Nieuwsbrief nr. 7,
November 2020

Nieuwsbrief

Museum Vaassen Historie
Museum
Vaassen Historie

Ruim 4000 sterren stralen in de gemeente Epe

ADRES:
Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
Het museum is gevestigd
op de eerste verdieping,
boven lifestyle winkel Fifty8.
De toegang is gratis!
Voor scholen en groepen
kunnen rondleidingen met
deskundige begeleiding
worden verzorgd, ook
buiten de reguliere
openingstijden. De kosten
bedragen 50 euro per
groep. Afspraak per e-mail
of via één van de
bestuursleden van het
museum.

Het weer was prachtig die maandagmiddag 13 juli tijdens de officiële
uitreiking van de Broken Wings Ster, op het schoolplein van de
Gerardus Majella.
Misschien dacht Jan Duinstee op dat moment wel aan die dinsdag 17
april 1945, de dag dat Vaassen werd bevrijd, nu ruim 75 jaar geleden.

TELEFOON:
0578-623456
(alleen tijdens
openingstijden)
E-MAIL:
info@vaassenhistorie.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.vaassenhistorie.nl

Postadres:

G.J. van Peursem
(secretaris)
Hommelbrinkstede 111
8171 JA Vaassen.

Anna Rijken schreef over deze gedenkwaardige gebeurtenis in haar
dagboek: ‘’Het was warm zonnig weer met een dag vol feest en
zonneschijn.’’
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Na een welkomstwoord van locatiedirecteur Ingeborg Harleman richtte
voorzitter Adrie Pol zich allereerst tot de kinderen van groep 6 en 7. Hij
kreeg toen hij 10 jaar was, net als vele andere kinderen in 1973, op school
een glas als herinnering aan het 25-jarig regeringsjubileum van koningin
Juliana. Haar afbeelding stond op het glas.
‘’Vandaag krijgen jullie als eerste basisschool in de gemeente Epe een
soortgelijk geschenk en het verhaal dat erbij hoort krijg je straks te horen
van Jan Duinstee.’’
Wethouder Erik Visser sprak daarna over het belang van het (door)vertellen
van verhalen, waaronder de altijd indrukwekkende verhalen over de
Tweede Wereldoorlog.
De wethouder roemde het initiatief dat, ondanks de coronacrisis, straks ruim
4000 sterren kunnen worden uitgereikt aan scholen binnen onze gemeente.

Herinneringen aan de ster van toen
Jan kreeg de ster enkele jaren na de bevrijding toen hij op de Gerardus
Majella school zat. Het was een geschenk van de N.V. Industrie en werd
destijds uitgereikt aan alle leerlingen van de lagere scholen in Vaassen.
Dit cadeau van lang geleden bracht hem op het idee een kopie van deze
ster te laten maken als een herinnering dat wij in Nederland al 75 jaar in
vrijheid mogen leven.
Voor de realisering van zijn plan ging Jan naar Gerard Klink van Autobedrijf
Klink die hem doorverwees naar Theo Peelen, werkzaam bij Habefa,
producent van hoogwaardige producten in kunststof. Hij stuurde Jan
vervolgens naar modelmakerij Ter Weeme. De drie bedrijven uit Vaassen
vonden het een geweldig idee en wilden zonder meer belangeloos
meewerken aan dit project.
Voor de uitreiking van de ‘nieuwe’ ster besloot Jan voor zijn ‘oude’ school te
kiezen en gaf het eerste exemplaar aan de leerling Jara Stijf, kleindochter
van sponsor Gerard Klink.
Jara mocht op haar beurt de tweede ster overhandigen aan wethouder
Visser en daarna waren haar schoolgenoten aan de beurt om een ster in
ontvangst te nemen.
De kinderen van alle basisscholen in de gemeente Epe en de RSG N.O.Veluwe ontvingen kort voor de zomervakantie hun vrijheidsster.

Waarom heb ik die ster bewaard?
Het was, zo vertelde Jan, namelijk heel bijzonder dat je kort na de oorlog
een cadeautje kreeg. Tijdens de oorlog was een cadeau meestal bestemd
voor het hele gezin, bijvoorbeeld een spel als ‘Mens erger je niet’. Nu kreeg
ieder kind na jaren van oorlog een geschenk en dat was toch wel iets heel
speciaals! Het was voor jezelf.
De bevrijdingsster voelt voor hem nog steeds als een verbinding met onze
bevrijders, de Canadezen. De ster stond namelijk op hun tanks, op hun
jeeps en op vrachtwagens.
Nog iedere dag wordt Jan blij bij het zien van de gekregen ster, hij gaf het
een speciaal plekje in zijn huis.
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Een oud glas-in-lood raam

foto glas-in-lood

raam

Smederij Matthijsse

Twee maanden terug stond in de etalage van Kringloop Loods Jan aan de
Deventerstraat (het pand waarin Woord & Daad was gevestigd) een
schitterend oud glas-in-lood raam. In het raam waren onder meer twee
afbeeldingen van personen te zien, een datum met jaartal (21 november
1903) en de naam WERKLUST
Natuurlijk dacht ik direct aan het bedrijf Werklust dat vroeger gevestigd
was aan de Julianalaan, waar Matthijsse een smederij had en later
landbouwploegen e.d. maakte. Toen Werklust wilde uitbreiden, bleek dat
er in Vaassen geen geschikte mogelijkheden waren en daarom verhuisde
het bedrijf in 1953 naar Apeldoorn.
Ik dacht direct dat dit raam een mooie aanwinst voor Museum Vaassen
Historie zou zijn, maar er hing wel een prijskaartje aan van € 250,- In een
gesprek met de eigenaren van de zaak maakte ik het doel waarvoor ik het
raam wilde kopen kenbaar. Men was direct bereid de prijs bij te stellen naar
€ 150,- Een geweldig gebaar!
Maar voordat ik tot aankoop over kon gaan en het museum € 150,- zou
investeren in dit glas-in-lood raam, was meer onderzoek nodig.
De familie de Goey, die in 1947 eigenaar werd van de smederij aan de
Julianalaan, werd gevraagd het raam te bekijken en we stelden vast dat de
afbeeldingen in het raamwerk met datum en jaartal niet correspondeerden
met het Vaassense bedrijf Werklust.
Behalve een afbeelding van de grondleggers van het bedrijf (we weten nu
dat dit Kris Meijer en Klasina Remelink zijn) staan er ook gebouwen op
afgebeeld. De familie de Goey suggereerde dat dit waarschijnlijk gebouwen
van een wasserij waren. Met dit gegeven is verder onderzoek gestart.
Frans Schumacher vond op internet de naam Werklust in combinatie met
de fam. Meijer die in 1903 in Apeldoorn een handwasserij waren begonnen
in Orden, aan de Brouwersmolenweg in Apeldoorn. De afbeelding komt
overeen met die in het raam.

Tegel Werklust

Voor Museum Vaassen Historie werd dit dus geen aankoop.
Maar…aansluitend heb ik contact opgenomen met VOA (Vereniging Oud
Apeldoorn) en ze waren erg enthousiast over deze ontdekking.
Ze vroegen mij met de verkopende partij te onderhandelen, met als
resultaat dat VOA voor het bedrag van € 150,- eigenaar werd van het raam.
Vereniging Oud Apeldoorn is bezig met het samenstellen van een boek over
wasserijen in Apeldoorn, in combinatie met een expositie. Het glas-in-lood
raam zal daarin een prominente plek krijgen.
Zodra de tijd van corona voorbij is, ga ik in Apeldoorn de expositie zeker
bezoeken.
Jan Nienhaus

Nieuwsbrief
Vanaf maart 2021 schenkt Museum Vaassen Historie aandacht
aan de Imkersvereniging Midden-Veluwe, afdeling Vaassen.
Hun website geeft onder meer de volgende informatie:
Imkersvereniging Vaassen e.o. is opgericht op 18 april 1900 en is
daarmee één van de oudste verenigingen van het dorp Vaassen. De
vereniging is als afdeling aangesloten bij de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging (NBV) en "heeft ten doel het bevorderen der
bijenteelt en het behartigen der belangen van de bij haar aangesloten
imkers". Zo staat het in de statuten van 2 juli 1928 vermeld en dit doel
streven we nog steeds na. Daarnaast is het ook een gezellige
vereniging. De bijenhouders zoeken elkaar op en helpen elkaar als
het nodig is. Als imker ben je trouwens nooit te oud om te leren, dus
de informatie die we met elkaar delen helpt ons ook. De informatie
houden we niet voor onszelf. De kleine vereniging met zo'n 30 leden
is regelmatig te vinden op markten en braderieën in en rondom
Vaassen.
Bijenmarkt 1938

Bijenmarkt 1939

Bijenmarkt 1940

We houden u over de voorbereidingen en de start van deze expositie
uiteraard op de hoogte, onder meer via de Nieuwsbrief en het
Vaassens Weekblad.

