fladderde. Het donkere water stroomde door Almelo 
op weg naar de Regge om samen met de Weezebeek 
de Regge te vervuilen. De Loolee dankte haar vervuiling 
aan de bedrijven tussen Hofstraat en Hofkampstraat, 
zoals de leerlooierij en ververij van Gerrit Jan Gast aan 
de Fortstraat. De straat verdween. De bedrijven werden 
gesloten en gesloopt. Ook het postkantoor en de 

bibliotheek gebouwd in de jaren zestig maakten plaats 
voor hoog oprijzende appartementen en het Hagenpark. 
Het terrein tussen Hofstraat en Hofkampstraat is nu groen. 
De Loolee stroomt nu vredig en helder de stad uit, nog 
steeds op weg naar de Regge.

De vader van Gerrit Jan Gast had een schildersbedrijf. 
Zelf vertrok hij als zeventienjarige na zijn eindexamen 
HBS naar de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Vier 
jaar later kwam hij terug. Dat zelfde jaar 1917 richtte hij 
de Firma G.J. Gast jr. Leerlooierij en Ververij op. De keuze 
voor de Fortstraat was begrijpelijk, want aan het water van 
de Loolee en aan de Oostkant van de stad. Een leerlooierij 
moet zijn afvalwater kwijt. Daarbij was de Oostkant van 
de stad prettig voor de inwoners van het centrum. Bij een 
overwegend noordwestelijke wind woei de stank van het 
bedrijf naar de Gravenallee.

Gast nam met de start van zijn leerlooierij in 1917 een 
risico. De Nederlandse economie kwam in die laatste jaren 
van WOI tot stilstand. Er ontstond een grondstoffen tekort 
en voedsel ging op de bon. Boeren schakelden over op de 
productie van graan en slachtten een deel van hun vee. 
Misschien zag de jonge Gast daar een gat in de markt. 
Huiden werden goedkoper en export naar Duitsland 
was op verschillende manieren mogelijk. De daarop 
volgende decennia ging het Gast voor de wind. In 1942 
werd een belendend perceel aangekocht, waar een café-
restaurant in had gezeten en op de bovenzaal de Deva 
Vakschool. Later volgden Tricotfinish en de Dijkschool. 
Zo ontstond een rommelig geheel van gebouwen, maar 
het bedrijf groeide. Het adres veranderde in Fortstraat 

Leerlooierij en ververij G.J. Gast

     Door Hanschristiaan Krol
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4-14. In de jaren zestig werkten er rond de honderd 
personeelsleden. Het was de toptijd van het bedrijf. Gerrit 
Jan Gast, creatief en avontuurlijk, was overgeschakeld 
naar een bijzondere niche van de ledermarkt. Het 
bedrijf was zich gaan specialiseren in de bewerking van 
exotische huiden. Hij kocht in Zuid-Afrika struisvogel-, 
slangen- en andere huiden. In een interview met Het 
Vrije Volk in 1961 vertelde hij acht keer in Afrika te zijn 
geweest. Gast koppelde daar zijn zakelijke belang aan zijn 
hobby. Hij was een bekend amateur filmer, die met zijn 
16mm camera struisvogelfarms en safariparken bezocht 
waar hij materiaal verzamelde voor films die boven het 
amateurniveau uitstegen.

Luchtfoto van de fabriek aan Hofstraat met het 
postkantoor in aanbouw, de bibliotheek op de hoek van de 
Hanzelaan is er nog niet, evenmin als de latere theaterzaal 
van Hof88.

In het oudste en donkerste deel van het bedrijf 
stonden in de jaren zestig een tweetal half in de grond 
verzonken baden. De één voor het looien, de ander voor 
het verven. Beiden met een diameter tussen de 3 en 4 
meter. De wanden bestonden uit dikke eikenhouten palen 
stevig aaneen geklonken door ijzeren banden. In het 

looibad dreven de huiden in donker water waar chroom 
aan toegevoegd was voor het looiproces. Mannen met 
voorschoten en hun voeten in rubberen laarzen bewogen 
met lange houten spanen de huiden in het rond. In het 
verfbad ernaast gebeurde hetzelfde. De kleur van het 
water verschilde afhankelijk van de kleur die het leer 
moest aannemen. Soms wit, soms prachtig indigo blauw. 
Je kon er echter tegen de lucht in leunen. Het stonk er 
naar rotting en stinkend vleesafval, vooral wanneer er 
struis werd gelooid en geverfd. Gast jr. was een van de 
grootste afnemers van struisvogelhuiden in Zuid-Afrika. 
De grijze huiden kwamen in Almelo aan in kratten. Met 
een koevoet werden de deksels gelicht. De huiden, 

zwaar van pekel en vocht, werden eruit gehaald door 
een arbeider, die met een groot vlijmscherp mes het eelt 
van beide knieën van de struis eraf sneed, om de huiden 
vervolgens door te geven aan een collega, die achter een 
schraapmachine stond. De huid werd als de maandagwas 
door een wringer gehaald tussen twee cilinders die 
gele klodders vet en restanten vlees van de binnenkant 
van de huid schraapten. Vlees en vet zwiepten door de 
ruimte om uiteen te spatten tegen handen, gezichten 
en voorschoten. Af en toe stopten ze om het vet uit hun 
ogen te wrijven. Daarna gingen de huiden het looibad en 
vervolgens het verfbad in.



In de volgende zaal werden de huiden gespannen en 
gedroogd. Licht viel daar naar binnen via bovenlichten. 
Tegen de wand stonden twee en een halve meter lange 
houten schotten met daarop slangen- of leguanen huiden. 
Bij binnenkomst om half acht werden de ventilatoren 
stilgezet, die de hele nacht hadden staan blazen. De 
schotten werden van de wand gehaald en op een drietal 
katafalken gelegd. De witte klosjes met daar doorheen een 
spijker werden voorzichtig verwijderd met een tang. De 
twee, drie meter lange slangenhuiden werden opgerold. 
De veel kleinere leguanenhuiden gestapeld. De tang 
met een brede platte bek als van een vogelbekdier werd 
vervolgens gebruikt om een net geverfde slangenhuid 
vast te pakken. Iets te strekken om vervolgens met de 
platte bovenkant van de tang de huid vast te tikken 
met de spijker door het klosje. Eerst de kop, dan het 
midden, vervolgens de staart. Om de vijf centimeter werd 
vervolgens de rest van de huid gespannen. De schotten 
werden vervolgens rechtop tegen de muur gezet. Zo tot ‘s 
middags vijf uur. Het was een lange wand. Dan gingen de 
ventilatoren weer aan.

In de laatste, lichtste hal was het prettig werken. 
Zittend op een kruk aan een glasplaat met daaronder 
een lamp werden huiden klaar gemaakt voor de verkoop. 
Kleine gaatjes en beschadigingen in witte struishuiden 
werden gestopt met een witte vezelachtige pasta, die snel 
droogde. Vooral de huid van struisvogels voelde zacht en 
soepel aan. 

Gast had ook een voorraadzolder. Impala-, zebra- en 
leeuwenhuiden lagen er hoog opgestapeld. Hier en daar 
een olifantenhuid. De jongste medewerker werd met 
regelmaat naar die zolder gestuurd. Zonder mondkapje 
met een grote flitsspuit werden wolken witte DDT over de 
huiden gespoten om al wat kruipt en knaagt te verdelgen. 

Begin jaren zeventig zette voor leerlooierij en ververij 
Gast jr. de neergang in. In 1970 werd in Nederland de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren van kracht, terwijl 
in Zuid-Afrika en Latijns-Amerika zelf de huiden gelooid 
en geverfd werden. Stukken goedkoper dan in Almelo. In 
1973 sloot het bedrijf. De laatste 29 werknemers werden 
ontslagen. 

Bronnen: 
- W.F. Hermans: Moedwil en Misverstand, 1965, p.65 
- https://almelo.erfgoedopdekaart.nl/
 ambachtelijk/industrieel erfgoed 
- Delpher: Het Vrije Volk interview met G.J. Gast, 1961 
- Vier weken vakantiewerk 1964
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In 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht, dat later verder ging onder de naam Topografische Dienst, vanaf 2004 
werd de Dienst een onderdeel van het Kadaster.

In 2015 werd ‘200 jaar topografie’ gevierd met de introductie van een tijdreis-app, waarmee men op eenvoudige wijze 
chronologisch de ontwikkelingen van woningbouw, infrastructuur, bedrijvigheid, etc. kan volgen voor alle plaatsen in ons 
land.

Aan de hand van Almelo, nemen wij U mee in een poging om u als lezer ook enthousiast te maken voor de app.
Ga simpel met uw ipad of pc naar: www.topotijdreis.nl

Dan verschijnt het volgende plaatje op uw scherm:
 

De kaart van Nederland in 1925, even een paar simpele highlights:
• Geen Afsluitdijk, maar wel de Zuiderzee.
• Wieringen is nog een eiland, evenals Urk en Schokland.

Rechtsboven bij de ‘I’ (van Info), is een lezenswaardige toelichting te vinden, het is zeker de moeite waard de toelichting 
een keer door te nemen, maar we gaan eerst genieten van de eerste waarnemingen.

Men kan natuurlijk gaan ‘scrollen’ naar Almelo, maar leuker is om linksboven dat ‘rondje’ (locatie-aanduiding) te activeren 
– werkt alleen als u toestemming heeft gegeven om uw locatie te volgen. Doet u dat vanuit Almelo, dan zal het volgende 
plaatje ontstaan (mogelijk een beetje bijscrollen):
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Topotijdreis.nl 
  Door Jaap Stapel
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Almelo, zo rond 1925, dus 
• Nog geen Van Rechteren Limpurgsingel
• Geen Preston Palace (voormalig Prinses Irene Ziekenhuis)
• Zoek ook niet naar de zijtak van het Twentekanaal, die was er nog niet.
• De watertoren aan de Reggestraat ontbreekt nog.

Ga nog niet scrollen, dat kan later nog wel, we gaan spelen met de tijdbalk aan de linkerzijde, schuif de jaaraanduiding 
geheel naar beneden, 2019. Een kleine waarschuwing, topografische kaarten lopen altijd een paar jaartjes (hooguit 5) 
achter.

 Detail centrum
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• Nu dus wel met de Van Rechteren Limpurgsingel.
• Met de vijver bij Kreta, maar nog zonder het nieuwe water in de binnenstad.
• Het huidige stadhuis.

Na deze simpele uitleg: ga genieten.

Ga uitvinden wanneer het kanaal Almelo – Nordhorn op de kaart is verschenen, verbaas u dat de zijtak van het 
Twentekanaal (plus heel Dollegoor) van latere datum zijn.

Of zoek de voormalige ligging van de Paradijsweg (dat is nu: vanaf de Bornsestraat: Lekstraat, oversteken vRL-singel, 
Paradijsweg, Sportlaan, Oude Paradijsweg, fietspaadje, Jura, Seeland, dan eindigde het bij de Bolkshoeksweg).
Wat opvalt is dat de Gemeente Almelo zo veel oude prachtige veldnamen verloren heeft laten gaan, een simpel voorbeeld: 
Waarom heet het huidige ‘Lancashire’ niet simpel ‘Uilenreef’ (of Uylenreeff), naar de toenmalige boerderij aan het eind 
van de toen voormalige Windslaan.

Er is gelukkig een kentering zichtbaar, in het Kollenveld zijn veel veldnamen terug te vinden, ook het hierboven genoemde 
Uilenreef.

Maar Nederland is groter dan Almelo, dus scrol (of vul rechtsboven een plaatsnaam in) naar de gebieden waar uw 
interesses liggen, geniet van de ontdekkingen.

Op de website  https://almelo.erfgoedopdekaart.nl zijn eveneens oude historische kaarten opgenomen. Daarnaast bevat 
de website veel informatie over de geschiedenis van gebouwen en plaatsen, geordend naar categorie zoals industrieel 
erfgoed, kerken, onderwijsinstellingen, overheidsgebouwen, tweede wereldoorlog en water.



Archeologische vondsten

In de voorlaatste ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden werd 
en was het gehele noorden van de Lage Landen bedekt 
met een tot honderden meters dik ijspantser dat vanuit 
Scandinavië als een gletsjer tot over ons land “stroomde”. 
Deze gletsjer reikte tot ongeveer de grote rivieren. Ook 
Twente was bedekt met deze dikke ijslaag. Gedurende die 
duizenden jaren voerde deze gletsjer vanuit Scandinavië 
vele rotsblokken aan. Rondgeslepen door de beweging 
van de gletsjer belandden ze in ons gedeelte van ons land 
als zogenaamd gletsjer-morene. Deze keien kennen wij als 
zwerfkeien. Onze verre voorouders van duizenden jaren 
geleden maakten reeds gebruik van deze keien. Kleinere 
keien werden gebruikt als bodembedekkers in- en rondom 
woningen. De grote zwerfkeien werden onder andere 
gebruikt bij de bouw van hunebedden.

Bij de uitbreiding van het kantoor van de 
woningstichting St. Joseph, aan de Heetveldsweg in 1988, 
werden er in de bouwput stenen uit het hoge noorden 
aangetroffen. Zo werden er Bornholmgraniet van het 
eiland Bornholm in de Oostzee, Stockholmgraniet uit 
Zweden en Alandgraniet van een eiland bij Denemarken 
gevonden.

Een andere opmerkelijke ontdekking die bij deze bouw 
van het kantoor gedaan werd waren:
Zandstenen platen in de ondergrond. Deze zandstenen 
platen ontstonden zo’n 11.000 jaar geleden na gigantische 
vulkanische uitbarstingen in het gebied van de Eifel (D). 
Deze platen behoren geologisch tot de zogenaamde laag 
van Usselo. Deze platen werden gevormd door grote 
hitte-inwerkingen. Het gehele gebied van Oost-Nederland 
stond toen in lichterlaaie door deze vulkaanuitbarstingen. 
Tijdens de bouw van het kantoor werden zogenaamde 
“vorstbreuken” in deze zandplaten gevonden. Deze 
vorstbreuken konden alleen maar ontstaan zijn door 
de afwisseling van extreme hitte gevolgd door extreme 
koude. Deze zijn dus tijdens of vlak na de laatste ijstijd 
ontstaan.

De Ootmarsumsestraat

De Ootmarsumsestraat, de verbindingsweg tussen 
Almelo en het gehele gebied ten oosten van Almelo, 
is al eeuwenlang een belangrijke weg. Eigenlijk is dit 
niet zo vreemd, omdat het gebied van het Sluitersveld 
zowel ten noorden als ten zuiden omgeven werd door 
slecht begaanbaar waterrijk laagland en het Sluitersveld 
zich hiertussen als een lichte verhoging bevond. De 
verhoging in het landschap is niet bijzonder groot (zo’n 
één tot anderhalve meter), maar hoog genoeg om met 
droge voeten door het gebied te reizen. Door deze 
omstandigheden was het Sluitersveld reeds vóór onze 
jaartelling bewoond. Een viertal stenen bijlen en een 
stenen pijlpunt gevonden op het Sluitersveld duiden op 
bewoning van deze streek in de periode van 5000  - 2000 
jaar voor onze jaartelling. 

De oorzaak van deze natuurlijke verhoging van deze 
zandrug moet gezocht worden in het tijdperk ná de laatste 
ijstijd, zo’n 15.000 jaar geleden. Ons gebied was in die tijd 
een toendra. De temperatuur was nog erg laag. Vegetatie 
in die tijd bestond uit mossen en gras. Ook veel gebieden 
bestonden uitsluitend uit zand en leem. Het gebied ten 
noorden van Almelo (noordelijk van de huidige Schelfhorst 
en verder noordelijk richting Vriezenveen) bestond uit 
juist deze zandgebieden. Als gevolg van harde winden 
uit het noordwesten werd zand verstoven en dit zand 
werd als sediment afgezet in het gebied van het huidige 
Sluitersveld. Voor de vroege bewoners in het gebied 
rond Almelo bleek dit een prima plek te zijn om zich te 
vestigen en landbouw te bedrijven. Daarbij ontwikkelde 
zich er een handelsweg over deze droge verhoging in het 
landschap. Tot in het begin van de vorige eeuw heette de 
Ootmarsumsestraat “Krommendijkseweg” wat al duidt op 
deze verhoging.

In de periode toen zich in Almelo nog geen kerk 
bevond, gingen kerkgangers via het Sluitersveld naar 
Ootmarsum waar zich al langere tijd een kerk bevond. 
Men maakte hierbij gebruik van de hierboven reeds 
genoemde eeuwenoude verbindingsroute dat later 
bekend werd als Ootmarsumsestraat. Dit kerkbezoek 
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Over de geschiedenis van het Sluitersveld
   Door Frits Huisintveld (moderator van de Facebookpagina ‘Je komt uit Almelo als’)

Het Sluitersveld is een karakteristiek gedeelte van Almelo met een lange geschiedenis. 
Vanaf de twee laatste ijstijden heeft het gebied zich geografisch ontwikkeld tot wat het nu is. 

Enkele archeologische vondsten getuigen nog van deze tijd. Toen het Sluitersveld onderdeel was van 
de gemeente Ambt Almelo (tot 1914) ontwikkelde het gebied zich ook industrieel door de oprichting en 

ontwikkeling van de textielindustrie. Hedeman werd een grote werkgever op het gebied. 
Daarnaast bestond de beroepsbevolking van deze wijk vooral uit arbeiders in de bouw en fabrieksarbeiders 

in andere bedrijfstakken.
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aan Ootmarsum was niet meer nodig nadat de Heer 
van Almelo in 1236 de Grote Kerk in Almelo stichtte als 
slotkapel.

Verspreid langs de Ootmarsumsestraat bevonden 
zich op het Sluitersveld akkertjes en landerijtjes van 
keuterboeren. Deze landerijtjes waren meestal omzoomd 
door met doornenstruiken beplante akkerheggen of 
akkerwallen om bescherming te bieden tegen indringers. 
De naam Sluitersveld komt hier vandaan. Een sluiter was 
degene die ‘s avonds het hek sloot in de akkerwallen.

Ook als postweg was deze weg belangrijk als 
verbinding tussen Deventer, Zwolle en verder de Hollandse 
gewesten enerzijds en Noord Duitsland (Osnabrück, 
Bremen, Hamburg, Berlijn) en verder naar Scandinavië 
en Polen anderzijds. Herinneringen aan deze tijd zijn 
terug te vinden in oude foto’s van de vier cafés die 
tevens als paardenwissel en herberg dienst deden voor 
de postrijders. (Café de Roskam bij de kruising met 
Vriezenveenseweg, café de Kogel, café de Kroon en café de 
Mooie Vrouw). Allemaal reeds afgebroken.

In het begin van de vorige eeuw bestond de 
bebouwing van het Sluitersveld uit niet meer dan 
lintbebouwing langs de Ootmarsumsestraat en verder 
verspreid liggende boerderijtjes. Door de vestiging van de 
textielfabriek van Hedeman kwam de ontwikkeling van het 
Sluitersveld in een stroomversnelling. Voor veel arbeiders 
moest huisvesting gevonden worden. Hierdoor werd rond 
1920 de bouw gestart van arbeiderswoningen aan de Sint 
Jozefstraat, Tubantiastraat en Tukkertstraat.

De textielfabriek van Hedeman

Tijdens de stormachtige ontwikkeling van de 
Almelose textielindustrie rond de tweede helft van de 
19e eeuw besloot de fabrikant A. Kamerling een stuk 
land op te kopen ten zuiden van de Krommendijkseweg 
(Ootmarsumsestraat), langs het riviertje de Loolee. Het 
was in de tijd dat er nog geen sprake was van het kanaal 
Almelo-Nordhorn. De Loolee stroomde destijds langs het 
Gravenbos richting het noordoosten om vervolgens met 
een grote bocht om de huidige Schelfhorst weer naar 
het westen af te buigen. Voor een gedeelte bestaat deze 
situatie nog steeds, hoewel de situatie sinds de aanleg van 
het kanaal Almelo-Nordhorn toch drastisch veranderd is in 
de omgeving van het Linkerbruggetje. Ook door de aanleg 
van het Lateraalkanaal in de tweede helft van de 20e eeuw 
veranderde de omgeving.

Kamerling stichtte een klein fabriekje op dit terrein 
in 1865. Vervolgens kocht Hertog Hedeman dit bedrijfje 
in 1880 op en breidde het bedrijfje flink uit met een 

blekerij, ververij en weverij. De benodigde arbeiders 
waren ruimschoots voorhanden in de wijde omgeving. 
Spoedig ontstond er behoefte aan arbeiderswoninkjes in 
de directe omgeving  - denk hierbij aan de Rappersweg, 
Fabrieksstraat en Ootmarsumsestraat. In het begin 
van de 20e eeuw rond 1920 werd de behoefte aan 
arbeiders nog groter en werd besloten tot een van de 
eerste grote uitbreidingsprojecten van de stad Almelo, 
namelijk de bouw van huizen in de omgeving omsloten 



10 Stad & Ambt 

door de Sint Josephstraat, Sluiskade, Blauwhuisweg en 
Ootmarsumsestraat. Vele bewoners in dit gebied werkten 
bij Hedeman als wever, spinner en andere beroepen. Als 
gevolg van het toenemen van het aantal werknemers bij 
Hedeman en het toenemen van de Almelose bevolking 
in het algemeen ontwikkelde zich het Sluitersveld als een 
belangrijk deel van Almelo. 

In 1930 werd het mooie kantoor van de fabriek 
met de karakteristieke toren aan de Fabriekstraat in 
gebruik genomen. Na de oorlog bereikte de fabriek 
haar hoogtepunt wat betreft productie en aantallen 
werknemers. De producten vonden hun weg in binnen 
en buitenland. In 1959 werd de fabriek Hedeman 
overgenomen door het Nijverdal ten Cate concern, echter 
vanaf het midden van de jaren 60 begon het minder te 
worden. Door goedkopere importen in combinatie met 
hogere salarissen van de werknemers in Nederland ging 
het bergafwaarts met de textielindustrie in Nederland. 
De een na de andere textielfabriek moest de poorten 
sluiten. Aldus geschiedde ook met Hedeman. Eind jaren 70 
van de vorige eeuw moest de fabriek van Hedeman voor 
het laatst de poorten sluiten en was het gedaan met de 
belangrijkste werkgever op ‘t Veld.

Op dit moment is er van de fabriek niets meer over. 
Slechts het typische kantoorgebouw en imposante 
klokkentoren zijn nog restanten van de vroegere fabriek.
De fabriek van Hedeman speelde bewust of onbewust een 
grote rol in het leven van alle Sluitersvelders. Het torentje 
met de klok was te zien vanuit vele hoeken van het 

Sluitersveld. Op de eerste maandag van de maand werd 
de sirene van het luchtalarm getest om klokslag 12 uur. 
De schoorsteen rookte, de geluiden van de weverij waren 
te horen op de Ootmarsumsestraat. Vele inwoners van ‘t 
Veld verdienden hun boterham in de fabriek.

Na de Tweede Wereldoorlog werden grote 
bouwprojecten uitgevoerd in het gebied van de 
Rumerslanden en de “zeehelden” buurt, Van Speykstraat, 
Karel Doormanstraat, Evertsenstraat etc. Het Sluitersveld 
was de buurt uit mijn jeugd. Een fijne buurt met veel 
mogelijkheden om te spelen als kind in de jaren zestig, 
waarin de Ootmarsumsestraat een levensader was en nog 
steeds is.



Almelo 1570 met circa 800 inwoners. 

Lintbebouwing van “Oranjestraat” tot net voorbij “de 
Schuttenstraat”. 
Het klooster staat er nog. 
Het stadje heeft 2 stadspoorten maar geen muren. 
De beide watermolens aan de Molenstreng en het haventje 
zijn van de graaf.

Kaart: Jacobus van Deventer.

Almelo 1785 met circa 4400 inwoners. 

Richting Oost (boven)  - West (onder). Bebouwing langs 
de ”Oranjestraat”. De huizen langs de Grotestraat 
Nieuwe eind staan al tot de Hofkamp. De groene vlek in 
het centrum is het haventje. Het Catharina Klooster is 
gesloopt. Gravenallee is aangelegd.

Kaart: J. Hottinger.

Almelo 1867 met circa 11.000 inwoners. 

Stad en Ambt zijn een moderne haven rijk. Schepen varen 
via het Overijsselskanaal naar Zwolle en dan door naar 
Amsterdam. Het station ligt nog buiten het centrum. De  
spoorlijn verbindt Almelo via Hengelo met Duitsland. Naar 
Wierden is een steenweg aangelegd.

Kaart: uitgave Suringar Leeuwarden

Almelo op de kaart door de loop der eeuwen

Almelo 1980 met circa 63.000 inwoners. 

Aalderinkshoek, Haghoek en het Sluitersveld zijn vol 
gebouwd. De Schelfhorst is in aanbouw, maar in het 
centrum staan fabrieken leeg. 
De sprong over de Weezebeek naar de Windmolenbroek is 
op deze kaart nog niet gemaakt maar in werkelijkheid is men 
daar net mee begonnen. 
Rechts doorsnijdt de Rechteren Limpurgsingel de 
Gravenallee. 

Kaart: Topotijdreis.

Almelo 1960 met circa 50.000 inwoners. 

De haven is gedempt. 
De markt is een reusachtige parkeerplaats. 
Kerkelanden, Rumerslanden, Nieuwland I en II moeten de 
bevolkingsgroei opvangen. 
De zijtak van het Twentekanaal is doorgetrokken naar het 
Overijsselskanaal. 
In de roze delen staat het woord fabriek. 

Kaart: Topotijdreis.

Almelo 1900 met circa 18.000 inwoners. 

Ten noorden van het kanaal Almelo-Nordhorn nog geen 
bebouwing. Het Indiëterrein is nog leeg. 
Textielfabrieken tussen Overijsselskanaal en spoorlijn. Eerste 
bebouwing voorbij de Veemarkt. 
Aan de weg naar Wierden staat een watertoren en is de 
Algemene Begraafplaats aangelegd. 
De Riet moet nog worden gebouwd. 

Kaart: Topotijdreis.

van 1570 tot 1980



In nogal wat historische steden in Nederland word 
je op een of andere manier geconfronteerd met de 
aanwezigheid van stadspoorten, hetzij omdat ze er nog 

fysiek zijn, hetzij omdat ze op een andere wijze in het 
straatbeeld zijn opgenomen. Dat dit interessant kan zijn 
voor inwoners en bezoekers van een gemeente spreekt 
eigenlijk voor zich. 

Deze gedachte was voor het bestuur van de Historische 
Kring Stad en Ambt Almelo aanleiding om na te gaan of 
Almelo ook stadspoorten heeft gehad.
Een tekening van Jacobus van Deventer uit ca. 1560 
leverde het bewijs dat het stedeken Almelo in de 16e 
eeuw beschikte over een tweetal stadspoorten.

Hoewel verdwenen, maken ze toch deel uit van de 
lokale geschiedenis en het is daarom belangrijk ze in 
deze tijd weer tot leven te brengen. Echter niet in de 
oorspronkelijke vorm, want we weten niet hoe deze 
poorten er ooit uit hebben gezien. Het gaat erom op een 
eigentijdse manier de twee poorten te visualiseren en wel 
zodanig dat verbinding wordt gemaakt met de betekenis 
die ze hebben gehad. 

Het idee van de Historische Kring heeft het groene 
licht gekregen van het Platform Cultuur Erfgoed Almelo. 
Ook de gemeente Almelo is enthousiast. Een projectplan 
is inmiddels gereed en er is door een extern bureau een 
schetsontwerp opgesteld, dat positief is ontvangen.
Hoewel er nog veel werk verzet moet worden, kan hopelijk 
in 2021 tot realisatie worden overgegaan.

De stadspoorten toen en nu

In de middeleeuwen werden de steden beschermd 
door stadsmuren. Ze gaven veiligheid en status aan een 
stad. Stadspoorten, als onderdeel daarvan, waren nodig 
om toegang naar en vertrek uit de stad mogelijk te maken.
In Almelo waren geen stadsmuren aanwezig omdat het 
stadje omringd was door grachten. Wel waren er twee 
poorten, voorzien van een bruggetje over de gracht, om 
ongewenste bezoekers tegen te kunnen houden.

De hiervoor genoemde tekening geeft nauwkeurig 
aan waar de beide stadspoorten zich hebben bevonden: 
aan de noordzijde van de Grotestraat, ter hoogte van de 
Hagengracht en de Götte, ging het om de Espoort en aan 
de zuidzijde betrof het de Nijstadspoort, ter hoogte van de 
Schuttenbeek (nu Schuttenstraat). De vraag hoe lang beide 
poorten fysiek onderdeel zijn geweest van de Grotestraat 
kan helaas niet beantwoord worden. Wel weten we dat 
op een plattegrond van de Stad Almelo van de provincie 
Overijssel uit 1817 op de genoemde locaties alleen twee 
bruggen aanwezig zijn. (zie illustratie op volgende pagina)

In de 19e eeuw zijn nogal wat stadsmuren en 
stadspoorten in steden verdwenen. Niet alleen omdat 
de beschermende functie ervan was komen te vervallen 
door de introductie van andere wapens, maar ook omdat 
veel steden, vanwege een sterke groei van de bevolking, 
behoefte hadden aan stadsuitbreiding. De muren werden 
als een knellend korset ervaren en werden dan vaak 
gesloopt.

Vanaf de 2e helft van de 20e eeuw is er sprake van een 
toenemende aandacht voor de geschiedenis van steden 
en dat uit zich, in het geval van verdwenen stadspoorten, 
in het herkenbaar maken van poorten op de locaties waar 
deze hebben gestaan. Afhankelijk van waar en de wijze 
waarop dit gebeurt, vraagt dit om een zorgvuldig proces 
en dat speelt in Almelo ook.

Het project stadspoorten in Almelo tot nu toe 
in vogelvlucht

In het najaar van 2019 is door de Historische Kring Stad 
en Ambt Almelo het verbeelden van de twee stadspoorten 
voorgelegd aan het Platform Cultureel Erfgoed Almelo, 
als een van de vele erfgoedinitiatieven, die bijdragen 
aan de doelstellingen van de gemeentelijke erfgoednota 
“Zichtbaar verleden”. Nadat hier een positieve reactie van 
was ontvangen is samenwerking met de gemeente Almelo 
gezocht en verkregen. 
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Stadspoorten in Almelo
  Door Theo van Rijmenam - voorzitter Historische Kring Stad en Ambt Almelo



Stad & Ambt  15

Vervolgens is er een projectplan opgesteld, mede in 
verband met een subsidieaanvraag bij de provincie 
Overijssel in het kader van erfgoed “Het verhaal van 
Overijssel”. Helaas bleek dat het beschikbare budget 
al was bereikt, maar in 2021 zal de aanvraag opnieuw 
worden ingediend. 

Samen met de gemeente Almelo zijn inmiddels 
andere fondsen verkend en zullen aanvragen worden 
ingediend. In de afgelopen drie maanden heeft het door 
de gemeente Almelo ingeschakelde externe bureau 
Poelmans Reesink een schetsontwerp opgesteld. Eerst 
zijn door het bureau een viertal scenario’s benoemd, 
waarbij uiteindelijk gekozen is de grens/stadsrand van 
de binnenstad als vertrekpunt te nemen. Hierdoor 
ontstaan mogelijkheden om op langere termijn straten 

rondom, inclusief de diverse gangen, aan te pakken 
met inachtneming van de context van de historische 
binnenstad van Almelo. Kernbegrippen in het ruimtelijk 
concept zijn aandacht voor groen en water, maar gelet op 
de titel van dit artikel voert het te ver om daar nu dieper 
op in te gaan. Volstaan wordt met de opmerking dat beide 
elementen wel een plek verdienen bij het realiseren van 
het project.

Realisatie van het project is om meerdere reden 
complex te noemen. Naast de noodzaak van voldoende 
budget, zijn ingrepen in de openbare ruimte vaak 
ingewikkeld en is draagvlak van de omgeving en 
medewerking van betrokken pandeigenaren essentieel 
voor het welslagen van het project. In de komende 
maanden zullen deze zaken nader hun beslag moeten 
gaan krijgen.

Wat staat er als het project gerealiseerd is?

Zoals gezegd een waardevol ruimtelijk concept voor 
de historische binnenstad, dat kan worden gezien als 
sluitstuk van de herwaarderingsopgave van de historische 
binnenstad van Almelo. 

En heel concreet: twee eyecatchers die de twee 
voormalige stadspoorten op een moderne manier 
verbeelden en daarmee bijdragen aan de aantrekkelijkheid 
van diezelfde binnenstad voor inwoners en bezoekers van 
buitenaf.
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De arbeidersbevolking in vroegere dagen had het 
al niet breed, maar moest noodgedwongen ook 
wonen in kleine bedompte huisjes, die meestal 

maar één vertrek hadden waarin werd gewoond, gekookt 
en gegeten. Om te slapen waren er bedsteden met 
gordijnen en klapdeurtjes. De allerkleinste sliep vaak bij de 
ouders op een plank die dwars over het voeteneind was 
gelegd. Waren er meer kinderen, dan sliepen die samen in 
een bedstee.

Men lag op stro, want matrassen kende men niet. 
Er waren geen kelders en vaak hadden de huisjes onder 
de bedsteden daarom een laagte waar in de winter 
de aardappels en andere voorraad werden bewaard. 
Moest je naar de wc, dan kon je alleen buiten terecht, 
want daar stond ‘t huuske. Van lieverlede verdwenen de 
ongemakkelijke en ongezonde bedsteden en kwamen 
er slaapplaatsen op zolder. Toen daar slaapkamertjes 
konden worden getimmerd, was dat uiteraard een hele 
vooruitgang.

De eerste arbeidershuisjes zonder bedsteden 
werden in Almelo in opdracht van fabrikant G. Kamerling 
gebouwd in het lege land aan de westzijde van de 
huidige Brugstraat. Het waren er acht en men vond 
die woningen zo opzienbarend, dat ze in de volksmond 

de ‘acht zaligheden’ werden genoemd. Toen hier een 
echte straat werd aangelegd, kwam deze naam ook op 
het straatnaambordje te staan. Later, toen de tand des 
tijds zichtbaar aan de huisjes had geknabbeld, dacht 
menigeen dat deze naam ironisch was bedoeld, maar dat 
was ten onrechte, want toentertijd werden de kleine, 
maar betaalbare woninkjes echt gezien als een flinke stap 
voorwaarts in het welzijn van de kleine man. Voor de 
nieuwe bewoners moeten het ook paleisjes zijn geweest, 
want sommigen hadden in de Drentse venen nog in 
plaggenhutten gewoond en waren naar Almelo gekomen 
om te werken in de weverij van Kamerling. Die was even 
voorbij het midden van de 19e eeuw met deze fabriek 
begonnen aan de Aa, vlakbij de Prinsenstraat, en had later 
zijn bedrijf verplaatst naar het Sluitersveld. 

In 1955 tenslotte drukte de gemeente het stempel 
‘onbewoonbaar verklaard’ op de inmiddels tot vijf 
gereduceerde woninkjes. Die waren op dat moment 
eigendom van de bewoners W. Brink en mevrouw Zandink-
Stoffel en van mevrouw Veneman-Jolink uit de Derde 
Westerdokstraat, J.A. Kamphuis uit de Spoorstraat en E.H. 
Lesterhuis uit de Trompstraat. In 1971 tenslotte kreeg 
brocheer- en boekbinderij Gebr. Kroeze de beschikking 
over deze grond. De herziening van het gebied had ook tot 
gevolg dat de Brugstraat kon worden verdubbeld.

‘Achtzaligheden’ leken paleisjes
  Door Gerard Brouwer
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Mooie kamer

Rond de vorige eeuwwisseling was ook de politiek 
tot de overtuiging gekomen dat er wat moest worden 
gedaan aan de belabberde volkshuisvesting voor de 
arbeidende klasse. Het resulteerde in 1901 in de eerste 
Woningwet. Dat de politieke partijen die goedkeurden 
gebeurde overigens niet alleen uit sociale bewogenheid, 
maar ook uit het oogpunt van volksgezondheid, want 
door de onhygiënische woontoestanden bestond er het 
gevaar van een uitbraak van besmettelijke ziekten. Hoewel 
de verbetering van de woonomstandigheden voor de 
‘oppassende en niet aan drank verslaafde arbeiders’ maar 
langzaam op gang kwam, was er na verloop van tijd toch 
vooruitgang merkbaar. 

De gemeenten waren volgens de nieuwe wet verplicht 
bouwverordeningen te maken, zodat nieuwe huizen 
voldoende ruimte, licht en lucht boden en er bovendien 
een eigen privaat, een watervoorziening en een afvoer 
aanwezig moesten zijn. Almelo hanteerde bijvoorbeeld 
deze richtlijnen toen De Riet werd gebouwd. Deze huizen 
moesten worden gerealiseerd volgens de verplichting 
dat er een woonkamer, een ‘mooie kamer’ en een 
keuken dienden te zijn en verder drie slaapkamers, zodat 
ouders, zonen en dochters gescheiden van elkaar konden 
slapen. Het rijk stimuleerde deze sociale woningbouw 
met subsidies. Dat er beneden in de huizen nu ruimte 
was voor twee kamers, betekende op den duur echter 
dat het dagelijkse gezinsleven zich in feite afspeelde in 
de vaak kleinere achterkamer. De voorste kamer was er 
alleen voor de pronk. Daar stond het dressoir met de 
tierelantijntjes en de kopjes en kannetjes en verder al het 

overige meubilair waar je trots op kon zijn. Op zondag 
werd daar dan het bezoek ontvangen, maar een echte 
leefruimte was zo’n heiligdom natuurlijk niet. Aan deze 
woonwijze maakte Woningstichting Sint Joseph in 1937 
een einde door in de Prins Bernhardstraat in de buurt Java 
32 woningen te realiseren met één flinke woonkamer. 
Weliswaar waren er toen nog aparte keukens, maar in 
de mode van onze jaren zijn die meer en meer open 
geworden. L’histoire se répète, zou de Fransman zeggen.
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Wordt Almelo de enige stad in Twente zonder museum nu 
de gemeente Almelo de subsidie van het Stadsmuseum 
met 65 procent wil korten? Als dat doorgaat, moet het 
Stadsmuseum dicht.

Het Stadsmuseum Almelo is het enige echte museum 
in Almelo en bewaart en beheert het materiële en 
immateriële erfgoed van Almelo. De collectie van 35.000 
objecten, zoals bodemvondsten, schilderijen, prenten, 
landbouwgereedschap, kostuums, porselein, munten, 
bedrijfsarchieven, foto’s en ansichtkaarten zijn essentieel 
voor het behoud van de geschiedenis en het DNA van 
Almelo. Door het beheren van deze collecties, het doen 
van onderzoek en samenwerking met andere partijen 
krijgt het museum nieuwe inzichten in de geschiedenis 
en de sociale, maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen van Almelo. Op educatief gebied maken 
per jaar honderden kinderen en jongeren uit het 
onderwijs op een actieve en uitdagende wijze kennis met 
het boeiende verleden van Almelo. 

Bezoekers
Het gaat goed met het Stadsmuseum. In 2019 en begin 

2020 is een groei van 58 procent ingezet. Daarmee zou het 
museum in 2020 meer dan 6.000 bezoekers ontvangen 
om door te groeien naar 10.000 bezoekers. Getuige de 
opmerkingen in het gastenboek waarderen bezoekers 
vanuit het hele land het Stadsmuseum: Wat een mooi 
verzorgd, boeiend, gevarieerd museum! Interessant die 
bedrijvigheid van Almelo vroeger en nu. Ik heb nieuwe 
dingen geleerd, nooit geweten. Interessante exposities’. 

Cultuur is noodzakelijk voor een (binnen)stad
Wil een stad een uitnodigend vestigingsklimaat voor 

bedrijven en nieuwe bewoners vormen, dan moet er een 
aantrekkelijk en divers cultureel aanbod zijn. ‘s Avonds is 
er in Almelo voldoende vertier van theatervoorstellingen, 
films en horeca, overdag verhoogt een museum de 
aantrekkelijkheid van een binnenstad. Met de krimp van 
het winkelaanbod vormen musea een aantrekkelijke 
en positief economisch aantrekkingskracht. Daarom 
investeren veel gemeentes fors in hun musea. Zo niet 
Almelo. 

Kosten 
De kosten van het Stadsmuseum voor de gemeente 

Almelo zijn relatief laag, iets meer dan € 1,00 per inwoner. 
Het Palthehuis in Oldenzaal met jaarlijks 10.000 bezoekers 
en 2,6 fte vaste krachten ontvangt € 5,60 per inwoner en 
Hengelo besteedt € 4,78 per inwoner aan haar musea. 

‘Barbie: van casual tot glamour’
Ondanks de donkere wolken maakt het Stadsmuseum 

nieuwe plannen. Exposities met bredere en 
laagdrempelige thema’s, maar met een serieus verhaal, 
die als onderdeel van onze cultuur een tijdsbeeld 
neerzetten. 

Van 12 september 2020 t/m 31 januari 2021 komt 
Barbie naar de stad Almelo. Met liefst zeshonderd 
Barbiepoppen wordt het de grootste Barbie-expositie 
ooit in Nederland. De Barbiepoppen zijn afkomstig van de 
grootste verzamelaar ter wereld, Bettina Dorfmann. Met 
ruim 18.000 Barbiepoppen staat ze in het Guinness Book 
of Records.
Cultuur? Wie heeft er niet met Barbies gespeeld of ervan 
gedroomd om ermee te mogen spelen?
Geëmancipeerd? Er is altijd veel kritiek geweest 
op Barbie’s ideale, rolbevestigende figuur. Maar 
Barbie verscheen al vroeg in een ruimtevaartpak, als 
brandweervrouw, in een rolstoel, met een andere 
huidskleur en sinds 2016 ook in verschillende, gevuldere 
lichaamsvormen. 
In de expositie zien we Barbie als fashionista en als 
werkende vrouw, maar ook als Disneyfiguur, als filmheldin 
Sissi of Marilyn Monroe, als model Heidi Klum, en als 
popster Cher of Shakira.
En de link met Almelo? Voor een textielstad is de relatie 
met textiel en mode toepasselijk. Bovendien is Almelo 
al meer dan honderd jaar de thuisbasis van de grootste 
speelgoedhandelaar van Nederland, Otto Simon. 

Gemis aan cultuurvisie
Het is jammer dat Almelo een cultuurvisie mist. 

Een stad die trots is op haar geschiedenis moet daar 
behoedzaam mee omgaan, zeker als het gaat om de 
instandhouding van dat erfgoed, een hoofdtaak voor het 
Stadsmuseum. 

Bezuinigingen van 65 procent vormen de nekslag voor 
het Stadsmuseum. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar 
maar voor de aansturing, voor innovaties en continuïteit 
van het museum zijn professionele krachten met kennis in 
museale zaken nodig. 

‘Barbie: van casual tot glamour’ 
12 september 2020 tot en met 31 januari 2021

Stadsmuseum Almelo
www.stadsmuseumalmelo.nl

dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur
zondag van 11 tot 17 uur

Stadsmuseum Almelo, het enige museum in Almelo.
Hoe lang nog . . .

  Door Sigrid Ivo, directeur Stadsmuseum Almelo
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Het plein aan de kop van de Rietstraat, dat vroeger 
Rietplein heette, is na de oorlog vernoemd naar 
wethouder Evert van Dronkelaar. Het plein waar 

het bevrijdingsmonument staat heeft daarmee een naam 
die waardig en passend is. Van Dronkelaar heeft de moed 
gehad om in de oorlog ontslag te nemen als wethouder, 
heeft het verzet gesteund en is na de oorlog kort tijdelijk 
burgemeester van Almelo geweest.

Gemeentebestuur in oorlogstijd

Na de bezetting volgen maatregelen elkaar in 
snel tempo op. Eerst worden raadsleden van o.a 
de communistische partij uitgesloten voor het 
raadslidmaatschap. Later worden ook ambtenaren 
en raadsleden van Joodse afkomst ontheven van 

hun functie. De gemeenteraad wordt in 1940 al snel 
aan banden gelegd, vanaf 1 september 1941 zijn de 
vergaderingen verboden. Middels een verordening komt 
het gemeentebestuur uitsluitend bij de burgemeester te 
liggen, de wethouders blijven hun functie uitoefenen maar 
worden ondergeschikt aan de burgemeester, in Almelo 
burgemeester Sichterman. Daarmee ontstaat de zgn. 
burgemeester in oorlogstijd, die zal moeten functioneren 

onder Duits gezag. De wethouders in Almelo beraden zich, 
Beunk en Ter Steege gaan verder, maar Van Dronkelaar 
neemt ontslag. Dit heeft veel voeten in de aarde, het 
ontslag wordt pas in 1943 verleend.

Het ontslag van Van Dronkelaar

Evert van Dronkelaar is wethouder voor de SDAP 
vanaf september 1931 tot januari 1933 en daarna 
vanaf september 1935 tot september 1943. De Duitse 
verordening waarmee het gemeentebestuur uitsluitend 
komt te berusten bij de burgemeester is aanleiding 
voor Van Dronkelaar om ontslag te nemen. Dat ontslag 

neemt hij vlak voor het in werking treden van de 
verordening, dus in zijn hoedanigheid als “volwaardig” 
wethouder. Volgens de Gemeentewet zou een nieuwe 
wethouder binnen 14 dagen benoemd moeten worden. 
Echter, de NSB commissaris van de provincie Overijssel 
Bonninghausen geeft geen toestemmimg. Deze vindt dat 
Sichterman Van Dronkelaar moet overtuigen wethouder 
te blijven. Indien Van Dronkelaar weigert verliest hij zijn 

“Doe als Van Dronkelaar”
over wethouder E. van Dronkelaar

  door Hans Gerritsen
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wachtgeld. Van Dronkelaar houdt vast aan zijn standpunt 
en de regeling conform de Gemeentewet, hij kondigt aan 
per 15 september zijn functie neer te leggen. Dit leidt 
opnieuw tot overleg van Sichterman in Zwolle, maar eind 
september zal blijken dat geen toestemming verleend 
wordt voor ontslag, omdat dat alleen zou kunnen in zeer 
bijzondere gevallen. Op 20 oktober reizen Sichterman en 
Van Dronkelaar gezamenlijk af naar het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Den Haag. De Secretaris - Generaal 
geeft in principe toestemming, maar de Commissaris van 
de Provincie neemt contact op met Den Haag en blijft 
volharden in zijn weigering ontslag te verlenen. Daarop 
besluit Van Dronkelaar zijn tijdelijke waarneming van zijn 
functie per 1 februari 1942 neer te leggen en verzoekt 
om toekenning van het hem krachtens de Gemeentewet 
toekomende wachtgeld. Reactie blijft uit. Wel komt een 
schrijven uit Zwolle waarin de burgemeester gevraagd 
wordt waarom er nog geen NSB wethouder benoemd 
is, een schrijven waarin voorbij gegaan worden aan de 
ontslagaanvrage van Van Dronkelaar. Het blijft vervolgens 

weer heel lang stil. Van Dronkelaar wordt ziek, hij heeft 
ernstige maagklachten. Vervolgens wordt hij in mei 
1943 opgepakt en in kamp Vught geplaatst. Sichterman 
pleit voor de spoedige vrijlating van Van Dronkelaar, 
hetgeen ook gebeurt. In september 1943 als een nieuwe 
Commissaris van de Provincie is aangetreden, volgt 
uiteindelijk toestemming voor (eervol) ontsiag, echter 
zonder toekenning van wachtgeld.
Van Dronkelaar besluit in 1941 niet te willen functioneren 
in het door de Duitse bezetter opgelegde bestuur, volhardt 

daar in en moet het uiteindelijk zonder wachtgeld 
stellen. Het getuigt van een onverzettelijke houding die 
volgehouden wordt ondanks grote consequenties voor de 
eigen situatie.

Van Dronkelaar en de Woningstichting Almelo 

Er is een tweede kwestie waarin Van Dronkelaar 
nadrukkelijk stelling neemt. Daarbij komt hij in conflict met 
burgemeester Sichterman. Van Dronkelaar is voorzitter 
van de Woningstichting Almelo (tegenwoordig Beter 
Wonen). De toezichthouder namens de Duitse bezetter bij 
de provincie beklaagt zich bij burgemeester Sichterman 
over de houding van de Woningstichting. Deze zou NSB’ers 
systematisch benadelen. Als Sichterman deze zaak nader 
onderzoekt komt hij uit bij een concreet geval. Een huis 
in de Rietstraat onder beheer van de Woningstichting 
is vrijgekomen, doordat de Duitse bewoners verhuisd 
zijn naar Duitsland. Op eigen initiatief betrekt een NSB 
gezin de woning. De Woningstichting accepteert dit 

niet en maakt een juridische procedure aanhangig. De 
Woningstichting wordt in het gelijk gesteld. Sichterman 
probeert te bemiddelen en bespreekt een en ander met 
Van Dronkelaar. Deze ontkent dat de Woningstichting een 
anti-NSB beleid voert. De regels voor toewijzing worden 
toegepast. In het onderhavige geval heeft de rechtbank de 
Woningstichting in het gelijk gesteld. Vanuit een oogpunt 
van menselijkheid, de vrouw in het gezin is hoogzwanger, 
komen Sichterman en Van Dronkelaar overeen dat het 
gezin nog 4 tot 6 weken na de geboorte van de baby
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mag blijven in de Rietstraat en dat zij een aanvraag 
moeten doen voor een andere woning waarbij de regels 
gewoon gevolgd worden. Dat laatste leidt tot woede bij de 
Duitse toezichthouder. Deze eist dat het gezin direct een 
andere woning toegewezen krijgt. Dit gaat gepaard met 
dreigementen als verplichte inhuizing van het gezin bij Van 
Dronkelaar. Sichterman besluit dat het gezin met voorrang 
een andere woning toegewezen krijgt. Dit leidt tot grote 
verontwaardiging bij het bestuur van de Woningstichting 
dat vrijwel voltallig opstapt. Ook Van Dronkelaar trekt een 
streep in het zand en legt zijn functie neer. Opnieuw, maar 
nu als voorzitter van de Woningstichting.

Na de bevrijding

Het Militair Gezag benoemt Van Dronkelaar na de 
bevrijding direct als waarnemend burgemeester. Hij wordt 
bijgestaan door een burgercomite met vijf leden. Samen 
pakken ze de grootste problemen aan, in het bijzonder 
sociale zaken en de volkshuisvesting. Van Dronkelaar zoekt 

daarbij de samenwerking met het voormalige verzet. 
Een van de laatste handelingen van Van Dronkelaar is het 
opstellen van een lijst van 75 namen van een college dat 
de nieuwe gemeenteraad van Almelo zal kiezen, omdat 
reguliere verkiezingen direct na de bevrijding nog niet 
mogelijk waren. Van Dronkelaar draagt op 5 augustus de 
taken over aan Ravesloot. Deze is waarnemer, vanaf januari 
1946 burgemeester. De bedoeling is dat Van Dronkelaar 
in november 1945 terugkeert als wethouder. Hij wordt 
benoemd door de raad op 6 november, maar kan het 
ambt niet uitoefenen. De gezondheidsklachten van Van 
Dronkelaar spelen hem parten en hij wordt opgenomen in 
het ziekenhuis. Op 26 januari 1946 overlijdt Van Dronkelaar. 
De gemeenteraad van Almelo besluit op 6 juni 1946 het 
Rietplein te noemen naar wethouder Van Dronkelaar. Een 
vriend van Van Dronkelaar, Scheps, memoreerde hem met 
de woorden: “Wanneer men mij ... tijdens de bezetting 
vroeg wat moet ik doen, hoe moet mijn houding zijn, dan 
kon ik antwoorden: “Doe als Van Dronkelaar””.

Bijeenkomst ter gelegenheid 25-jarig raadslidmaatschap Gerrit Schotveld (midden) 1928. Links naast Schotveld 
Evert van Dronkelaar. Achter Schotveld burgemeester Mello Sichterman.
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De foto is eind jaren dertig gemaakt in één van de zalen van Bendien op dat moment de grootste 
confectiefabriek van Europa. Over de Holtjesstraat liep een loopbrug die de beide delen van de 
fabriek in Almelo met elkaar verbond. Vlak eronder lag de slagerswinkel van “Broer” Simon. 

Bendien had naast haar vestiging in Almelo ook bedrijven in Emmen en Nijmegen. 

Op de foto staat Tjeerd Bendien directeur en mede eigenaar precies in het midden. De witte lamp 
lijkt op zijn schouder te rusten. Er wordt een film opgenomen. De cameraman rechts houdt zijn lens 
gericht op een naaimachine. Links staat een schijnwerper. Blijkbaar heeft de cameraman voldoende 
licht, want de lamp brandt niet. De film wordt vrijwel zeker opgenomen in opdracht van Tjeerd 
Bendien. Hij was modern, dacht modern en had daar ook de middelen voor. Op vliegveld Twente stond 
zijn Percival Vega één der snelste privévliegtuigen in Europa. Op zijn aandringen werd de lopende band 
geïntroduceerd. Delen van een kostuum glijden voorbij, dag na dag, uur na uur. Elk meisje achter haar 
naaimachine  doet haar deel. Er is geen poging gedaan het productieproces mooier voor te stellen dan 
de werkelijkheid. De vloer is niet geveegd.

Geschiedenis in beeld
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Van het bestuur

Beste donateurs, adverteerders en andere lezers,

In het bericht van het bestuur in de laatste uitgave van ons blad heb ik 
aandacht besteed aan het voorstel van het college van B&W van Almelo 
aan de gemeenteraad om de subsidie aan het Stadsmuseum Almelo, vanaf 
2021, te verlagen met maar liefst € 50.000,- hetgeen het einde inhoudt van 
het gecertificeerde museum, zoals we dat nu kennen. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad op 30 juni jl. in meerderheid (VVD, CDA, CU, LAS en Democraten 
Nu) ingestemd met de Perspectievennota, waarvan genoemde subsidiekorting 
onderdeel is. 

Weliswaar is een motie van diezelfde partijen aangenomen waarin het college 
opgedragen wordt “een maximale inspanning te leveren en in overleg te treden 
met het huidige bestuur om samen te komen tot een acceptabele oplossing, zodat 
het Stadsmuseum behouden blijft voor Almelo”.

Je kunt deze motie positief waarderen, maar tegelijkertijd staat er niet dat 
het museum in zijn huidige vorm kan voortbestaan. Kortom waakzaamheid blijft 
geboden! De Historische Kring is door het bestuur van het Stadsmuseum gevraagd 
in de komende tijd mee te willen denken en helpen om dit onzalige plan van tafel 
te krijgen en dat doen we natuurlijk heel graag. 

Ook anderszins gaat het werk van onze Kring door en daarbij wil ik een 2-tal 
onderwerpen noemen. Allereerst het mooie artikel in Tubantia van 6 augustus jl. 
met als titel “Twee havens en een ronde draaikolk” over de interactieve waterkaart 
die gemaakt is door het HIP (Historisch Informatie Punt). De kaart zelf is terug te 
vinden op almelo.erfgoedopdekaart.nl en ook op onze website
In het artikel vertelt Harry Koop, coördinator van het HIP, dat water naast 
een vloek, ook duidelijk een zegen was voor de stad, want het zorgde voor 
werkgelegenheid en daarmee ook voor meer welvaart.

Een ander project, waarbij het initiatief lag bij de Historische Kring, heeft 
betrekking op het streven om de twee stadspoorten in een moderne vorm terug te 
brengen in de Grotestraat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente, 
die ook enthousiast is en het ziet als een bijdrage om de binnenstad aantrekkelijker 
te maken.

Als u dit artikel leest, is de zomervakantie voorbij en is het weer tijd voor mooie 
en interessante lezingen, die hiernaast vermeld staan. Deze moeten zo worden 
georganiseerd dat ze Coronaproof zijn en dat betekent hoogst waarschijnlijk dat er 
daarbij minder mensen aanwezig kunnen zijn. COVID-19 zal ons nog wel een tijdje 
blijven bezig houden. Hopelijk is er volgend jaar een effectief vaccin op de markt 
en kunnen we dan terug naar een normale situatie.

Tot die tijd is het goed oppassen geblazen en ook dat moeten we samen doen!

Met hartelijke groet,

Theo van Rijmenam, voorzitter

     Nieuws  van Stad & Ambt
Lezingen Historische Kring Stad en 
Ambt Almelo najaar 2020

Alles onder voorbehoud ivm Corona.
Raadpleeg voor actuele informatie 
onze website. Aanmelden moet: 
aanmeldinglezinghka@gmail.com
O.v.v. aantal ( 1 of 2) en datum lezing.

Het parkeerterrein aan Het Kolkje is 
beschikbaar voor bezoekers.

7 oktober 2020   
Plaats: De Schouw. Tijd: 20.00 uur

Martin Mulder - Historisch groen 
erfgoed in Almelo

11 november 2020  
Plaats: Stadslab Almelo. 
Tijd: 19.30 uur.

Herkansing avond van 8 april  - 75 
jaar Bevrijding in Almelo
Met gedichten van en door 
Willem van Doorn, songs uit het 
bevrijdingsjaar door een repro 
van de “Andrew Sisters”. Met 
medewerking van toneelgroep 
RAAM en nieuw ontdekte 
filmbeelden van de bevrijding op 
4 en 5 april 1945, ingeleid door 
Hanschristiaan Krol

9 december 2020  
Plaats: De Schouw. Tijd: 20.00 uur.

Peter Schoof – onderwerp wordt 
later bekend gemaakt

13 januari 2021   
Plaats De Schouw. Tijd 20.00 uur.

Kuieravond/nieuwjaarsreceptie

EXTRA: Almelo geschiedenisquiz
24 oktober 2020 - Stadslab - 15.30 uur

O.l.v. quizmaster Hanschristiaan 
Krol zullen 8 teams hun kennis 
over heden en verleden van 
Almelo tonen. Er zijn 2 rondes 
met steeds 4 teams; de winnende 
teams strijden om de titel. De 
teams zijn samengesteld uit o.a.  
pers, winkeliers, donateurs, zorg, 
onderwijs en politiek. Wie o wie 
blijkt de uitblinker te zijn?


