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Waarde vrienden van het Stadsmuseum Almelo 
 
In 2017 heeft het Stadsmuseum Almelo een paar mooie 
tentoonstellingen binnen haar oude muren gehad. 'Stillevens en 
landschappen' werd geopend door Max graaf van Rechteren 
Limpurg, 'Het verzet kraakt' in samenwerking  met vijf andere musea 
geopend door de President van de Nederlandse Bank door de heer 
Klaas Knot en nu loopt 'Winkelen in Almelo', onlangs geopend door 
de heren Johan Remmerts van schoenreparatie Flink en Wieger de 
Vries van Split Level: “je weet niet wat je ziet”. 
Bij elkaar is dat een 'tour de force', mogelijk gemaakt door donaties 
en sponsoren, maar vooral door enthousiaste en toegewijde 
vrijwilligers met veel sprankelende ideeën. Samen met conservator 
en suppoost hebben we een magnifiek team. 
 
Het bezoekersaantal loopt op tot ongeveer 3500 dit jaar, het aantal 
vrijwilligers neemt toe met tien nieuwe dames en heren en aan het 
verhogen van het aantal Vrienden en sponsoren wordt door het 
bestuur noest gewerkt. 
Lieuwe van der Laan ging na 12 jaar als secretaris de stichting te 
hebben gediend op zijn lauweren rusten en mr. Peter Alers, rechter 
in de rechtbank Almelo heeft zijn functie overgenomen. 
 
Het gaat best goed met het Stadsmuseum, maar het bestuur heeft 
nog ambitieuze plannen. Graag willen we het bezoekersaantal 
verdubbelen en dat geldt ook voor het aantal Vrienden. Veel 
geboren en getogen Almeloërs hebben geen idee wat het 
Stadsmuseum is en waar het zich bevindt. 
 
De collectie breidt zich dagelijks uit, maar soms verlies je ook wat 
zoals bijvoorbeeld de twee portretten van de Roseniks. Schitterend 
tafellinnen van de familie Salomonson kwam er voor in de plaats.  
Een van de meest in het oog springende activiteiten is het project 
Graads en Gerdien, waarmee basisschoolleerlingen van de groepen 
5 en 6 bekend raken met de geschiedenis van Almelo en ons fraaie 
Stadsmuseum: we laten het verleden zien, maar praten met de 
toekomst! 
Tot ziens in 2018 
Kees Blok 
Voorzitter Stadsmuseum 



Rosenik en twee verrassingen 
Het is de schrik van elk museum als blijkt dat een stuk uit de 
collectie niet is wat men heeft gedacht. Dat overkwam het 
Stadsmuseum Almelo, omdat mevrouw Wertheim ontdekte dat de 
twee schilderijen, die naar verluidt het echtpaar Salomonson 
voorstelden, in werkelijkheid de heer en mevrouw Rosenik waren. 
 
Nu heeft de familie Salomonson alles maar de familie Rosenik in 
feite niet veel met de stad Almelo te maken. Het echtpaar heeft 
echter zo’n 60 jaar in Almelo gehangen, plus nog eens 16 jaar van 
de 30 jaar (1853-1883) die Sophia Rosette Wertheim in Almelo 
woonde, op Huize Bellevista. Daarmee is dan ook de link gelegd met 
de Wertheim tak. De Wertheims, nakomelingen van de Roseniks 
waren nauw verwant met Salomonsons. 

Een gedegen onderzoek door mevrouw Maartje de Zeeuw  leidde tot 
de conclusie dat de schenking in 1980 van de zijde van Ten Cate 
fabrieken inderdaad de afbeeldingen waren van Jacob Marcus 
Rosenik en Carolina Isaac Calisch, die destijds  in de directiekamer 
hingen. Wat nu te doen? 
 
 
 

 



De conservator mevrouw Riet Strijker zocht en vond een goede 
bestemming voor deze schilderijen: Museum de Casteelse Poort te 
Wageningen, een vergelijkbaar museum als het onze. Tijdens een 
plechtigheid werden de beide doeken overgedragen aan de heer 
Jelle Vervloet,  voorzitter van dat museum. Zo kwamen de doeken 
terug naar de plaats waar ze ooit waren. 
 
Maar ook daar een verrassing. De Stadsarchivaris, die tijdens deze 
bijeenkomst een betoog over de familie Rosenik hield en de band tot 
Wageningen en meer in het bijzonder tot de Casteelse Poort,  stelde 
dat zij daar toch nooit gewoond kunnen hebben, maar wel in de 
daarnaast gelegen Villa Torck, die helaas door studentengeweld is 
afgebrand. 
Kortom ze hangen terecht in Wageningen, al is het niet op de 
originele plek die immers verloren is gegaan. 
 
Mevrouw Wertheim schonk op haar beurt fijn en kostbaar tafellinnen 
met daarop de monogrammen van de familie Salomonson aan het 
Stadsmuseum. Binnenkort in dit museum te zien. Eind goed al goed 
zij het na twee verrassingen. 
Kees Blok 

 
Tuinonderhoud Eshuis 
Ook dit jaar danken wij de medewerkers 
van Eshuis Hoveniers in Almelo die al 
weer vele jaren naar volle tevredenheid 
onze tuin onderhouden. Volgens 
bezoekers een onverwacht mooi groen 
en rustgevend plekje in het midden van 
de stad. 
 
Opening expositie Winkelen in Almelo 
Op donderdag 26 oktober 2017 is de expositie Winkelen in Almelo 
geopend. Onze stadsomroeper René Coupée heeft de opening 
aangekondigd. De opening werd verricht door de heren Johan 
Remmerts en Wieger de Vries van schoenreparatie Flink en 
modemagazijn Split Level. Beiden hielden een geestig betoog over 
de verschillen tussen winkelen in Almelo vijftig jaar geleden en nu. 
Bloemen en applaus waren hun deel. 
 

 



De expositie 
geeft een mooi 
overzicht van 
de vraag 
waarom 
mensen gingen 
winkelen in het 
verleden en hoe 
dat nu gaat. 
Optimisme over 
de toekomst is 
de leidraad van 
deze 
tentoonstelling. 
Een aantal 
beeldbepalende 
winkeliers uit 
Almelo’ s 
centrum heeft 
uit eigen archief 
en collectie 
samen met de 
collectie van het 
Stadsmuseum 
een paar mooie 

inkijkjes opgeleverd. Archief filmbeelden en een continu spelende 
diaserie complementeren het geheel: een uiterst aantrekkelijk 
verhaal. 

 

 



Tijdens de opening waren tal van ondernemers aanwezig samen 
met de verantwoordelijke wethouder van het college van B&W en 
vertegenwoordigers van andere kunstinstellingen in Almelo. 
Kees Blok 

  

 

 

 

 



Start je winkel in Almelo 
Op dinsdag 12 december a.s. is er een inloop avond over dit 
onderwerp. Het doel van de stichting Start je winkel in Almelo is het 
leefbaar maken en oppeppen van de binnenstad, dus het onderwerp  
past uitstekend bij onze expositie “Winkelen in Almelo”.  
 
Er wordt uitgelegd wat de Stichting is 
en wat ze voor een beginnende 
winkelier in Almelo kan betekenen. Zie 
ook www.startjewinkelinalmelo.nl   
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 
Vanaf 19.30 uur in het Stadsmuseum 
Almelo. De toegang is gratis. 
Riet Strijker 
 
Expositieoverzicht 
Winkelen in Almelo (27-10-2017 t/m 06-01-2018) 
De expositie laat u kennismaken met verschillende vormen van 
winkelen. Uit het brede scala van winkels hebben wij een fraaie 
selectie gemaakt. Er is van alles te zien en te beleven. Wat werd 
vroeger verkocht en wat verkoopt dezelfde winkel nu? Er is aandacht 
voor relatiegeschenken van bestaande en verdwenen winkels. Er 
zijn amateurfilmpjes te zien van winkelend publiek toen en nu en een 
geweldige verzameling foto’s en andere documentatie. Hoe 
winkelden wij vroeger en hoe doen we dat nu? Over noodzaak van 
winkelen en het funshoppen van vandaag. Over leegstand en nieuw 
elan. Over oude familiebedrijven en nieuwkomers. 
 
Studio 15 on tour (27-01-2018 t/m 10-02-2018     
Een samenwerkingsproject met de culturele partners (Theaterhotel, 
Theater Hof 88, Kaliber, Bibliotheek, Stadsmuseum Almelo). 
In deze weken gebeurt er van alles met jongeren, muziek en theater. 
In het Stadsmuseum zijn verschillende optredens. 
En het wordt nóg leuker: zij richten de expositieruimte in met hun 
eigen spullen. Hun kleding, spellen, make-up, dat wat ons iets vertelt 
over jongeren anno 2018. 
Eén optreden staat al gepland: 08-02 ’s avonds van 19 tot 21 uur: 
The Big Bang. 
 

 



Wastattan (17-02-2018 t/m 14-04-2018) 
De mensen die in het depot werken komen nog regelmatig 
voorwerpen uit ons eigen bezit tegen waarvan we eigenlijk niet goed 
meer weten waarvoor ze ooit gemaakt zijn. Sommige 
boerengereedschappen bijvoorbeeld, of dat van ambachtslieden. 
Wat zien we eigenlijk? Hoe werkte dat? Het publiek mag ernaar 
raden, of er misschien een eigen verhaal bij verzinnen. 
In 2004 heeft het Stadsmuseum Almelo ook al eens een dergelijke 
expositie gemaakt met dezelfde titel. Aan deze expositie gaan we 
een samenwerkingsproject hangen met Tetem Enschede. 
Voor Kinderen een mini -Makerfestival-. We gaan met simpele 
materialen mechanische slimme voorwerpen bouwen, zoals mensen 
dat vroeger ook moesten. Meest geschikt voor kinderen van 10-12 
jaar. Het is op een woensdagmiddag. 
Voor Volwassenen is er het -Expertprogramma-. Over de artistieke 
waarde van de voorwerpen. Hergebruik en onderhoud.  
De data waarop beide programma’s plaatsvinden, komt in januari op 
onze website en Facebook te staan. 
 
Couture in Twente (04-05-2018 t/m 18-08-2018) 
150 jaar bijzondere kleding van vrouwen met geld en goede smaak. 
 
Berry Brugman (11-09-2018 t/m 20-10-2018) 
Een Almelo’s samenwerkingsproject met o.a. Indigo en 
Stadspromotie Almelo n.a.v. het feit dat de heer Van der Kolk een 
boek schrijft over het kunstenaars-echtpaar Berry en Janny 
Brugman. Het Stadsmuseum laat een collectie op Almelo 
geïnspireerde schilderijen zien, waaronder ook personen zoals Pulle 
van Laar. 
Riet Strijker 

 
Teksten en foto’s in deze uitgave: Alfons Spoler (tenzij anders vermeld) 
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Openingstijden 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 13.00 – 17.00 uur 
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