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Vriend van het Stadsmuseum Almelo
Onlangs hebben wij de term Donateur vervangen door Vriend van
het Stadsmuseum. Voor de honderden vrienden van het
Stadsmuseum verandert er verder niets. Vrienden houden dezelfde
rechten en kortingen, waaronder vrije entree.
Deelname Museumkaart
Per 1 juli zijn wij officiëel deelnemer van de Museumkaart. Veel
bezoekers maken daar graag gebruik van en kunnen zonder
bijbetaling bij ons en in de meeste musea terecht.
Zondag openstelling
Bij wijze van proef is het Stadsmuseum deze zomer vanaf begin juni,
ook op de zondagmiddagen van 13-17 uur geopend.
Deze proefperiode loopt ten einde op 31 augustus. Na augustus
wordt geëvalueerd of het de moeite waard is om dit vaker te doen.
Op dit moment, eind juli, kunnen we constateren dat hiervoor
duidelijk belangstelling is vanuit het publiek.
Het aantal bezoekers op de zondagmiddag houdt gelijke tred met
het gemiddelde aantal bezoekers dat op weekdagen komt.
Riet Strijker

Gastvrouwen en –heren
Vanwege de extra openingstijden en ook vanwege het feit dat er
steeds meer groepen de weg naar het Stadsmuseum weten te
vinden, is er veel behoefte aan de inzet van mensen die daarbij
kunnen helpen.
Mensen die willen rondleiden, werken aan de balie, schenken en
uitdelen van versnaperingen etc.
We zijn op zoek naar zeker 10 personen die hierin een rol willen en
kunnen vervullen.
Riet Strijker

Salomons schilderijen
In de vaste collectie hingen tot voor kort twee schilderijen van Mozes
Salomonson en Rachel Heijmans. Het zijn echter de portretten van
Jacob Rosenik en Caroline Calisch. Door vragen van mevrouw
Wertheim uit Hilversum via het Joods Historisch Museum, kwamen
we erachter dat het hier weliswaar om familieleden van Salomons
gaat, maar zonder band met Almelo.
Dat was voor ons onbekende informatie, omdat wij uit al onze
gegevens niet beter wisten dan dat het om Salomonsons ging.
Zo is deze “zaak” intern aan het rollen gekomen.
Maartje de Zeeuw heeft deze zaak ter hand genomen en het
navolgende is een uittreksel uit haar uitgebreide onderzoek.
---De schilderijen zijn in 1959 door familieleden in beheer gegeven aan textielfabriek
Nijverdal ten Cate die ze in 1980 aan ons museum overgedragen heeft. Ze kwamen
samen met nog twee schilderijen Salomonson, eveneens geschilderd door Moritz
Calisch.
De nakomelingen van Mozes Salomonsen en met name de takken van Godfried en
zijn broer Hein zijn voor Almelo en Nijverdal van groot belang. De twee broers
hebben de weverij G & H Salomonson in Nijverdal, en niet te vergeten Nijverdal zelf,
groot gemaakt. De volgende generaties hebben de fabriek voortgezet als KSW
Nijverdal. Later is de fabriek gefuseerd met ten Cate als Nijverdal ten Cate,
momenteel bestaat alleen nog ten Cate.
De Salomsons bleven zelf in Almelo wonen en waren van daaruit maatschappelijk
actief onder andere in gemeenteraad en provinciale staten. De familie Salomonson
blijkt sterk verweven te zijn met de familie Wertheim uit Amsterdam. Ik heb niet alle
takken onderzocht, maar ben vanaf de derde generatie Salomonson al vijf
onderlinge huwelijken tegen gekomen.
Relatie tussen Wertheim en Rosenik (en Marcus uit Wageningen)
Rond 1800 worden in Almelo 3 broers Wertheim geboren als zonen van Jacob
Salomon Kalman Wertheim (Amsterdam 1767 – Amsterdam 1851) en Roosje
Samuel Marcus (Wageningen 1765 – Amsterdam 1855)
Twee van de drie zonen, Johannes en Abraham trouwen in Wageningen met
respectievelijk Maria en Johanna Sara, dochters van Jacob Rosenik. De middelste
zoon Carel (Kalman) trouwt met Dientje van Minden en wordt vader van de
bekendste Wertheim, Abraham Carel. Dit is de Wertheim van het Wertheimpark in
Amsterdam. Abraham Carel trouwt met zijn nicht Rosalie Maria, de dochter van
Abraham Wertheim.
VERERVING SCHILDERIJEN
Centrale figuren bij de vererving van de schilderijen in Almelo zijn Maurits Wertheim
Salomonson (1829 Almelo – 1886 Amsterdam) en Sophia Rosette Wertheim (1828
Amsterdam – 1905 Amsterdam). Na hun huwelijk in Wageningen zullen de vier
portretten samen gekomen zijn. Dit echtpaar krijgt drie zonen.
Maurits is een zoon van Godfried Salomonson en kleinzoon van Mozes. In 1859
voegt hij bij koninklijk besluit de naam van zijn vrouw Wertheim voor zijn eigen

naam. Tot 1882 woont hij in Almelo en is o.a. mededirecteur van de weverij in
Nijverdal. De ouders van Sophia Rosette zijn Johannes Wertheim en Maria
Rosenik. Ze trouwen in Wageningen, maar wonen tot 1834 in Amsterdam,
vervolgens in Wageningen. Maria is de oudste dochter van Jacob Rosenik.
Via de weduwe van een kleinzoon van Maurits en Sophia Rosette en haar zoon
Johan (Hans) Godfried Frans Wertheim Salomonson (1929-2016) zijn de portretten
bij Nijverdal ten Cate terecht gekomen. Vanwege voortijdig overlijden en verblijf in
Indonesië is het mogelijk dat de namen van de geportretteerden in de loop van de
generaties niet goed doorgegeven zijn.
Waarschijnlijk is dat de schilderijen na het overlijden van Sophia Rosette terecht
gekomen zijn bij haar tweede zoon Johannes Carel August Wertheim (1864-1922),
een bekende professor in de neurologie in Amsterdam. Hij was getrouwd met
Henriette (Jet) Johanna Estella Hijmans van Wadenooijen (1874-1948). Dit echtpaar
had zelf geen kinderen, maar zij vingen jarenlang de twee zonen van broer Godfried
Frans op, in Nederland vanwege hun studie. Bovendien kreeg dit echtpaar de
voogdij over de drie kinderen van Godfried Frans na zijn overlijden. (Hun moeder
was al eerder overleden.) Johannes Carel August overlijdt onverwacht en nog
relatief jong. Mogelijk heeft Jet daarna de schilderijen nog in bewaring gehad, haar
vader was kunstkenner en pleegzoon Johannes verbleef meestal in Nederlands
Indië. Hij overlijdt eerder dan zij.
Voor ze in Almelo terecht kwamen waren de schilderijen en handen van de weduwe
van Johannes en haar enige zoon Johan of Hans, destijds woonachtig in
Rotterdam.
ANDERE SCHILDERIJEN
Een andere aanwijzing die onderschrijft dat onze portretten Van Jacob Rosenik en
Catharine Calisch zouden zijn is het bestaan van andere schilderijen.
Er blijken minstens drie exemplaren te zijn van zowel Jacob als Catharine. Een
exacte kopie van de schilderijen in Almelo hangen bij mevrouw Wertheim uit
Hilversum aan de muur. Haar exemplaren komen van de tweede dochter Johanna
Sara van Jacob en Rosette getrouwd met Abraham Wertheim. Via hun enige zoon
Jacob Fredrik (getrouwd met Mathilde Salomonson, dochter van Hein) hun
kleinzoon Hendrik en achterkleinzoon Hendrik (vader van mevrouw Wertheim) zijn
ze bij haar terecht gekomen. Ook is mevrouw Wertheim helemaal thuis in de
familiegeschiedenis en heeft nog brieven van Johanna Sara in bezit waarin zij over
de schilderijen schrijft. Dit maakt haar toewijzing betrouwbaarder dan die van ons.

----

De portretten van Jacob Rosenik en Caroline Calish zijn inmiddels
als langdurig bruikleen afgestaan aan Museum De Casteelse Poort
in Wageningen. Ze zijn dus thuis.
Omroep Gelderland heeft er een film van gemaakt en binnenkort
vindt de officiële overdracht plaats.
Riet Strijker

Antieke landkaart
De collectie van het Stadsmuseum Almelo is tot stand gekomen door
aankopen, maar vooral ook door schenkingen. Heel vaak gebeurt
dat, wanneer een nalatenschap door de kinderen of andere erven
wordt bezien en men objecten aantreft, waarvan men meent dat het
interessant is voor het Stadsmuseum. Echter hoe blij het bestuur
daar ook mee is, toch kan niet alles worden aanvaard. Nu al bezitten
we zo veel oud textiel dat alleen echt bijzondere stukken nog in
aanmerking komen voor toevoeging aan de collectie. De
opslagkosten van dat alles worden ons dan te machtig. Een enkele
keer wordt ook zomaar iets aangeboden. Zo geschiedde onlangs.

Foto Maureen Ribbens

Het bestuur heeft de ambitie om het aantal bezoekers per jaar te
verdubbelen. Men doet dat onder andere door groepen uit te
nodigen voor een bezoek, dat telt snel aan en dat is ook de
bedoeling. Zo kwam het herengezelschap Van Leed & Vermaeck op
een avond op bezoek, die zich op deze avond lieten vergezellen van
hun dames. De voorzitter van dat gezelschap de heer Hans Ribbens
bood een bijzondere ingekleurde ets aan van een plattegrond van
Almelo uit 1867. Niet alleen heeft deze ets een zekere economische

waarde, maar ook is het een belangwekkende aanvulling van wat we
aan kaarten reeds hebben. U treft de ets aan boven het 'touch
screen' in de hal van het Heydapand.

Zo groeit de collectie van het Stadsmuseum en blijft de geschiedenis
van Almelo op stijlvolle wijze bewaard in een museum, dat nog te
weinig wordt gekend door vele Almeloërs, maar daar komt dus
verandering in!
Kees Blok.

Minidocumentaire over Stadsmuseum Almelo op MuseumTV
MuseumTV is het videoplatform dat kunst, cultuur en design tot
leven brengt. Hier vindt u niet alleen de grote musea, maar ontdekt u
ook de kleine museumpareltjes.
MuseumTV sprak met Riet Strijker en maakte een korte reportage
over het museum en haar collectie. Bekijk de preview online op
www.museumtv.nl. Wanneer u zich gratis registreert, heeft u
toegang tot alle video’s op het platform.

Opening expositie Het Verzet Kraakt
Woensdag 24 mei is onder grote belangstelling van genodigden en
lokale en regionale pers de expositie Het Verzet Kraakt geopend
door de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot. Voordat
hij sprak heeft Ellen Kremers een lied vertolkt. Ellen speelde de rol
van Christine Smoes in de theatervoorstelling, die in augustus en
september wordt gegeven. Meer foto’s van de opening kunt u vinden
op http://www.stadsmuseumalmelo.nl/actueel/opening-verzet-kraakt.

Expositieoverzicht:
Het Verzet Kraakt (12-05-2017 t/m 23-09-2017
Tijdens de 2e Wereldoorlog werd de Nederlandsche Bank in Almelo
beroofd door 8 verzetsmensen. Buit ruim 46 miljoen gulden.
Meer info over het evenement zelf vindt u op www.hetverzetkraakt.nl
Almelose Middenstand (20-10-2017 t/m 6 januari 2018)
De inhoud van deze expositie is het wel en wee van deze Almelose
beroepsgroep. Er zijn veel voorwerpen te zien die te maken hadden
met reclame. Maar ook voorwerpen uit de verschillende winkels.
Er is ook aandacht voor de verandering van de winkelpuien. Hoe
was het en hoe is het geworden.
Aan deze expositie worden twee avonden gekoppeld die op een of
andere manier over dit onderwerp gaan.
Op een van deze avonden organiseren we een soort debatavond,
waarbij vijf middenstanders uitgenodigd worden om vijf foto’s te
maken van winkels en of winkelgebieden in Almelo.
Vier foto’s van iets waar ze trots op zijn, en één die ze graag zouden
veranderen.
Iedere middenstander krijgt 5 minuten om enthousiast te vertellen
over de vier foto’s waar ze trots op zijn. Na de pauze krijgen ze 2 á 3
minuten om iets te vertellen over de foto waarop ze graag iets
zouden veranderen en waarom. Daarna is de stadsplanoloog aan
het woord.
De data van deze avonden komen binnenkort.
Dus bij deze aan de middenstanders onder u de oproep: meldt u aan
voor deze avond.
Riet Strijker

Teksten en foto’s in deze uitgave: Alfons Spoler (tenzij anders vermeld)
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