Glas-in-lood r a m e n Veluvine ( o p r o e p )
Ben van Wende! de Jood e
Op maandag 26 februari 1945
bestond de Nunspeetse verffabriek Veluvine vijftig jaar
Die dag werd er niet gewerkt;
het personeel kwam die dag 's
morgens om tien uur bijeen in
een sobere bijeenkomst. En*
kele dagen ervoor, op zaterdag
24 februan, was de echtgenote van de directeur, mevrouw
IJzerman, uit gevangenschap
teruggekeerd naar Nunspeet.
Men was dan ook heel blij dat
zij er die maandagmorgen bij
was. Haar man en haar zoon
Bram werden echter nog steeds
in hechtenis gehouden. Enkele
dagen later, op 2 maart, zouden zij ter dood gebracht worden.
Eén van de sprekers tijdens de
bijeenkomst op 26 februari was
de heer D. ten Hoedt. Hij bood
de directie, namens het personeel en de gepensioneerden,
een zevental glas-in-loodramen aan voor het in aanbouw
zijnde recreatiegebouw. Bij de
sloop van de fabriek werden
deze ramen geschonken aan Nuwenspete en de ramen staan nog steeds, al jaren dus,
in de kelder van het gemeentehuis.
Velen hebben, nu op het voormalige terrein van de verffabriek een nieuw multifunctioneel centrum zal verrijzen en dit centrum terecht de naam 'Veluvine* krijgt, de wens
geuit in het nieuwe gebouw één of meer van de oude ramen te plaatsen. Natuurlijk zal
de Heemkundige Vereniging daarin moeten toestemmen en zal de architect bereid en in
staat moeten zijn één of meerdere ramen in zijn ontwerp op te nemen.
Er rijzen echter vragen waarop tot nu toe geen antwoord is gekomen. Vragen die we
graag de lezers van de Mothoek voorleggen. Wie weet wie de ontwerper / maker van
de ramen is? Wie weet hoe de keuze van de afbeeldingen tot stand gekomen is? Zijn de
ramen tijdens een officiële plechtigheid onthuld? We zouden erg graag in contact komen
met hen die ons meer over de voorgeschiedenis van de ramen kunnen vertellen.
Graag uw reacties aan:
Ben van Wendel de Joode (secretaris Stichting Molijn - de Groot), tel. 0341-253246.
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