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Voorwoord 

Geachte lezers. 

Nummer 5 van ons tijdschrift heeft door allerlei oorzaken iets langer op zich laten wachten dan oor
spronkelijk de bedoeling was, maar nu ligt het er dan toch Het eerste artikel van de hand van het 
inmiddels bekende schi ijversduo Sylvia Wentink en Henny Garstenveld geeft een brede blik op de 
geschiedenis van het roemruchte hotel De Moriaan Na een korte historische inleiding is het aitikel 
verdei gewijd aan de periode dat de familie De Jong daai de scepter zwaaide Heel veel zaken komen 
aan de orde zodat de lezer niet alleen een goed inzicht krijgt in hoe het er toen aan toe ging in een 
dei gelijk hotel maar ook bijzondere gebeurtenissen al of niet van komische aaid kiijgen ruimschoots 
aandacht Alles tesamen dus een interessant beeld van een hotel dat een belangrijke lol heett gespeeld 
m het sociale leven van Groenlo en omgeving Willy Lansink beschrijft in zijn aitikel de geschiede
nis van het muziekgezelschap Con Brio gedeeltelijk aan de hand van archiefstukken maar vooral ook 
met behulp van gesprekken met mensen die het allemaal nog hebben meegemaakt Het aitikel is een 
interessante mengeling van wetenswaardigheden over de muzikale ontwikkelingen en het sociale 
gebeuren En dat laatste levert menig leuk kijkje op toenmalige gewoonten en gebruiken Het derde 
artikel is van de hand van Dick Kuit, getiteld Grol en Simancas Na een historiografische inleiding 
over Groenlo in de 80-jarige oorlog en de periode kort daarvoor beschrijft hij zijn bezoek aan de 
archieven van Simancas in Spanje en zijn belevenissen aldaar Met als hoogtepunt het vinden van een 
paar brieven die (gedeeltelijk) betrekking hebben op Groenlo en die geschreven zijn tijdens het 
Twaalfjaiig Bestand (1609 1621) De brieven laten zien dat ei tijdens dat bestand ook gewerkt is aan 
de vestingwerken van Groenlo Al met al dus weer wat meer informatie over deze voor Groenlo zo 
belangiijke peiiode Aan het eind van het artikel wordt een oproep gedaan tot verder onderzoek, de 
redactie zou het natuurlijk zeer op prijs stellen als deze oproep gehoor zou vinden bij andere poten
tiële schrijvers 

Ben Verheij 

Voorzitter Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

November 2003 
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HOTEL "DE MORIAAN" 
Door Sylvia Wentink-Oldenkotte en Henny Garstenveld 

Markant, sfeervol en gastvrij. Het roemruchte 
hotel "De Moriaan" aan de Mattelierstraat in 
Groenlo spreekt bij veel Grollenaren nog altijd 
tot de verbeelding. Gelegen op één van de 
mooiste locaties in de binnenstad van de oude 
veste, is het hotel meer dan anderhalve eeuw 
lang een belangrijk herkenningspunt in het 
stadsgezicht geweest. Vele jaren speelt het hotel 
een dominante rol in Groenlo. In het statige 
pand is het een komen en gaan van gasten. 
Boeren, burgers en buitenlui, iedereen vertoeft 
graag in De Moriaan, aan de tap of aan de grote 
stamtafel. Het hotel is de pleisterplaats van de 
diligence en groeit uit tot het hotel waar de 
betere kooplieden uit de hanzesteden Deventer, 
Zutphen en Zwolle overnachten. Later zetelt er 
zelfs de sociëteit "De Eendracht", opgericht 
door een aantal fabrikanten. De deftige heren 
met hun hoge hoeden vertoeven op de boven
verdieping. Beneden huist de sociëteit van de 
middenstand, door de fabrikanten "de klompen
sociëteit" genoemd. Drie generaties lang is de 

familie De Jong de trotse bezitter van het hotel. 
Rond 1780 komt de naam "De Moriaan" voor 
het eerst voor in de archieven. De naam wordt 
in verband gebracht met het volk "de Moren". 
Ook wordt de naam veelvuldig gebruikt in de 
zgn. "tabakskringen". In de jaren 1880 is het 
hotel in eigendom van Maria Johanna 
Stottelaar, weduwe van Tjerk Eelke de Jong. 
Het hotel wordt aangeduid als logement en 
Maria Stottelaar staat ingeschreven als loge
menthoudster. In ieder geval is bekend dat op 1 
mei 1893 aan Maria Stottelaar een vergunning 
wordt verstrekt tot de verkoop in het klein van 
sterke drank in de lokaliteit. 

Rond 1900 bestaat De Moriaan uit een hotel, 
café, stalhouderij en een schuur. In die jaren 
komen de mensen op zondag na 
afloop van de hoogmis met de koets naar het 
café, alwaar aan de stamtafel een borrel wordt 
gedronken, wordt gekaart en nieuwtjes uitge
wisseld. De paarden worden gestald aan de 

De Moriaan omstreeks 1920 met aan de overkant de stalhouderij en rechts op de voorgrond de diligence. 
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overkant van de weg in de stalhouderij. De zon-
dagsgasten zijn overwegend katholiek. In die 
jaren bezoeken de protestantse inwoners van 
Groenlo op de dag des heren zeker niet het café. 
De Moriaan heeft trouwens zelf ook een paard 

en koets in eigendom om gasten van en naar het 
station te vervoeren. Het verhaal gaat dat de 
kastelein van de Moriaan zich destijds stevig 
heeft verzet tegen de aanleg van de spoorlijn 
Zutphen-Winterswijk. De trein maakt immers 

B O U ' W V E R G U N N I N G . 

B U R G S M E E S T E R en W E T H O U D E R S van GROEl-ILC, 

Gezien a r t i k e l 5,1e l i d onder a. de r vïonmgwet; 
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te 
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de diligence overbodig en daarmee ook de hal
teplaats van die koets bij De Moriaan. Een 
belangrijke bron van inkomsten zou daarmee 
verloren gaan. Uiteindelijk kan de kastelein 
zich wel vinden in het voorstel om in Lievelde 
een station te vestigen, beter bekend als het sta
tion "Lichtenvoorde-Groenlo". Dit betekent wel 
dat de halteplaats voor de diligence alsnog ver
loren gaat. Daarvoor in de plaats krijgt de stal
houderij van de Moriaan echter meer werk, 
omdat er mensen van en naar het station in 
Lievelde moeten worden vervoerd. Het verlies 
aan inkomsten wordt op die manier gecompen
seerd. 

Op 17 maart 1909 komt het logement officieel 
in handen van F. Th. de Jong (geb. 28-11-1874), 
een ver familielid van Maria Stottelaar. 
Wanneer Theo de Jong sr. in 1932 plotseling 
overlijdt, wordt zijn zoon Theo jr. (geb. 22-05-
1914) eigenaar. 
Hij is dan 18 jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd 
en geringe ervaring gaat Theo jr. voortvarend 
aan de slag en weet hij De Moriaan uit te bou
wen tot een goedlopend bedrijf. 

Zelf raakt hij door de jaren heen bekend als de 

meest markante kastelein, die Groenlo ooit 
heeft gekend. In 1932 wordt De Moriaan gemo
derniseerd door de aanleg van elektriciteit en 
een kolengestookte centrale verwarming. 
Opvallend detail is dat de heer Wiegerink, pot-
smid in Groenlo, zelf de ketel bouwde. 

Op 18 februari 1941 trouwt Theo jr. met Lies 
(Alize) Nahuis (geb. 22-08-1918) en uit dit 
huwelijk worden drie kinderen geboren, twee 
dochters en een zoon, Alice, Margot en Frits. 

De Tweede Wereldoorlog brengt ook voor hotel 
De Moriaan moeilijke tijden. De Duitse bezetter 
legt beslag op het pand en gedurende de gehele 
oorlog is er sprake van inkwartiering van Duitse 
officieren. Het verblijf van de Duitse officieren 
in De Moriaan heeft echter als voordeel dat er 
voldoende eten en drank op voorraad is, waar
van de leden van de familie de Jong kunnen 
meeprofiteren. Maar ook anderen kunnen ille
gaal, zonder dat de Duitsers hiervan op de 
hoogte zijn, eten halen bij De Moriaan. Zo kun
nen veel Grollenaren in nood worden geholpen. 
Bovendien heeft Theo aan het begin van de oor
log een voorraadje drank in flessen in de tuin 
begraven. Wanneer er een feestje wordt gege-

OJficiele trouwfoto van Theo de Jong en Lies Nahuis 18 februari 1941. 
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De drie kinderen van Theo en Lies de Jong. Van links naar rechts Alice, Margot en Fats. 

Der Niedcrlandc 
De Nederlander 

Hat fur die Zeit vom 
Moet voor de tijd van 

Quarticr zu leisten fur 
Kv^artier verschaffen voor 

Q U A R T I E R A N W E I S U N G 
INKWARTIERINGSBILJET 

19- 3. "/-s' i 
/ / 

bis S ^ 
tot 

OROENLO, den / 

. 3, ^ó~ 

' -^ ■ 1945. 

I _■ 'jr x ^ . ' -

'é^''^ Ortskommandanti 
# 

Das Quarfier wurde von mir vom 
Het kwartier werd door mij van 
in Anspruth genommen, 
hugebruik genomen. 

/ 
bis 
tot 

_ J: Ciixu^Mti 
Quartiernehmer 
Kwartiernemer 

li»!f DiHir i i fc "t >t M I. \m (c»rA 

Inkwartieringsbiljet van een Duitse officier in De Moriaan, bijna aan het eind, althans voor Groenlo en 
omstreken, van de Tweede Wereldoorlog. 
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ven, sluipt eerst iemand in het donker de tuin in 
om een fles uit te graven. Dit moet wel in het 
donker gebeuren, omdat uitstralend licht in de 
Tweede Wereldoorlog verboden was. 

Na de oorlog kent De Moriaan opnieuw glorie
volle jaren. Er worden veel feesten georgani
seerd, zoals bruiloften, feesten van straat- en 
buurtgroepen, inhaalfeest van Sinterklaas, per
soneelsfeesten van bedrijven en uitvoeringen 
van muziek- en toneelverenigingen. Ook vinden 
er condoleancebijeenkomsten plaats na begrafe
nissen. Tijdens de Groenlose kermis is De 
Moriaan dé plek waar menig Grollenaar tot in 
de late uurtjes feest viert. Maar het hotel biedt 
ook onderdak aan bijvoorbeeld mannenzangver
eniging Intemos. 

werking worden gesteld om de vrijwillige 
brandweer te waarschuwen. Hiervoor heeft 
Theo een sleutel van het gemeentehuis. Binnen 
onder de trap, zeg maar onder het bordes van 
het gemeentehuis, bevindt zich een schakelkast 
waarmee Theo de sirene kan aanzetten. Omdat 
hotel De Moriaan dag en nacht geopend is en 
dus ook bereikbaar, wordt ervoor gekozen om 
hier het eerste brandalarm neer te leggen. In de 
volksmond wordt Theo al snel "Theo de toete
raar" genoemd. Na het inschakelen van de sire
ne haast Theo zich terug naar De Moriaan waar 
zich steevast een aantal nieuwsgierige 
Grollenaren meldt met de vraag waar de brand 
is. De brandweer maakt trouwens ook gebruik 
van De Moriaan bij het houden van theoriecur
sussen. 

Voor de mannen van de vrijwillige brandweer 
van Groenlo is De Moriaan de thuisbasis, hier 
wordt na iedere brand nagepraat aan de grote 
stamtafel en worden ervaringen uitgewisseld. 
Theo de Jong heeft naast zijn werk als hotel
houder ook de taak om bij een brandmelding 
het brandalarm in werking te stellen. Een 
alarmnummer bestaat in die tijd namelijk nog 
niet en dus moet bij iedere brand de sirene in 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog komen 
veel Groenlose gemeenteraadsleden en belang
stellenden na iedere raadsvergadering steevast 
in De Moriaan informeel nog enkele uurtjes 
politiek bedrijven. Theo zelf is politiek gezien 
rechts georiënteerd. Hij draagt dit ook zeer dui
delijk uit. Iedereen, die met een rode stropdas 
om zijn Moriaan betreedt, is hem kwijt. Zonder 
pardon pakt Theo een schaar en knipt de das af. 

Een overzichtsfoto van de bar in het café van De Moriaan. Eigenaar Theo de Jong op zijn vaste stek, achter de 
bar. 
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die vervolgens achter de bar als trofee wordt 
opgehangen. Aan de grote stamtafel wordt 
gepraat over onderwerpen, waarvoor in de jaren 
vijftig en zestig veel belangstelling is onder de 
Groenlose bevolking. Het betreft onder andere 
de ontwikkeling van Den Koem, de nieuwbouw 
van de Monocon waarvoor een grote kastanje
boom moet wijken, de uitbreiding van het zie
kenhuis en de nieuwbouw van de verpleegsters-
flat "De Rank". De stamtafel is de centrale plek 
bij De Moriaan. De politiek, de vrijwillige 
brandweer, de sociëteit, allemaal hebben ze hier 
hun vaste stek. 

binnen en ontruimt tactvol de cafézaal. Dit trou
wens tot groot genoegen van dochter Margot en 
zoon Frits, die dan al vaak zo'n 12 tot 15 uur in 
touw zijn geweest. Na de ontruiming komen de 
stamgasten echter meteen weer terug door de 
open achterdeur en nemen plaats in de binnen
kamer en keuken om nog gezellig door te fees
ten. De binnenkamer en keuken vallen namelijk 
volgens de drankvergunning buiten het horeca
gedeelte en dus ook buiten de sluitingstijd. Dit 
geldt trouwens niet voor de woonkamer. De 
nachtelijke gasten laten zich daar dan ook niet 
zien. 

De beroemde stamtafel in De Moriaan. Op de foto van links naar rechts de heren Moorman, Blanken, Hoiiuik. 
mevrouw Moorman, eigenaar Theo de Jong, mevrouw Roes en de heer Gunnewiek. 

De ouders van Frits, Alice en Margot, Theo en 
Lies, maken lange werkdagen. De kinderen 
worden regelmatig opgevangen door hun groot
ouders, opa en oma Nahuis van de stoomhout-
zagerij. Het hotel heeft geen vaste openingstij
den. Gasten kunnen er altijd terecht, er is geen 
sluitingstijd. Via de achterdeur kunnen de gas
ten naar binnen en als Theo er niet is, weet men 
ook waar het geld voor de genuttigde consump
ties neergelegd moet worden. Officieel is er 
natuurlijk wel sprake van gemeentelijke veror
deningen aangaande de sluitingstijden. De 
gemeente Groenlo voert echter maar twee keer 
per jaar hierop controles uit, tijdens de kermis 
en het carnaval. De politie komt dan de zaal 

Omdat De Moriaan steeds verder uitbreidt, wor
den na de Tweede Wereldoorlog vier meisjes in 
dienst genomen, waaronder Annie Wiegerink. 
Zij werkt in de keuken, de bediening en achter 
de bar. 
De moeder van Annie, "onze mamme", werkt 
ook voor de Moriaan. Zij schilt thuis de aardap
pelen voor de diverse diners. Voor bruiloften, 
partijen en feesten worden ambulante kelners 
ingehuurd. Theo en Lies zelf hebben de taken 
verdeeld. Lies zwaait de scepter over de keuken 
en kookt zelf voor de gasten, Theo verzorgt de 
bar, het buffet en neemt de bestellingen op in 
het restaurant. 
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Lies de Jong-Nahuis en Frans Nijhofaan het weik in de keuken van De Moriaan 

Theo de Jong tapt een heerlijk helder glaasje bier 

8 Oudheidkundige Vereniging Groenio 
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In latere jaren werken ook zoon Frits en de 
dochters Alice en Margot mee in het bedrijf van 
hun ouders. 

In de jaren vijftig bestaat "De Moriaan" uit de 
volgende onderdelen: 
- 11 hotelkamers 
- café 
- eetzaal (voor het ontbijt) 
- serre (voor het diner en vergaderingen) 
- feestzaal. 

Het gezin de Jong woont zelf ook in het hotel. 
Lies en Theo slapen op kamer 15, zoon Frits 
heeft kamer 11 als eigen kamer en de beide zus
jes slapen op kamer 9. Er is één gemeenschap
pelijke badkamer, voor zowel de leden van het 
gezin zelf als voor de gasten. Trouwens, som
mige hotelkamers worden permanent bewoond. 
In kamer 1 woont Antoon Wiegerinck, architect. 
Hij heeft zijn kamer zelf ingericht met een 
schouw/open haard, een bureau en tekentafel. 
Op 10 september 1957 komt Anton helaas om 
het leven bij een verkeersongeluk. Dhn Antoon Wiegerinck, vaste bewoner van één 

van de hotelkamers van De Moriaan. 

Interieurfoto van De Moriaan met rechts op de foto eigenaar Theo de Jong en enkele gasten. 
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Lies en Theo verhuizen daarna zelf naar kamer 
1. Ook Sjef Kraakman, zoon van de burgemees
ter, is een vaste gast op kamer 3. 
De eetzaal op de benedenverdieping heeft een 
scheidingswand en daar is een woonkamer 
ingericht voor privé gebruik. Hier staan een 
bankstel, theetafel en een radio. 

Nijverheidsschool in Voorhout. Het is een kost
school en de jongens mogen iedere vier weken 
een weekend naar huis. Op deze school volgt 
Frits de basisopleiding banketbakker en kok. 
Hij haalt zijn diploma en helpt vanaf dat 
moment mee in de zaak van zijn ouders. 
Daarnaast gaat hij als leerling-kelner aan de 

Voor- en zijaanzicht van de Moriaan. 

Wanneer er echter sprake is van een groot diner 
met veel gasten, wordt de scheidingswand weg
gehaald en het privé gedeelte ontruimd. De vrij
gekomen ruimte wordt dan volledig ingericht 
als eetzaal. 
Het gezin nuttigt de maaltijden in de zogenaam
de binnenkamer, die grenst aan de keuken. 
Trouwens, vanwege de gezelligheid eten som
mige mensen van de soos af en toe ook in de 
binnenkamer. ledere zaterdagavond wordt er 
namelijk een soosavond gehouden. Een vaste 
groep gasten komt dan naar De Moriaan voor 
een spelletje kaart, biljarten of windbuks-schie
ten. De binnenkamer is echter het speeldomein 
van de kinderen, met grote borden, bestek en 
glazen kasten. 
Het speelgoed van de kinderen is opgeborgen in 
een schuin kastje onder de trap. 

Zoon Frits gaat in 1957 naar de Bisschoppelijke 

slag in hotel "De Zwaan" in Delden. Hij ver
dient weinig, maar gelukkig ontvangen de kel
ners regelmatig fooien van de gasten. Alle fooi
en worden verzameld in "de tronk" oftewel de 
fooienpot. Deze fooienpot wordt onder het per
soneel verdeeld. Deze verdeling gebeurt wel op 
basis van de rangorde. De werknemers met de 
hoogst rang ontvangen het meeste geld "uut de 
tronk". In 1960 kan Frits aan de slag bij 
hotel/restaurant Avenarius in Ruurlo als leer-
ling-kok. Hieraan bewaart hij goede herinnerin
gen. Juni 1963 volgt de dienstplicht en in 
november 1964 keert Frits terug naar Avenarius. 

Inmiddels is hij voldoende opgeleid om thuis 
volledig aan de slag te gaan. In De Moriaan is 
Frits het manusje van alles. Hij werkt als kok, 
kelner, schilder en tuinman. Zijn werkdag 
begint 's morgens om 06.30 uur met het klaar
maken van het ontbijt voor de gasten. De tafels 
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Zoon Frits de Jong als kelner aan het werk in het bedrijf van zijn ouders. 

voor het ontbijt zijn de avond tevoren al gedekt. 
Na het ontbijt volgt het schoonmaken van het 
buffet c.q. de bar. Tot laat in de avond wordt er 

gewerkt in De Moriaan. 
Eind jaren vijftig wordt het 
bedrijf verbouwd. Het café 
en de achterzaal worden 
gerenoveerd en de lambri
sering, het behang, de tafels 
en stoelen worden vervan
gen. De oliestookketel uit 
1932 in de schuur wordt 
vervangen door een eigen 
gemaakte ketel, ook olie-
stook. Vaste gasten in die 
jaren zijn de drie gebroe
ders Platter. Willem Platter 
is legendarisch geworden 
omdat hij als enige grote 
vaten jenever van een halve 
meter doorsnee en een 
halve meter hoog door het 
gat naar de kelder kan 
manoeuvreren. 
Er volgt opnieuw een ver
bouwing aan het eind van 

de jaren zestig. De keuken wordt aangepast aan 
de eisen van die tijd en vanaf dat moment wor
den de maaltijden op een gaskachel bereid. 

Frans Nijhof vaste kok in de Moriaan, volop aan het werk in de keuken tijdens het bereiden van een diner 
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Vaste kok in die jaren bij De Moriaan is 
Frans Nijhof, die zelf een bakkerszaak 
heeft tegenover het hotel. Frans kan goed 
koken en zijn vrouw Greet helpt mee om 
de maaltijden op tijd klaar te hebben. In 
diezelfde periode wordt er ook een grotere 
koelcel geplaatst. Maar niet alleen wordt er 
achter de schermen hard gewerkt om De 
Moriaan te moderniseren. Ook voor de 
gasten komt er een extra faciliteit. In 1968 
worden er namelijk kegelbanen aangelegd, 
waarvoor dochter Margot de eerste steen 
legt. 
Het verhaal gaat dat in de beginperiode de 
kegels nog met de hand opgezet moeten 
worden. Daarom heeft De Moriaan een 
vaste kegelopzetter in dienst. Wanneer de 
gasten 's avonds kegelen wordt de kegelop
zetter natuurlijk niet vergeten. Zo gebeurt 
het dat er af en toe een beugelfles Grolsch 
bier over de baan rolt in plaats van de 
kegelbal. ledereen kan zich bedenken dat Interieur van de nieuw aangelegde kegelbanen van De 
deze fles bier het eerste half uur niet te Moriaan met in het midden een ballenmeisje. 
drinken is. Wanneer de beugelfles wordt 
opengemaakt, spuit het bier alle kanten uit. voor de kegelopzetter. In latere jaren worden de 
Maar het moet gezegd, de gasten zorgen goed kegels automatisch opgezet. 

Officiële opening van de kegelbaan door dhr Th. Groot Kormelink, eindjaren zestig w et houder van G roenlo. 
Links op de foto dhn Th. Groot Kormelink, rechts zoon Frits de Jong. 
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Natuurlijk wordt er veel muziek gemaakt bij De 
Moriaan, niet alleen tijdens bruiloften en partij
en, maar ook tijdens de kermis en het carnaval. 
Eén van de orkesten, die in de jaren vijftig en 
zestig regelmatig optreedt bij De Moriaan heet 
"Strijkje Bekkenute", een begrip in die dagen. 
Een ernstig auto-ongeluk maakt echter een dra
matisch einde aan dit orkest. De jongste van de 
drie broers Bekkenute, Henk, komt bij dit onge
luk om het leven. De overige leden van Strijkje 
Bekkenute, naast de drie broers is ook Jan 
Steverdink (Zwarte Jan) lid van dit orkest, stop
pen met optreden. 

Vanaf dat moment wordt het orkest "The 
Moodchers" regelmatig gevraagd om in De 
Moriaan te spelen. Dit orkest is opgericht in 
september 1945 en kent in de jaren zestig vier 
leden. Jan Klein Velthuis, Cor Tosseram, Henk 
Waanders en Ab Waanders. De Groenlose ker
mis staat bekend als de gezelligste uit de regio 
en The Moodchers hebben dan ook vaak tijdens 

Orkest The Moodchers. Op de foto Jan Klein Velthuis, Cor Tosseram, Henk Waanders en Ab Waanders staand 
in een karretje van de Swing Mill. Het orkest The Moodchers werd in september 1945 opgericht. 

Strijkje Bekkenutte. 

de kermis in de feestzaal van de Moriaan opge
treden. 
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In die tijd gaan de meeste Grollenaren niet op 
vakantie, al het geld sparen ze op voor de ker
mis, de gebeurtenis van het jaar. In de dagen 
voor en na de kermis weet de melkventer, dat 
de gekochte zuivelproducten door de 
Grollenaren niet op tijd worden betaald. Al het 
geld gaat op aan de kermis. Sommige 
Grollenaren, die echt krap bij kas zitten, verko
pen de sik van stal om toch maar aan kermis
geld te komen. 

Tijdens de kermis kan men steevast in de feest
zaal van De Moriaan de Grollenaren luidkeels 
horen zingen: 

"Alles wat oet Grolle kump, dat zup zich zat 
Zup zich zat, volt dan neer 
Steet weer op en zup alweer 
Alles wat oet Grolle kump, dat zup zich zat". 

De feestzaal van De Moriaan wordt speciaal 
voor de kermis ontruimd. Het overtollige meu
bilair wordt elders opgeslagen om meer ruimte 
te creëren voor de gasten. Herman te Lintelo, de 
overbuurman, haalt met enkele andere sterke 
kerels het biljart naar buiten. Dit krijgt een tij

delijke plek onder de veranda. Wanneer de ker
mis op zijn einde loopt, komt de buurt het bil
jart weer op zijn plek zetten. Aan de stamtafel 
worden dan nog enkele consumpties genuttigd 
en zo wordt de jaarlijkse kermis afgesloten. 

Erg bekend en misschien zelfs berucht is het 
zogenaamde "dubbeltjes dansen". Dit dansen 
brengt echter weinig geld op omdat een 
Grollenaar zijn geld wel wil besteden aan bier, 
maar niet aan dansen. Voor Theo de Jong is de 
kermis ieder jaar weer van praktisch nut. Hij 
heeft vooral belangstelling voor het reuzenrad 
en steevast maakt hij ieder jaar een ritje. Wat is 
namelijk het geval, vanuit het reuzenrad kan 
Theo het dak van De Moriaan inspecteren. 
Ieder jaar kijkt hij hoe het dak eraan toe is en of 
er dakpannen missen. Is dit het geval, dan kan 
hij heel gericht reparaties laten uitvoeren. Theo 
is dan ook jarenlang vaste klant geweest van het 
reuzenrad. Ook de kinderen zijn erg in hun 
schik met alle vermakelijkheden. Terwijl de 
ouders in De Moriaan een feestje bouwen, wor
den de kinderen met een gulden op zak naar de 
kermis gestuurd. 

Rechts op de foto Herman te Lintelo in een gezellig onderonsje met Harrie Blanken, Theo de Jong en mevr. Te 
Lintelo. 
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Groenlose kermis in 1954. Links op de joto mevr Hubers in een téte d téte met Theo de Jong. 

Vooral de draaimolen is erg in trek, weet Frans 
Groot Kormelink zich nog te herinneren. Frans 
is een regelmatige gast van De Moriaan en hij 
weet zich veel kostelijke anekdotes te herinne
ren. In een groot hotel/restaurant als De 
Moriaan, gelegen op één van de meest centrale 
plekken van Groenlo, heeft zich natuurlijk het 
nodige afgespeeld. Trieste gebeurtenissen, maar 
ook vrolijke. Eén ding weet Frans zich tot op de 
dag van vandaag te herinneren: "Theo de Jong 
wist veel, maar kon zwijgen", zoals het een 
goed kastelein betaamt. De opgroeiende jeugd 
gaat ook in de jaren vijftig en zestig graag uit 
en Frans bezoekt regelmatig de Moriaan. Hij 
wordt rond 1955 lid van de sociëteit De 
Eendracht. 
Elke zaterdagavond komen de leden van deze 
sociëteit bij elkaar in De Moriaan. Er worden 
verhalen verteld aan de stamtafel en er wordt 
biljart gespeeld. Iedereen kan lid worden van 
De Eendracht en elke zaterdag is het gezellig
heid troef. Maar Frans en zijn vrienden halen 
op één van die zaterdagavonden een streek uit 
met Theo. Tijdens het biljarten wordt natuurlijk 
bier gedronken, want sport maakt dorstig. 
Daarom maken de heren van De Eendracht 
regelmatig gebruik van het toilet. Wat wil nu 

het geval, vanuit het urinoir kan men dwars 
over de binnenplaats in de keuken kijken. 
Bijkomend toeval is dat bij het openen en dicht
doen de keukendeur ook nog eens piept. 
Wanneer Frans met Piet Legro naar het toilet 
gaat, hoort hij de deur van de keuken piepen. 
Hij kijkt over de binnenplaats en ziet Theo de 
Jong naar binnen gaan. Op het fornuis staat een 
grote pan en Theo haalt de deksel ervan af. Hij 
pakt mes en vork en haalt iets uit de pan en eet 
dit op. Vervolgens doet hij de deksel weer op de 
pan en loopt terug naar het café. Frans en Piet 
zijn nieuwsgierig geworden en willen weten 
wat er zich in die pan bevindt. Stiekem sluipen 
ze over de binnenplaats naar de keuken, halen 
de deksel van de pan en zien een grote, gebra
den verse worst liggen. Nou, zij hebben geen 
enkele aanmoediging nodig. Binnen enkele 
minuten is de verse worst verorberd door de 
beide heren. Wat achterblijft is de afdruk van de 
worst in het gestolde vet. Frans en Piet sluipen 
terug naar het toilet en blijven wachten totdat 
Theo opnieuw naar de keuken gaat om een 
stukje worst te eten. Zij houden hun adem in als 
ze zien hoe Theo het deksel van de pan haalt en 
verbijsterd naar het gestolde vet kijkt. Zeker 
vijf minuten houdt hij zijn ogen onafgebroken 
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op de plek des onheils, absoluut niet begrijpend 
wat er met de worst is gebeurd. Frans en Piet 
hebben lol, maar krijgen later ook wroeging. Ze 
kopen een nieuwe verse worst en geven deze de 
volgende zaterdagavond aan Theo. Hij kijkt de 
beide jongens aan en zegt: "Oh, ik dacht ok al, 
heb ik d'n heel'n worst zelf op e'getten?" Theo 
braadt de nieuwe worst en iedereen krijgt een 
stukje mee. Theo houdt trouwens van lekker 
eten. Eén van zijn specialiteiten is "karbonade 
in het zuur", een echte lekkernij. 

De jongeren gaan niet alleen naar De Moriaan, 
maar ook op stap in naburige dorpen en buurt
schappen. Zo weet Frans zich nog de Zwolse 
kermis te herinneren. Het moet begin jaren 
zestig zijn geweest toen hij samen met Theo de 
Jong en enkele anderen van deze kermis terug
kwam en nog een afzakkertje nam in De 
Moriaan. Eén van de heren, van buiten Groenlo 
en dus niet zo bekend met het reilen en zeilen 
in De Moriaan, vraagt Theo een rondje in te 
doen voor het gezelschap. Theo hoort hem niet 

Theo de Jong zittend aan de bar van de Moriaan met naast hem dhr Kaak, die zelf een hotel bezat in de humt 
van Hilversum. 

en de man fluit. Theo reageert hierop geïrri
teerd: "Ik bun gin hundjen, i'j kriegt hier niks 
meer" is zijn kordate antwoord. Alle anderen 
krijgen alsnog hun glaasje bier, maar de man in 
kwestie krijgt inderdaad niets meer van Theo. 
Frans weet zich trouwens nog een ander verhaal 
te herinneren over een vaste gast van De 
Moriaan. Deze man had van zijn huisarts te 
horen gekregen dat hij geen borrels meer mocht 
drinken. De specialist in het ziekenhuis, die de 
man ook onderzoekt, vertelt hem dat twee bor
rels per dag het absolute maximum is. Nu wil 
het geval dat deze man voor de gezelligheid 
graag bij De Moriaan komt en dan steevast zijn 

twee borrels neemt. Niet meer en niet minder. 
Op een dag zit de man aan de bar en heeft hij 
net zijn eerste borrel besteld. Hij hoort de deur 
van het café opengaan en ziet zijn huisarts bin
nenkomen. Nog voor de huisarts ook maar iets 
kan zeggen roept de man: "Dokter, dit is pas 
een eersten". Alsof de huisarts hem persoonlijk 
komt controleren in De Moriaan. Dit is natuur
lijk niet het geval. De huisarts moest toevallig 
in De Moriaan zijn voor de maandelijkse bij
eenkomst van huisartsen en tandartsen. 

Ondanks de goede naam en de vele activiteiten 
blijkt het uiteindelijk toch moeilijk te zijn om 
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Interieurfoto van het cafégedeelte van De Moriaan. 

een bedrijf als De Moriaan voort te zetten. De 
grootte van het bedrijf is niet zozeer het pro
bleem als wel de veelomvattendheid ervan. De 
Moriaan heeft een café, restaurant, hotel en 
kegelbanen met clubs. Er vinden regelmatig 
vergaderingen plaats en er worden bruiloften en 
partijen gehouden. Deze veelzij
digheid vereist, dat er bijna 24 
uur per dag personeel aanwezig 
moet zijn om de hotelgasten en 
andere klanten te bedienen. Dit is 
nauwelijks realiseerbaar en daar
om verlaat zoon Frits De 
Moriaan in november 1973 en 
gaat enkele maanden later aan de 
slag als kok in het verzorgings
huis Andriessenhuis in Borculo. 

Theo zelf heeft nog enkele jaren 
de exploitatie van het café en de 
kegelbanen voortgezet, met hulp 
van ingehuurd personeel. Het 
hotel, de feestzaal en het restau
rant worden gesloten. Voor Theo 
beginnen de jaren echter te tellen, 
er is geen opvolger voor de 
Moriaan en dus neemt hij na lang 

wikken en wegen het moeilijke besluit om het 
hotel definitief te verkopen. In 1977 wordt de 
Rabobank eigenaar van het pand en het bijbeho
rende perceel. Het markante hotel zal worden 
gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt het nieu
we kantoor van de Rabobank gebouwd. 

De eerste steenlegging hij het nieuw te houwen kantoorpand van 
de Rabobank op de voormalige locatie van De Moriaan. 
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Voor de mensen in Groenlo en zeker voor de 
vaste gasten is het gedurende lange tijd onvoor
stelbaar dat de Moriaan werkelijk gaat verdwij
nen. Maar nadat de laatste festiviteiten in het 
kader van Groenlo 700 zijn afgelopen, volgt 
dan toch de sloop. Inmiddels heeft Theo, 63 
jaar oud, afscheid genomen van "zijn 
Moriaan". Hij krijgt een receptie aangeboden en 
vele honderden mensen komen voor de laatste 
keer naar "de pleisterplaats" van Groenlo. Theo 
ontvangt een onderscheiding van de stad Grolle. 
Het betreft een erepenning vanwege de verdien
sten, die Theo voor het bejaardenwerk en voor 
de brandweer heeft verricht. Burgemeester 
Jansen reikt de erepenning uit. Theo is de eerste 
Grollenaar die deze penning in ontvangst mag 
nemen. 

Mannenzangvereniging Internos biedt Theo een 
snorfiets aan. Internos heeft 30 jaar lang een 
gastvrij onderkomen gehad in de Moriaan en 
wil dit afscheid niet zomaar voorbij laten gaan. 
Speciaal voor Theo en de Moriaan is een lied 
gecomponeerd. Het optreden van Internos vindt 
in stijl plaats. De mannen hebben zich gestoken 
in de kledij, behorende bij Groenlo 700. Theo 

toont zich ontroerd door het cadeau, de vrolijk
heid komt echter terug wanneer de snorfiets 
"nat" wordt gemaakt. 

Eigenaar Theo de Jong van hotel, café, lestaiirant De 
Moriaan. 

Tijdens de afscheidsreceptie in De Moriaan ontvangt Theo de Jong uit handen van burgemeester Jansen de ere
penning van de stad Groenlo. 
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Omstreeks 1 juli 1977 is de Moriaan ontruimd, 
Theo de Jong verhuist naar zijn nieuwe apparte
ment in het Heydenrijck. 
De inboedel van het roemruchte hotel wordt 
geveild. Veilingmeester M. Jurissen uit Zutphen 
brengt de spullen onder de hamer. Het is erg 
druk, veel belangstellenden zijn naar de 
Moriaan gekomen om antiek of als aandenken 
echte hotel attributen te kopen. 
Bij de officiële opening van het nieuwe gebouw 
van de Rabobank herinnert één van de sprekers 
aan De Moriaan. Hij gebruikt daarbij de vol
gende woorden: "Bij De Moriaan kreeg men 
meer procenten dan bij de Rabobank". 
Maar gelukkig is niet alles van De Moriaan ver
dwenen. De complete bar met achterwand en 
deur is verhuisd naar café Pot (vroeger 
Brakkenplas) en daar in gebruik genomen. 
Helaas is café Pot in later jaren afgebrand, 
waarbij de bar met achterwand alsnog verloren 
is gegaan. 
Eén van de belangrijkste overblijfselen van het 
hotel is een afbeelding van het hoofd van een 
Moriaan op een glaspaneel. Dit glaspaneel sier
de jarenlang de tochtdeur in de entree van De 

Moriaan. De tochtdeur vormde de afscheiding 
tussen de toegang naar het café-restaurant en 
het hotel. Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat het glaspaneel geplaatst zou worden in het 
nieuwe gebouw van de Rabo-bank. Dit plan 
kon echter niet uitgevoerd worden. Een aantal 
Grollenaren, waaronder Harrie Blanken, heeft 
er toen voor gezorgd dat het paneel naar het 
Grolsch Museum ging. Bij de grote verbouwing 
van de Molenberg is een zaal vernoemd naar 
"De Moriaan" en heeft het paneel er een plaats 
gekregen als toegangsdeur. De grote stamtafel, 
die Lies en Theo kado kregen bij hun 25-jarig 
huwelijksfeest van buurtvereniging de 
Eurotappers, is gekocht door Hans v.d. Berg en 
staat nog steeds in Gaststatte Zum Kloppendiek, 
net over de grens in Zwillbrock. Daar wordt 
de stamtafel nog altijd gebruikt door de gasten. 
Het is een kleine troost dat deze tafel, jarenlang 
het middelpunt van de Moriaan, in ieder geval 
bewaard is gebleven. Dochter Margot heeft de 
sloop van de Moiraan heel treffend omschre
ven: "We hebben alleen nog de grote stamtafel 
in Zum Kloppendiek in Zwillbrock. Maar mijn 
ouders, de gasten en de sfeer zijn er niet meer". 

Een foto van De Moriaan in 1977 tijdens de festiviteiten rondom Grol 700 jaar stadsrechten. 
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De sloop van De Moriaan, najaar 1977. 

Reactie van Margot Bolmers-de Jong, jong
ste dochter van Theo de Jong en Lies Nahuis. 

Toen ik nog te jong was om mee te helpen in de 
Moriaan, at en sliep ik vaak samen met mijn 
broer Frits, bij opa en oma Nahuis van de 
Stoomhoutzagerij. Naarmate ik ouder werd, kon 
ik vaker ingezet worden bij eenvoudige, huis
houdelijke klusjes. Later, zo vanaf 17 jaar, ging 
ik echt serieus aan het werk, zoals kamermeisje, 
keukenhulp en in de bediening. Het was niet 
mijn eerste keus. Maar zo ging dat vroeger. Ik 
was stapelgek op honden en daarom heel blij 
toen Mori, een boxerteef, in huis kwam. Zes 
jaar later kwam Kiki erbij. Het was een hondje, 
geboren uit een ongeplande vrijpartij van de 
cockerspaniël van de familie Van den Berg van 
hotel Avenarius uit Ruurlo en een voorbijko
mende, onbekende reu. Beide honden waren 
een bekende verschijning in de Moriaan. Ze 
verstonden de kunst om op gepaste afstand van 
de gasten toch heel nadrukkelijk geluidloos te 
bedelen om een lekker hapje. Veel stamgasten 
hielden daarmee rekening. Zo begon bakker 
Wim Buve op zijn vaste zondagavond steevast 

met een kopje koffie, die hij half koud liet wor
den. Het koekje werd echter onmiddellijk in 
stukjes aan de honden gevoerd. Na jaren kwam 
eruit dat hij vaak helemaal niet zoveel zin had 
in koffie, maar die bestelde vanwege het koekje 
voor de hond. De bestelling is vanaf toen in 
goed overleg veranderd in een borreltje met een 
koekje. 
Nadat mijn moeder in 1968 overleed, stond 
mijn vader er samen met Frits en mij alleen 
voor. Mijn oudere zus Alice was inmiddels 
getrouwd en woonde ver weg. Ondanks dat het 
af en toe hard werken was (de Arbo-wet 
bestond nog niet), heb ik met plezier en veel 
inzet samen met Alice en broer Frits in onze 
Moriaan gewerkt. Het waren vaak lange dagen. 
Soms wilden hotelgasten al om zeven uur ont
bijten. In de loop van de dag kwamen de koffie
drinkers en lunchers. De Moriaan was een 
bekende pleisterplaats voor vertegenwoordigers. 
De leestafel was goed voorzien en de uitsmijter 
was beroemd. Tegen de avond kwamen ook 
weer eters. En 's avonds de kegelclubs, mannen-
zangvereniging Internos (vijftig mannen die in 
de pauze allemaal snel hun kelen moesten sme-
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ren), vergaderingen, (brandweer) cursussen en 
de gewone vaste caféklanten. Het was niet 
ongebruikelijk dat de laatste klant in de kleine 
uurtjes huiswaarts ging. Wij dachten dan alweer 
aan de volgende dag om 07.00 uur. De grote 
"tussendoortjes" zoals bruiloften, recepties, kof
fietafels na begrafenissen, carnaval en kermis 
kwamen er dan ook nog bij. Maar in ieder geval 
leerde je het vak en hard werken. Daarnaast 
deed je een hoop mensenkennis op. 
Naast het werk thuis in De Moriaan heb ik in 
Enschede het honden trimmen geleerd. Zo zijn 
er in de Moriaan ook nog wel wat Grolse hond
jes geknipt en geschoren. In 1970 trouwde ik en 
sindsdien woon ik in Nijmegen en dat bevalt 
me prima. 

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren lid van 
de Club van Oude Grolschen. Zo kom ik nog 
regelmatig in Grolle, het stadje waaraan ik 
goede herinneringen heb. Als ik dan de (inmid
dels alweer voormalige) Rabobank zie op de 
plek waar mijn ouderlijk huis stond, denk ik 
toch wel eens: "Jammer". Maar ja, zo lopen de 
zaken nu eenmaal. Mijn man René en ik kijken 
overal waar we zijn of we ergens iets 
Moriaanachtigs zien. Maar dat is altijd hooguit 
een benadering. Voordat café Pot was afge
brand, konden we nog "op bedevaart" naar onze 
oude tap en buffet. Nu hebben we alleen nog de 
grote stamtafel in Zum Kloppendiek in 
Zwillbrock. Maar onze ouders, de gasten en de 
sfeer zijn er niet meer. 

De dochters De Jong aan het werk in de Moriaan. In het midden Alice en rechts Margot. 
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Con Brio 
Door Willy Lansink 

Wie in Groenlo de naam Con Brio laat vallen, 
laat meteen herinneringen de revue passeren 
aan dit unieke muziekgezelschap dat in de 50'er 
en 6o'er jaren van de vorige eeuw zoveel suc
ces wist te boeken met zijn optredens in 
Groenlo en verre omgeving. 
Ook is onlosmakelijk de naam van Ruus Nales 
aan dit gezelschap verbonden, de man die al die 
jaren met veel furore leiding en inspiratie gaf 
aan deze vereniging. 

Con Brio ontstond in de naoorlogse tijd; kort na 
de bevrijding in 1945 werd deze vereniging 
opgericht. Een tijd dat men behoefte had aan 
ontspanning en muziek maken, een tijd dat de 
televisie nog niet bestond, een tijd dat het geor
ganiseerde verenigingsleven in deze naoorlogse 
periode weer op gang kwam in Groenlo. Men 

Ruus Nales dirigeert met viuudige luind zijn "Coii 
Brio, uitvoering van 1964. 
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had weer animo om na die voorbije donkere 
jaren iets nieuws op te starten. 
In dit artikel willen we u weer een stuk van Con 
Brio doen herleven aan de hand van anekdotes, 
verhalen en foto's van diverse oud-leden. 

De vereniging werd opgericht in het bevrij
dingsjaar 1945 en wel in de maand mei, de pre
cieze datum is helaas niet meer te achterhalen. 
Het militaire gezag moest de oprichting van 
deze accordeonvereniging zelfs nog goedkeu
ren. Men kreeg een voorlopige vergunning, er 
kon dus gemusiceerd worden en zelfs in het 
openbaar! 

De vergunning van de gemeente voor de eerste 
uitvoering is nog aanwezig en ondertekend door 
burgermeester Kraakman. Bij het verlenen van 
de vergunning werd tevens verzocht om de 
namen, adressen en persoonsbewijsnummers 
van de optredende leden. Zodoende weten we 
nog wie de eerste actieve leden van Con Brio 
waren. 

Dit zijn de volgende 14 leden van het eerste 
uur: 
R. Nales 
A. Nales 
J. Nales 
N. Maas 
H. J. M. Leisink 
M. J. Porskamp 
W. M. I. Huis in het Veld 
M. J. Huis in het Veld 
J. H. M. Emaus 
E. J. Bramer 
B. M. van Hattum 
M. J. W. Willemsen 
W. Woeltjes 
Th. Smit. 

De eerste uitvoeringen werden gegeven op 29 
juli en 1 augustus 1945 en vonden plaats in het 
toenmalige parochiehuis. Naast het orkest tra
den er solisten op afgewisseld met een optreden 
van een band. Het was een uitvoering met veel 
variatie: walsen, tango's, foxtrotten, marsen en 
polka's getuige het programma dat u op pagina 
25 vindt afgebeeld. 
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Café-Pension Nales 
stroomend wiïer 
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De brief met het verzoek aan burgermeester Kraakman om een uitvoering 
te mogen houden in het parochiehuis. 

Commissariaat Militair Gezag 
DtiMct ZUTPHEN 

No M 051520/3037/1^3538 Sch/D. 
(Bij Uw anlwoorti gelieve U 
letter en nummer te vermeiden ) 

On,ir,wCTp Aanvrage werkvergunning kvinstenaar. 

Zutphen, 21 Juli 1945. 

Naar aanleiding van Uw aanvrage om toe
stemming voor een uitvoering van de Groenio'a 
Accordeon Vereeniging, doe ik U hierbij een 
aanvraagformulier toekomen, dat U mij zoo spo 
mogelijk gelieve terug te zenden met aan de 
achterzijde de vermelding van de namen, adres 
en persoonabowijsnummers der optredende leden 
Uwer vereeniging. 

Ad vraag 1 wetboek ik U, indien U zich 
mocht hebben aangemeld bij de Kultuurkamer, e 
te willen vermelden op welke wijze dit geochi 
is. 

De Commissaris Militair Gezag 
in..het District Zutphen, 

^ Namens dezen, 

che 
edig 
sen 

rbij 
ed 

«T-.'flffi ffZ/r 
0PL4ND 

C. S c h i l l e m a n s ) . 
AAW: 
Den Heer Theo Smit, 
Voorstraat B 83, 
G r o e n i o . 

De brief van het militaire gezag uit 1945 met de voorwaarden voor het 
oprichten van een accordeonvereniging. 
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Uitvoering van "Con Brio" in 1948 in het parochiehuis. 

Het gezelschap bestond toen uit 20 muzikanten. 
Hawaii was het eiland dat veel bezongen werd. 
Tonny Buitink, 11 jaar, bleek een virtuoos op de 
xylofoon te zijn. 
Na de eerste successen in Groenlo, trad Con 
Brio voor het eerst op buiten de plaats in zaal 
Kroneman in Eibergen op 5 augustus 1945. De 
benodigde attributen werden met paard en 
wagen naar Eibergen vervoerd. De succesfor
mule was duidelijk aangeslagen. 
Vanzelfsprekend kon een optreden in 
Lichtenvoorde ook niet uitblijven omdat er ook 
Lichtenvoordenaren lid waren. In zaal De 
Koppelpaarden trad men voor het eerst op in 
januari 1946 in een stampvolle zaal. 
Na de winteruitvoering van 1 januari 1946, 
waarbij geen fouten waren gemaakt aldus het 
notulenboek en de registratie van koster Lanters 
en assistent H. Smit. 
Lanters en Smit waren resp. koster en assistent 
koster in de kerk en tevens conciërges van het 
parochiehuis. Het geluid werd toen al verzorgd 
door de heer Emaus, die ook nu nog actief is 
met het verzorgen van geluid in de muziekkoe
pel. 
Spoedig volgden meer optredens buiten 
Groenlo, o.a. in Harreveld op het internaat 
Er werd een soort muziekcommissie in het 
leven geroepen om de keus van de muziekstuk
ken te vergemakkelijken. Aanvankelijk was 

Ruus Nales de man die de muziekstukken en de 
keuze ervan onder zijn hoede had. Men koos 
voor lichte amusementsmuziek, lichte ouvertu
res, walsen, marsen en karakterstukjes. Stukjes 
die imitaties waren van het optreden van het 
populaire radioduo uit de '50 jaren:"Snip en 
Snap". 
Dansmuziek zou gespeeld kunnen worden door 
een bandje, samengesteld uit eigen leden van 
Con Brio. Al spoedig werd het bestuur met 2 
personen uitgebreid, te weten Diny van Hattem 
en Antoon Nales. 

Con Brio had ook een jeugdorkest, 
"Mandolinata" geheten, een orkest dat bestond 
uit gitaren en banjo's. Pas als je een accordeon 
had, kwam je bij de grote club. 

Naast Ruus Nales was ook Nico Maas een grote 
muzikale steun en toeverlaat voor Con Brio. Er 
vonden ook uitvoeringen plaats voor de Mater 
Amabilisschool in Groenlo, een bloeiend vor
mingsinstituut dat in de voormalige bakkers-
school huisde. Deze school was uitsluitend voor 
meisjes toegankelijk. Naast onderwijs en vor
mingsactiviteiten was er ook veel ruimte voor 
ontspanning en muziek. Het instituut stond 
jaren lang onder leiding van mevr. Groot 
Kormelink-Peters. 
De dirigent en de onbetwiste leider was Ruus 
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PROGRAMMA 

Accordeoiiverenïïnnü- „COiN BRIO" 
ONDER L t u.ri ia ^ A N R U U S N A L t i > 

iSte uitvoering ZONDAG 29 JULI 1945 in 
't Parochiehuis te Groenio 

I . O i l H F M T 
i LA BELLK VlLLAOEG,.>i 
; ANt)ANTF, GRAZIOSO 
I SPELENDE GOLVEN 

I I liOl.l.«*iK.% 
' * " 'T.NITA . , , 

RR FERSTMARS 
.1 G k u h ! v\i H A M B U R G . 

I I I . l i i .<i i> 
1 z o ZljN WIJ . . . 

GITARFN \ ' ) r 
MKXICAl 

4 JATTEN DR Al 

Wals 

Tango 
Mars 
Mars 

Af. J. H. Kesseis 
Joh. H Kok 
R. Wassenaar 

i angu 
(angz. Wals 
Foxtrot 

C. S. Maffus 
van der (has 
Curt Mahr 

Albert Vmsen 

arr. Ruus Sales 
arr. Raus Na/ex 
arr. Ruus S'aks 

P A U Z R 15 min. 

I . «<>' ï > 

HAW . , . . . L I 
DORFSMUSIK . Valse brill. Hans Jungherr 

I I . B l . V I * 
! SWEET S! 
2. 
3. 

ANGELINA 
RUND LM DIE REEPERBAHN 

i l l . M I I . I N T t : . ! 
1. TANZENDE FINGER 
2. LA Ml'SF.TTE CON BRll) 
1 XYLOFOON SOLO 

JODELLIEDJE . 
c PLACE PIOALLE 

I V . O R K KUT 
L TUSSEN PALMEN EN VARENS 
2. RéVES SUR L'OCÉAN . . . . 

Foxtrot 
Foxtrot 
Wals potp. 

Polka 
Valse musette 

arr. Raus Nalet 
/ . Bulterman 
Ludwig Kletsen 

Htim Gerlach 
Nico Maas 

Valse musette Joop de Leur 

Langi. Wals 
Concert Wals 

R. Wassenaar 
Jozef Oung'l 
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Het ptoi^riiintuci \cin de eeiste iiitxoeiiiv^ op 29 ///// 1945. 
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Foto van de uitvoering op 15 december 1946. 

Nales. Ruus was wel streng maar dat stond ook 
borg voor veel succes. Hij was de man die de 
potpourri's uitzocht. Greetje Heinsman was 
degene die zorgde voor het instuderen van de 
dansjes. 
De thema's die de uitvoeringen hadden waren: ' 
My fair Lady ", " Tirol ", 
"Spanje ", "Winterpret", 
"Oklahama" en 
Hollandse taferelen. 
Er werd Hawaimuziek 
gespeeld, maar ook wal
sen, tango's en marsen. 
Nico Maas en Ruus 
Nales waren zeer muzi
kaal en zorgden voor de 
begeleiding op orgel en 
piano. 
Tini Leisink begeleidde 
op accordeon en op de 
piano. Ook Joop Abbing 
heeft dat een tijd gedaan. 

De repetities vonden 
plaats in Café De 
Brakkenplas, bij Toon 
Nales, een broer van 
Ruus. 

In 1952 prijkten op de ledenlijst al 27 leden 
In die jaren had men optredens in Hotel " De 
Industrie " in Lichtenvoorde en gaf men acte de 
presence bij het 20-jarig bestaan van de voet
balvereniging Ruurlo. Het repertoire in die tijd 
was afkomstig van Carl Zeiler ( Der 

Interieur van cafe 
Nales-Veels, Betsy 

"Brakkenplas" met achter de bar v.l.n.n schoondochter Ans 
Nales-Heerink, Toon Nales en zoon Ben Nales. 
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Café "Brakkenplas " m de jaren vijftig. 

Con Brio in 1952, opname van de concertzaal van het parochiehiwi De jeugdclub van Con Brio "Melodinata" 
onder de bezielende leiding van Ruus Nales. 

Oudheidkundige Vereniging Groenio 27 



'Grols verleden " - Nummer 5 
! 

Vögelhiindler) en van Strausklanken. Daarnaast 
speelde het orkest " In het wonderland van de 
muziek", "Campfire" en "Dance Espagnol". 
Ook het jeugdorkest Mandolinata liet goed van 
zich horen met nummers van Malando. Het 
jeugdige zangertje uit Lichtenvoorde, Jopie 
Roelofsen, bleek de lieveling van het publiek te 
zijn. 

Ook de balletdansen waren een aanwinst in de 
Con Brio stijl. Spaanse nummers bleken bijzon
der favoriet te zijn, getuige de uitmuntende 
zang van Riekie Scharenborg. 
In 1953 werd Con Brio zelfs uitgenodigd om 2 
avonden te verzorgen voor het 25-jarig bestaan 
van het Wit Gele Kruis van Silvolde. Bij het 
lO-jarig bestaan in 1955 telde Con Brio zo'n 
25 leden. In dat jaar was er uit het Grolse ver
enigingsleven een comité gevormd met het doel 
om gelden in te zamelen voor nieuwe instru
menten voor Con Brio. Tijdens het abonne
mentsconcert overhandigde de voorzitter van 
het comité, de heer J. Wevers, een bedrag van 
bijna ƒ 1000,- aan Con Brio. De besteding van 
de gelden werd in handen gegeven van de heer 
R van den Heuvel. 
In dat jubileumjaar trad voor het eerst een nieu
we afdeling op van Con Brio, te weten een 
jazzkwintet met trompettisten en accordeonis
ten. Hemmie Levering uit Lichtenvoorde was 
de man die in dat jaar als kunstfluiter vermaard 
werd. 
In 1957 werd er voor het eerst opgetreden in 
kamp Holterhoek. Maar liefst 3 avonden wist 
men de soldaten te boeien. Anny Knuever weet 
zich het optreden in kamp Holterhoek nog goed 
te herinneren. Eén van de soldaten probeerde 
stiekem in de kleedruimtes te kijken, maar 
kreeg door één van de dames van Con Brio een 
tik over de neus met een baline die zij uit haar 
korset had getrokken. 
Bij het 15-jarig bestaan in 1960 werd er een 
fancyfair opgezet om de Con Brio kas te spek
ken. 
Op 7 maart 1965 vierde men het 4° lustrum met 
een receptie waarvoor grote belangstelling 
bestond. Het feest werd gevierd in het "thuis-
honk"van café "De Brakkenplas", honderden 
belangstellenden kwamen opdagen om het 
bestuur te feliciteren. Ook vele oud-leden zetten 
weer hun beste muzikale beentje voor. Ruus 
Nales kreeg met zijn piano de zaal uit volle 
borst aan het meezingen van vele bekende oude 
schlagers. De uitvoering die daarop volgde had 

als hoofdthema de operette " Maske in Blau ", 
waaruit veel gedeelten werden gezongen. 
Daarnaast had men ook aan het populaire genre 
gedachte door middel van een soort Ferry 
Como show. Het jeugdorkest liet goed van zich 
horen. De zangers en zangeressen waren Wiesje 
Zweers, Hermine Smit en Jopie Roelofsen. 

Wiesje Zweers en Jopic Roelofsen. uit\ocnng in 
1964, het thema was "My fair lady". 

Nico Maas met zijn elektronisch orgel zorgde 
voor perfecte muziek en ook voor veel afwisse
ling. In dat jubileumjaar trad men enkele keren 
op in Lichtenvoorde en tevens voor de 
Groenlose bejaardenvereniging. 
Een subsidie aanvraag bij de gemeente werd 
afgewezen wegens de slechte financiële situatie 
van de gemeente. Con Brio paste er meteen een 
mouw aan en startte op Oudejaarsdag 1965 met 
een succesvolle oliebollenactie. 
Het donateursconcert van 1966 droeg als thema 
"Humoresque" van Dvorak. Daarnaast werden 
veel nummers gespeeld uit Wenen, de welbe
kende schrammelmuziek. Hoogtepunt was ech
ter de show "Holland Trip". 
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Het jeugdorkest stond toen onder leiding van 
Nico Hahné uit Vragender. Het orkest telde dat 
jaar 41 leden met 24 jeugdleden in opleiding. 
Financieel stond men er niet best voor en er 
werd wederom een dringend beroep op de 
gemeente gedaan om subsidie te verkrijgen. 
In 1967 werden tijdens de uitvoering stukken 
gespeeld uit "Die Blume von Hawai" en het 
thema "Winterpret" werd muzikaal uitgebeeld. 
De heer W. Bonenkamp ontving veel compli-

Oprichter Nales 
vertrok bij 25-
jarig Con Brio 

menten voor de decors die hij vervaardigd had. 
Het jaar daarop kwam het jeugdorkest voor het 
voetlicht met een muzikale bruiloftsscène. Het 
was de 23e uitvoering van Con Brio, waarbij 
veel nummers vertolkt werden uit 
"My Fair Lady " en uit "Oklahama". 
In 1969 werd Con Brio uiteindelijk een jaarlijk
se subsidie van ƒ 800,- toegekend. Men had er 
lang voor moeten strijden en het had heel wat 
correspondentie gekost maar uiteindelijk was 

het dan toch gelukt. De 24' uitvoering 
had plaats op 1 februari 1969. Ook Con 
Brio ging met de tijd mee en bracht dat 
jaar een aantal disconummers op de 
bühne: "Harlekino", "Je bent niet hip" 
en "Pure Natuur." 
Veel melodieën van Walter Kollo wer
den vertolkt en ook de operette kwam 
weer uitgebreid aan bod. Tonny Buitink 
was xylofonist. 

GROENLO. — De leider van 
de accordeon-vereniging Con 
Brio, Ruus Nales, heeft gis
termiddag afscheid geno
men. Behalve dit feit vierde 
Con Brio ook het 25-jarig 
bestaan met een officiële 
receptie, die zeer druk werd 
bezocht. 

Deze bijeenkomst had plaats in 
het City-Centrum. Veel deputatie.s 
van welhaast alle verenigingen in 
Groenlo kwamen Con Bnot geluk-
we^nscn aanbieden en tevens ai-
.scheid nemen van Ruus Nales, de 
man die de accordeonvereniging 
heeft opgericht en het orkest tot 
het huidige peil heeft gebracht ' 

Enkele uekcn geleden heeft I 

Con Brio de 25ste uitvoering ge
geven in het City-Centrum en bij 
deze jubileum-uitvoering werden 
Con Brio en speciaal Ruus Nales 
in de bloemen gezet. Het was 
toen loco-burgemeester Th. Groot 
Kormelink die waarderend sprak 
over Ruus Nales en daarbij wees 
op het culturele belang \ an deze 
accordeon-vereiuging. 

Ook gisteren bleek de enorme 
populariteit van Con Bno, /oaU 
die ook steeds bij de uitvoeringen 
naar voren is gekomen. Con .Bno 
heeft al die jaren voor een uit
verkocht huis gespeeld 

De heer Nales dmk.t) wordi 
hier gelukgewenst door de 
voorzitter van de Burger-hnr-
iiionie, de heer Hilfrink. Arh-
'er hevt H. ten Brtnrke, bi--
stuurslid van de hamionie. 

Krantenartikel betreffende het 25 jarig bestaan van Con Brio. 

Het jaar 1970 was het grote jubeljaar, 
waarin Con Brio haar 25-jarig bestaan 
vierde en Ruus Nales zijn zilveren jubi
leum als dirigent. Het zou tevens zijn 
laatste uitvoering zijn, had hij aangekon
digd. Maar liefst 50 personen werkten 
aan de jubileumuitvoering mee, die 
gekenmerkt werd door een wervelende 
show met veel dans en prachtige kos
tuums. Ruim 700 mensen bevolkten het 
City-Centrum. Na de show werd namens 
het gemeentebestuur woorden van waar
dering uitgesproken door wethouder Th. 
Groot Kormelink. 
Op 24 mei van dat jaar nam men 
afscheid van Ruus Nales tijdens een 
receptie ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan. Het was een zeer druk bezochte 
leceptie, waarbij vertegenwoordigers 
van alle plaatselijke verenigingen aan
wezig waren. 
Het afscheid van Ruus Nales betekende 
helaas ook het afscheid van Con Brio. 
Men zag er niets in om nog met een 
nieuwe dirigent in zee te gaan. 

Het was een vereniging die een kwart 
eeuw lang veel muzikale betekenis heeft 
gehad en steeds volle zalen wist te trek
ken. Maar liefst 14 keer had men aan 
een concours deelgenomen en steeds 
had men een eerste prijs in de wacht 
weten te slepen 
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Hieronder enkele leden van het eerste uur 
die herinneringen ophalen: 

Corry Roelofsen-Wolters die herinneringen 
ophaalt aan Con Brio: 

"Ik ben lid geworden in 1948. Het ledenaantal 
in het begin van de 50 'er-jaren was ongeveer 
30 dames, er waren 5 jongens bij het jeugdor-
kest. Aan de hand van het fotoalbum komen 
heel wat leuke herinneringen naar boven. 
Ik ben erg lang bestuurslid geweest: zoals 
secretaris en penningmeester 
De decors werden vervaardigd door Hemmie 
Levering en verder meestal in eigen beheer 
opgebouwd." 

Zij vertelt over de vele leuke optredens op de 
bühne in Ruurlo, Beltrum en in Lichtenvoorde 
voor de middenstandsvereniging. Zelfs in 
Silvolde werd opgetreden. 
Ook herinnert ze zich nog de bonte avond waar
in de musical Die"Blume von Hawai" werd ver
tolkt. Er waren ook optredens voor de bakkers
vereniging en een optreden samen met Inter 
Nos. Van optredens in het buitenland was toen 

nog geen sprake. 
Ruus Nales was de eerste prins Carnaval van 
Groenlo in 1964. De dansmarietjes werden 
geleverd door Con Brio. Bij het 33-jarig 
bestaan van de Knunnekes traden dezelfde 
dansmarietjes nog één keer op! 
Subsidie kende Con Brio gedurende het groot
ste deel van zijn bestaan niet. Om aan extra 
middelen te komen werden diverse acties 
ondernomen zoals oliebollenacties vanuit de 
Bakkersschool, verlotingen en glazenacties. Van 
de opbrengst werden dan nieuwe instrumenten 
gekocht. De Club van Tien (de Club van Tien 
was een aantal Grolse middenstanders die jaar
lijks een fancy-fair organiseerde ten behoeve 
van het Grolse verenigingsleven) had helaas 
ook geen middelen beschikbaar. De contributie 
in de 50'er jaren was ƒ 0,25 per week. De kos
tuums werden in eigen beheer gemaakt. De ont
werpen waren van de hand van Greetje 
Heinsman. 
Er was een hechte band tussen de leden van 
Con Brio. Ook nu komen een 6-tal leden van 
Con Brio nog steeds één keer per 6 weken bij 
elkaar en gaan jaarlijks samen een dagje uit 
(Greet, Corry, Annie, Siet,Annie en Ria). 

De eerste dansmarietjes van de Knunnekes nog een keer in pose: v.l.n.r Siet Kuster, Annie Stortelder, Els 
Koppelman, Annie Lichtenberg, Greetje Heinsman en Corry Wolters. Foto Henk Westerveld. 
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Greetje Ebbers-Heinsman vertelt: 

"Ik ben lid geworden van Con Brio in 1945, 
dus vanaf het allereerste begin. Ik speelde 
banjo en accordeon. Andere leden van het eer
ste uur zijn: Berry Willemsen, Thea Winters, 
Mej. Smit, Bennie Eggink, dames Gotinck uit 
Winterswijk, Reini Luiken, Tiny Leisink, Annie 
Temminghoff-Wallerbosch, Fiet Heinsman, 
Miep Willemsen, Annie Gemmink, Hemmie 
Lefering, dames Goossens, Annie Knuever, 
Jopie Wisseborn en Marietje Porskamp. 
De grote leider was Ruus Nales.Hij was zeer 
muzikaal en ook zeer streng. Ik zorgde ook voor 

Beethoven, uit "Czar und Zimmermann ", "Die 
Blume von Hawaï", "Maske in Blau", "Der 
Vögelhandler", "Oklahama". Verder werden er 
nummers gespeeld van Perry Como, Glenn 
Miller en Franz von Suppé. 
Alle uitvoeringen werden elke winter gegeven in 
het parochiehuis, de eerste schouwburg van 
Groenlo. We waren erg succesvol en ons reper
toire sloeg erg aan bij het publiek. 

We traden in de zomerdag ook wel op in de 
muziekkoepel. Solo 's en duetten werden 
gebracht door Jopie Roelofsen en Wiesje 
Zweers. Kostuums, decors, dansjes en het 

Uitvoering Con Brio op 23 februari 1964. V.l.n.r. Henk Ehhers 
Nijkamp en Betsy Wissink. 

/?(;ss/s/, ((>ii\ \\<)hu\. Sict Klister, Corry 

de dansjes en de kleding, want dat lag mij wel. 
Andere leden waarmee ik veel te maken had 
waren: Henkie Grooten, Henk Ebbers, bassist 
en timmerman bij Con Brio. 
Als je een accordeon had, kwam je bij de grote 
club terecht." 

Thema 's die in de show verwerkt werden: 
"Kabouterland", "Tirol", "Met een vliegtuig 
de wereld rond", musicals zoals "My Fair 
Lady", en thema's zoals " Winterlandschap" en 
"De telefoon ". 
Er werd gemusiceerd uit een menuet van 

atelierwerk werd allemaal door eigen leden 
gedaan. In 1970 is Con Brio ter ziele gegaan, 
na 25 jaar bestaan te hebben, het ledental was 
in duidelijk dalende lijn. 
Het afscheidsfeest van Con Brio op 24 mei 
1970 was indrukwekkend. We hebben die avond 
allerlei sketches opgevoerd. Het was lachen 
geblazen met het nummer dat ik samen met Bep 
Kregting deed. We zaten met z 'n beiden in een 
duobroek achter elkaar Die broek was veel te 
groot en we hadden een knipperlicht op de pet. 
We zongen daarbij: "We reizen in ons 
broekje ". 
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Bep Kregting en Greetje Heinsman samen in de duobroek na hun optreden. 

Het meest hebben we gelachen als er iets mis 
ging op het toneel. Zo gebeurde het een keer bij 
de uitvoering van een menuet van Beethoven 
waarbij we allemaal gekleed waren in die stijl
volle ouderwets kleding met hoge, zelfgemaakte 
pruiken met pijpenkrullen van touw. Toen we 
opkwamen, had één van de dames de pruik 
andersom op! Ik voelde me net majfe Jetje ", 

aldus Greetje. 
"Ook herinner ik me een sketch waarbij we 
opkwamen in witte jurkjes. Tijdens dat optreden 
was er ook een fontein die in een plastic kinder
badje stond. De zeer forse waterstraal, zorgde 
ervoor dat het badje zeer gauw vol was en 
overstroomde. Het water zocht zich een weg 
naar de kelder van het parochiehuis, waar de 

Opname van de befaamde fontein. 
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Oefenen, oefenen en nog eens oefenen, v.l.n.r Doki Haarman, Annie Stortelder en Ria Roerdink in 1958. 

dames zich moesten omkleden. Alle dunne kle
ding van de dames die daar lag, was doornat 
en dat net voordat ze moesten opkomen. Je 
snapt de hilariteit in de zaal wel. " 

Annie Doornenberg-Stortelder haalt herinnerin
gen op .... 

"Het was een fantastische tijd hij Con Brio. Ik 

ben maar liefst 18 jaar lid geweest! En of we 
vaak gelachen hebben. Ik herinner me een 
optreden waarbij we een dansje moesten doen 
met laarzen. (Heinzelmanchen lachparade, een 
komisch Duits muziekstuk met dansjes). Niet 
iedereen had zelf laarzen, dus er werd links en 
rechts geleend. Zo had ik de laarzen van mijn 
vader geleend. Natuurlijk veel te groot, maar 
we hadden ze met goudverf laten overspuiten. 

Con Brio op de muzikale ski's in 1951. 
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Toen kwam het optreden en het bleek dat de 
laarzen echt veel te groot waren en bovendien 
had ik 2 linkerlaarzen aan! Onder het dansje 
schoten de laarzen me bijna telkens uit. 
We hebben ook aan het Carnaval ons steentje 
bijgedragen. Vooral in de beginjaren van het 
Carnaval. Ruus Nales was namelijk de eerste 
Prins Carnaval van Groenlo. We hebben een 
keer een wagen gemaakt met als motto" Dorus 
en de kelderratjes ". We hadden de wagen zelf 
in elkaar gezet in één dag met planken en met 
touw. Na de optocht viel het karretje vcm gam-
meligheid uit elkaar en toen hadden we nog het 
meeste schik. Ook toen we getrouwd waren, ble
ven we lid, zo leuk vonden we het. We gingen 
helpen met het toneel opbouwen, waarbij de 
kinderwagens soms tussen de coulissen ston
den. " 

Tini Leisink en Hemmie Levering vertellen: 

"Tini vertelt dat ze in 1946 lid is geworden van 
Con Brio. De eerste jaren waren fantastisch 
leuk. Ik speelde er accordeon, maar liever 
speelde ik nog piano. De accordeon heb ik nog 
steeds evenals de gitaar We hebben vele optre

dens meegemaakt. Zo herinner me een optreden 
in kamp Holterhoek, daar trokken we maar 
liefst 3 avonden een volle zaal. 

Als we optraden in het parochiehuis , dan zat 
het bomvol. Er konden 900 mensen in. 
Het was in de naoorlogse tijd, een tijd dat er 
nog schaarste was, vaak een hele toer om de 
kostuums en de decors voor elkaar te krijgen. 
Hiervoor moesten heel wat lappen stof bij 
elkaar gescharreld worden. 
Ook aan een optreden in Gennep bewaar ik nog 
goede herinneringen. We moesten daar 2 avon
den op de bühne. Het was een heel avontuur, 
een behoorlijk eind van huis. We logeerden er 
bij gastgezinnen. Erg succesvol was ook ons 
optreden op een accordeon concours in 
Lochem. We wisten daar de eerste prijs te beha
len. Aangekomen in Groenlo werden we door de 
Leo Harmonie opgehaald en gingen we in 
optocht door Groenlo over de Markt naar "De 
Brakkenplas " waar het succes uitbundig 
gevierd werd. 
Favoriete nummers waren in die dagen: 
"Caveleria - Rusticana", een operastuk dat als 
verplicht nummer vaak gespeeld werd op con-

Ruus Sidt \ kiii;^t bloemen cuuigcboden van Anja en Corry, de dochters van Tiny Doppen-Leisink. 
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coursen. We zongen graag Spaanse nummers. 
Solo 's werden gedaan door Berry Willemsen, 
Anton Klein Zeggelink en Tini Knuever Tonny 
Buitink was ook hier xylofonist. Wij waren ook 
actief betrokken bij het 20-jarig bestaan in 
1965. Onze dochters, Anja en Corry, traden 
toen ook op." 

"Ik wet nog good da'j veur ne oetvoering arg 
drok wazzen " vertelt Hemmie Levering die 
naast zanger en muzikant ook decorbouwer was 
en bijzonder goed op doek kon schilderen. "Ik 
bleef 's nachts in het parochiehuis slapen zo 
vlak voor een uitvoering, anders kregen we het 
werk niet af. Ik speelde graag contrabas. " 
Ook weet hij zich nog heel goed de rivaliteit 
tussen Groenlo en Lichtenvoorde te herinneren, 
die flink "opgestookt" werd door de vader van 
Greetje Heinsmann die bij hem in de zaak 
werkte. 

Berry Willemsen vertelt: 

"Ik ben in 1948 hij Con Brio gekomen samen 
met Dini van Hattum en Joke Smit. Ik speelde 
piano, accordeon en gitaar Ik ben er bijna 4 
jaar bij geweest. We zongen veel d capella, dat 
is zingen zonder begeleiding. De muzikaliteit 
stond op een hoog peil. Ik genoot erg van de 
operettemelodieën. 
Ruus Nales was wel streng, maar ook inspire
rend. De uitvoeringen waren een jaarlijks fes
tijn want het parochiehuis zat altijd bomvol. 
Het leukste vond ik een optreden in Gennep, we 
moesten daar blijven logeren. We hadden een 
erg fijn optreden in een grote tent. " 

Joke Roerdink vertelt. 

" We hebben een keer ontzettend gelachen met 
Con Brio toen we moesten optreden in het oude 
ziekenhuis op de afdeling van de ouden van 
dagen. We hadden al even gerepeteerd toen de 
meisjes allemaal de gangen opgingen en nog 
zonodig even de rolstoelen moesten uitproberen. 
Natuurlijk ging het mis en het eind van het ver
haal was dat één van onze leden op kop met 
rolstoel en al de trappen afdonderde in het oude 
ziekenhuis. Dat gaf natuurlijk heel wat hilari
teit, Ruus was kwaad en het eigenlijke optreden 
moest nog beginnen en we hadden al zoveel 
voorpret gehad." 

Slappe lach 
"Mijn zuster Ria en ik zouden een nummer van 
Nana Mouskouri zingen " Weisse Rosen aus 
Athen". We zaten klaar en toen ging het doek 
op. In de zaal zat een oude dame die kennelijk 
doof was en bij het inzetten van ons lied een 
oude sousafoon aan haar oor hield om toch nog 
iets te kunnen opvangen van ons geluid. Dit 
werkte zo op mijn lachspieren dat ik geen noot 
kon zingen. Het gevolg was dat het gordijn 
weer omlaag moest en we eerst even moesten 
bijkomen. De tweede keer was het effect weer 
hetzelfde en de derde keer konden we helemaal 
niet meer van het lachen bij het zien van die 
aanblik in de zaal. Uiteindelijk is er van ons 
gezamenlijke optreden niets terecht gekomen, 
maar we hadden wel ontzettend veel schik 
gehad die avond." 

Hoch mit die beine met v.l.n.r. 
Betsy Wissink, Greetje Heinsman, 
\nnie Stortelder Corry Nijkamp, 
Corry Walters en Els Koppelman. 
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Een opname van de uitvoe
ring van 1965. De meisjes 
zijn de dochters van Tiny 
Doppen-Leisink, te weten 
Anja en Corry Doppen. 

Nog een opname van de uitvoe
ring van 1965, thema van deze 
uitvoering was Holland trip. 

Con Brio in de beginjaren. 
Zittend op de trap Ruus Nales. 
Het decor werd vervaardigd 
door Hemmie Lefering. 
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Wild We!>t in Grol Ie. Een cow-
hoYscène van de uitvoering van 
17 februari 1952. 

"Spaans ballet" van dezelfde uit
voering in 1952. Olé olé, mien 
opa kwam oet Spanje. 

Ook uit de uitvoering van 1952 
een dansscène. Op de bühne 
staan Marietje Porskamp, Dini 
van Hattem, Reinie Luiken, Dini 
Wallerbosch, Annie Gemmink, 
Mej. Bakken Mej. Huyskes, Rieki 
Gotink, Tini Knuever en Peter 
Uvtendaal. 
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Achter de microfoon rechts 
staan Wiesje Zweers en 
Jopie Roelofsen. 

38 Oudheidkundige Vereniging Groenio 



"Grols verleden" Nummer 5 

GROL EN SIM ANC AS 
Door mr D A J Kuit 

De stad Groenlo heeft in zijn 725-jarig bestaan 
heel wat hoogtepunten en waarschijnlijk ook 
dieptepunten gekend Het eerste hoogtepunt 
was ongetwijfeld de verlening van stadsrechten 
in 1277 Het middeleeuwse karakter van de stad 
is nog steeds zichtbaar in het stratenplan, zoals 
zich dat gevormd heeft binnen de stadsmuren 
In de zestiende eeuw werd de stad omgebouwd 
tot een vesting, hetgeen te maken had met zijn 
strategische positie tussen Zutphen en Munster 
Dit resulteerde in de aanleg van grachten en 
wallen, die rond 1600 een belangrijke rol bij de 
verdediging van de stad hebben gespeeld Toen 
de oorlog met Spanje in 1648 voorbij was, is 
Grol met ingeslapen zoals sommige andere ste
den Zijn strategische ligging maakte het tot een 
plaats van betekenis, dat deze betekenis gedeel
telijk uit 'Grolse wind' bestond kan evenwel met 
ontkend worden 

Tot op de dag van vandaag tonen het Grolse 
verleden en de gevolgen daarvan zich op aller 
lei manieren Een recent hoogtepunt was de vie 
ring in 2002 van het feit dat Giol 725 jaar stad 
was de 'Slag om de Halve Maan' ligt nog vers 
in het geheugen Een dieptepunt is wellicht de 
'discussie' rond het verkeeiscirculatieplan, deze 
problematiek en de kennelijke onmogelijkheid 
tot een oplossing te komen zijn een rechtstreeks 
gevolg van het middeleeuwse stratenplan en de 
benauwende vestingstructuui Toch zal geen 
Giollenaar aan dit aspect van het verleden 
afbreuk willen doen, integendeel, er zijn steeds 
weer initiatieven om het historische kaïakter 
van Grol zo goed mogelijk te bewaien en zicht 
baar te maken Onderzoek naar de geschiedenis 
van Grol is daarvoor een eerste vereiste, maar 
het is verbazingwekkend hoe incidenteel en 
beperkt dat onderzoek tot vooi koit is geweest 

Voor veel Grollenaren is "De Kroniek Van 
Groenlo" van W P Vemer een bekend werk, 
voor mij was het de eerste en boeiende kennis
making met de geschiedenis van Grol Maar het 
werk IS onvolledig en de historische betrouw
baarheid ervan wordt in twijfel getrokken Na 
Vemer hebben diverse amateurs (in de goede 
zin des woords') zich gestort op bepaalde 

aspecten van het Grolse verleden en deze inte
ressante "Grepen uit een Grols verleden" zijn 
zeer de moeite van het lezen waard Persoonlijk 
enthousiasme en historische integriteit leveren 
altijd waardevolle resultaten op, die bijdragen 
tot nader onderzoek 

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo speelt 
een stimulerende en ondersteunende rol bij dit 
onderzoek en de publicaties die daaruit voortko
men Steeds meer Grollenaren en andere 
betrokkenen verrichten onderzoek en daarbij 
zijn bijzondere prestaties geleverd De heer N J 
Tops heeft uitgebreid archiefonderzoek gedaan 
en op basis daarvan zijn boek "Groll in de 
zeventiende en achttiende eeuw" samengesteld 
Pater PC Engel heeft onderzoek gedaan naar 
de kerkelijke geschiedenis van Grol en daarover 
tal van artikelen geschreven Beiden hebben 
veel gereisd om in de archieven van Arnhem, 
Munster, Utrecht, Den Haag, Maastricht en 
Brussel oude teksten te bestuderen 

Ook de kwaliteit van ondeizoek en publicaties 
neemt toe Het boek dat J E van der Pluijm 
enkele jaren geleden schreef, "De vestingstad 
Grol", IS een uitstekend werk, zowel wat betreft 
het beeldmateriaal als de begeleidende tekst, en 
had een gebonden uitvoering verdiend Het 
meest recente boekje m b t Grol is van G Nijs 
Het beschrijft de reconstructie van de Engelse 
Schans van 1627 en het sluit goed aan bij het 
werk van Van der Pluijm 

De 80 jaiige oorlog is in de noordelijke 
Nedei landen en latei in de Verenigde Staten 
altijd gezien als een vrijheidsstrijd tegen een 
buitenlandse onderdrukker Dat is begrijpelijk 
maar historisch niet geheel juist Dat latei e 
Nedeilandse geschiedschrijveis dit beeld in 
stand hebben gehouden is wetenschappelijk met 
verantwoord Het is met vieemd dat juist 
Engelse histoiici hiei kiitische kanttekeningen 
bij hebben geplaatst Ondanks de vele tegenstel 
lingen tussen Engeland en De Republiek, resul
terend in 4 zee oorlogen, hebben Engelsen 
altijd belangstelling en sympathie voor ons land 
gehad Verschillende Engelse historici hebben 
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over de Nederlanden en zijn geschiedenis 
geschreven. Het meest recente werk is "The 
Dutch Republic" van de Oxfordse hoogleraar 
J.I. Israel; het is zijn bekendste maar niet zijn 
enige werk over de geschiedenis van ons land. 

Op advies van mijn vriend en ex-collega pater 
Engel las ik twintig jaar geleden "The Dutch 
Revolt" van de Britse historicus Geoffrey 
Parker. Hij beschrijft de vrijheidsstrijd van de 
noordelijke Nederlanden als een opstand tegen 
het wettige Spaanse gezag en toont aan dat 
Spanje deze strijd in feite verloren had op het 
moment dat het 12-jarig bestand in 1609 inging. 
Het onpartijdige en evenwichtige beeld dat 
Parker van deze strijd schetst, maakte op mij 
een overtuigende indruk. Hij baseert zich op 
grondig bronnenonderzoek en als eerste heeft 
hij zich nadrukkelijk verdiept in Spaanse bron
nen. Rond 1970 heeft hij een uitvoerige en 
gedetailleerde inventaris samengesteld van his
torisch materiaal m.b.t. de opstand tegen 
Spanje. Dit materiaal bevindt zich in een groot 
aantal verschillende archieven, voor een deel in 
Spanje. En juist aan de Spaanse bronnen is door 
voorgangers van Parker weinig of geen aan
dacht besteed. Voor alle duidelijkheid: Parker 
heeft niet de stukken zelf gepubliceerd, maar 
zijn inventaris is een belangrijk hulpmiddel bij 
het vinden van relevante documenten. 

Het Spaanse archief m.b.t. de 80-jarige oorlog 
is omvangrijk maar vormt slechts een deel van 
het gigantische 
koninklijke archief 
van Spanje. Karel V 
is hiermee begonnen 
in 1540, toen hij 
belangrijke staatspa-
pieren (die hij als 
zijn persoonlijk 
eigendom beschouw
de) onderbracht in 
het middeleeuwse 
kasteel van 
Simancas. Zijn zoon 
Philips II heeft het 
archief gesystemati
seerd en in 1588 een 
wettelijke basis gege
ven. Tijdens zijn 
regering en die van 
zijn opvolger Philips 
III (1598-1621) is het 

geweldig uitgegroeid, en dat is tot halverwege 
de 19e eeuw doorgegaan. Het archief is altijd in 
Simancas gebleven en inmiddels opengesteld 
voor wetenschappelijk onderzoek. Het is onder
verdeeld in 27 afdelingen en het eerste pro
bleem is het kiezen van een afdeling. De 
belangrijkste in dit verband is Sección II: 
Secretaiia de Estado; hierin bevinden zich 8819 
'legajos', d.w.z. dossiers. Binnen deze sectie 
gaat het vooral om de 5272 'legajos' van de 
Consejo de Estado, de raad die de koning advi
seerde over staatszaken. 
Hoewel zich in Brussel nog steeds veel stukken 
bevinden die betrekking hebben op de opstand 
van de noordelijke Nederlanden tegen Spanje, 
is na afloop van die oorlog veel materiaal van 
Brussel naar Simancas overgebracht en daar 
toegevoegd aan de reeds bestaande dossiers. De 
teksten zijn geschreven in het Frans, in die tijd 
de gebruikelijke voertaal, of het Spaans, de taal 
die men gebruikte voor brieven aan de koning 
of zijn ambtenaren. Gezien de strategische posi
tie van Grol in het gebied dat tussen 1568 en 
1627 werd betwist door Spaanse en Staatse 
troepen, moet zich in Simancas zeker materiaal 
bevinden dat van belang kan zijn voor de 
geschiedenis van de stad Grol. Maar daarover 
straks meer. 

In juni 2002 maakten mijn vrouw en ik een reis 
door de noordelijke helft van Spanje. Met onze 
caravan trokken we via Barcelona en Zaragoza 
naar El Escorial bij Madrid. Het gigantische 

Het middeleeuwse kasteel van Simancas. Foto mr. D. A. J. Kuit. 
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klooster annex koninklijk paleis dat Philips I 
daar het bouwen dient ook als laatste rustplaats 
voor de Spaanse koningen en hun familie In 
een grote zaal zagen we prenten en schilderijen 
van steden en landstreken in het immense 
Spaanse rijk van rond 1600 Plotseling viel ons 
oog op een voorstelling van de belegerde stad 
Grol Het was geen mooi of interessant schilde
rij maai wel een aardige verrassing Van som 
mige afbeeldingen was een kopie in de muse 
umwinkel te koop, helaas met van die van Giol 
HIJ staat ook met in het boek van Van der 
Pluijm 

Via Salamanca leden wij naar Santiago in 
Galicia waai de kust nog met door olie was ver 
vuild Op de terugweg volgden wij de autoweg 
Madrid Burgos Halverwege Tordesillas en 
Valladohd zagen we rechts het kasteel van 
Simancas liggen en namen de afslag met het 
bord "Simancas", met daaronder "Archivo 
General de Simancas" Ik denk dat met veel 
archieven een eigen bord op de autoweg heb
ben Het was dus gemakkelijk genoeg het kas
teel te vinden maar een camping bleek er in de 
buurt met te zijn Gelukkig was de weg bij het 
kasteel erg bieed, ruimte genoeg dus om te par
keren Ik toog op verkenning uit, beklom vele 
trappen en kwam tenslotte bij een zware eiken
houten poort, ik rammelde eraan maar er 
gebeurde mets Ik wist dat het ai chief open 
moest zijn maar keerde onvemchterzake terug 

Opzij van het kasteel bevond zich een bar met 
de naam "Archivo General de Simancas" Het 
was er om 10 uur 's ochtends erg druk en ik 
vroeg de man achtei de bar of ei mensen van 
het ai chief aanwezig waien Hij wees naar een 
tafeltje waar drie mensen koffie zaten te drin 
ken Ik vroeg hen iets in het Engels, hetgeen 
slechts door de jongste van hen begrepen werd 
De andere twee bleken de directeui en de secre
taresse Na een kort gesprek weid ik vriendelijk 
uitgenodigd na de koffiepauze met hen mee te 
lopen In de kamei van de directeur bleek dat 
hij geen Engels maar wel Frans sprak, en zo 
kon ik hem duidelijk maken waarvoor ik kwam 
Ik weet met of ik daar goed in slaagde want ik 
had er zelf geen duidelijk idee van Maar op 
vertoon van mijn paspoort gaf hij mij een 
"Autonzación temporal" (tijdelijke onderzoeks-
vergunnmg) voor 10 dagen 

Toen voerde hij mij via een kapel, een geca

moufleerde deur, een nauw gangetje en enkele 
halflege ruimtes naar wat kennelijk een studie
zaal was, stelde mij voor aan het vi ouwelijk 
hoofd daarvan en verdween Aan een twintigtal 
eeuwenoude tafels zaten ongeveer tien mensen 
te werken, de meesten met computers De dame 
sprak een beetje Engels maar Frans lukte beter, 
en ZIJ gat mij een korte cursus in het gebiuik 
van de indexen en bood me haar hulp aan als 
dat nodig was Maar wat zocht ik eigenlijk'̂  Ik 
wist maar éen zoekwoord Grol Ik liep wat 
indexen door en vond een enkele keer het magi
sche woord, dat dan verwees naar een deel van 
het boek maar dat maakte mij met wijzer Zo 
vond ik bijvoorbeeld in een stuk tekst een ver 
wijzing naar 'legajo' 2 041 met daarbij de korte 
aantekening Aiïo 1627 Socorro y rendicion de 
Giol (hulp en oveigave) Ik begreep waar het op 
sloeg maar kon er weinig mee aanvangen 
Bovendien verwachtte ik met dat ik over de 
inname van Grol door Fredenk Hendrik veel 
nieuws zou kunnen ontdekken Ik besloot te 
proberen het systeem wat meei te begrijpen, 
vanuit mijn voorbereidingen en de daar aanwe
zige boeken Toen ik met Grol niet verder 
kwam, dacht ik aan Grolse straatnamen en pro
beerde het met Mondragon en Spinola Ik vond 
wel veel vermeldingen maai kwam ook hier 
met verder mee 
Teiwijl ik bladerde m het boek "De vestingstad 
Grol" keek het hoofd van de zaal belangstellend 
mee Ik het haar afbeelding 22 zien, een in 
1617 door Guil Flamaen getekende kaart die 
in 1618 vanuit Brussel naar de Spaanse koning 
IS gestuurd en sindsdien in Simancas bewaard 
wordt In de kaartenindex vond ik een verwij
zing naar twee kaai ten, een van Grol en een van 
Damme m Vlaanderen, en een verwijzing naar 
twee brieven over dezelfde materie Na het 
invullen van een aanvraagbriefje voor 'legajo' 
2 032 (als ik mij goed herinner) kreeg ik een 
kwartier later een hoge stapel documenten, bij
eengehouden met pakpapier en een stuk touw 
Dit was dus een 'legajo' Voorzichtig neusde ik 
er wat in maar kon er niet goed wijs uit worden 
Ik verwachtte een chronologische volgorde 
maar dat bleek met meteen Inmiddels waren 
mijn handen vochtig geworden dooi de middag-
wai mte maar er waren geen handschoenen om 
de manuscripten mee aan te pakken Niemand 
in de zaal werkte met handschoenen' De teksten 
waren geschieven in het Spaans en moeilijk 
leesbaar Ik wist dat ik in de buurt van juni 
moest zoeken, maar het duurde een tijd voor ik 
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twee brieven vond waann ik het woord Grol 
kon ontcijferen 
Het was inmiddels 3 uur 's middags en op mijn 
verzoek werden kopieën van de brieven 
gemaakt, met alleen van de voorkant met de 
tekst, maar ook van de achterkant waar de 
adressering op stond Het opmaken van de reke
ning duurde lang en ik moest vooi 4 kopieën 
24 eurocent betalen Het wisselgeld heeft men 
waarschijnlijk uit de andere kant van het kasteel 
moeten halen Eindelijk was ik buiten Trots 
toonde ik mijn vrouw de beide brieven, een 
ondertekend door Ambrosio Spinola, opperbe
velhebber van de Spaanse troepen, de ander 
door Albert, Aartshertog van Oostenrijk Thuis 
heb ik de brieven getranscribeerd en vertaald 

De brieven dateren van juni 1618 toen er een 
bestand was tussen Spanje en de noordelijke 
Nederlanden Ze zaten dan ook in het archief 
"Staatsstukken" en met bij de oorlogsstukken 
Maar uit de (volledige) tekst blijkt zonneklaar 
dat Spanje zich voorbereidde op een hervatting 
van de oorlog door de opstandige provinciën na 
afloop van het bestand In de brief van Spinola 
aan koning Philips III wordt pas op het einde 
over Grol gesproken De betreffende passage 
luidt als volgt 

Senor, 

. En las fortificaciones de Groll, y Dama se 
prosigue con toda diligencia, y tambien se ha 
empezado la de Ulst, espero que las dos prime
ras este afïo quedaran en muy buenos terminos, 
y con el pnmer Correo embiare a VMgd las 
plantas de todas tres Asegurome que contenta-
ran a VMgd porque son en estremo buenas 
Guarde Dios la Catholica persona de VMgd, 
como la Christianadad ha menester De 
Manmont 25 de Junio 1618 

Ambrosio Spinola 

Mijnheer, 

Aan de versterkingen van Groll en Damme 
nordt met veel ijver gewerkt, en ook is men in 
Hulst begonnen, en ik hoop dat de eerste twee 
nog dit jaar klaar zullen komen, en met de eer
ste post zal ik Uwe Majesteit de tekeningen van 
alle drie sturen Ik ben er zeker van dat zij Uwe 
Majesteit texreden zullen stellen omdat ze heel 
goed zijn Moge God de katholieke persoon van 

Uwe Majesteit behoeden, omdat de 
Christenheid dat nodig heeft Manmont 25 juni 
1618 

Ambrosio Spinola 

De tekeningen waarnaar in deze brief wordt 
verwezen, betieffen twee tekeningen, gemaakt 
in het jaai 1617, een van Grol en een van 
Damme, beide bevinden zich in het ai chief van 
Simancas 
De tweede brief is waarschijnlijk met dezelfde 
post verstuurd vanuit kasteel Manmont bij 
Brussel Hij is afkomstig van Aartshertog Albert 
(Albrecht) , die de Nederlanden in naam van de 
koning vanuit Brussel bestuurde Albert beves
tigt met alleen Spinola's mededelingen over het 
versterken van de vestigingen, hij gaat ook op 
enkele bestuurlijke zaken in Ik geef deze brief 
volledig weer 

S C R M ad (Su Caiisimo Real Majestad) 

La carta de V Md de 20 del passado he recivi-
do y es assi como el Marques Spinola ha avis-
sado que se comenzaron a fortificar las plazas 
de Grol y Dama y se ha y do continuando de 
manera que espero que poi todo este afio sei an 
en buen Termino y no se alzara la mano hasta 
que se acaven de todo punto que quando esten 
acavadas seran plazas en estremo buenas y 
Tambien se fortitica la plaza de Hulst lo uno y 
otro del dinero del Pais sin que para ello se 
toque a nada del Ex(celen)t(isim)o, en loqual y 
en otras cossas Veera V Md lo que se haze para 
escussar de gasto a su R(ea)L Hazienda 
Quando V Md mandare embiai los treinta mill 
ducados se emplearan en la fortificacion de los 
castillos de Amberes y Gante que bien tienen 
necessidad dello y particularmente el de Gante 
n(uest)ro Senor guarde a V Md con la salud y 
acrescentamiento destados que yo desseo 
De Mariemont a 26 de Junio 1618 

Beso las manos de VM ad 

Alberto A 

Zijne Beminde Koninklijke Majesteit 

De brief van Uwe Majesteit van de twintigste 
\an de \orige maand heb ik ontvangen en het is 
zoals de Markies van Spinola heeft bericht dat 
men begonnen is de plaatsen Grol en Dama te 
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versterken en dat men daarmee doorgaat op een 
wijze waarvan ik hoop dat alles dit jaar klaar 
zal komen en dat men met zal ophouden met 
werken tot op ieder punt datgene bereikt is 
waardoor die plaatsen tot het uiterste versterkt 
zijn En ook wordt de plaats Hulst versterkt, in 
beide gevallen met het geld van het Land zon
der dat dat Uwe Exc ellentie op enigerlei wijze 
raakt, en daarin en in andere zaken zal Uwe 
Majesteit zien wat men doet om de Koninklijke 
Schatkist van kosten te ontlasten Als Uwe 
Majesteit opdracht geeft 30 000 ducaten te zen
den, zullen die besteed worden aan de \erster-
king van de kastelen \an Antwerpen en Gent die 
het geld dringend nodig hebben, en vooral het 
kasteel van Gent Onze Heer beware Uwe 
Majesteit in gezondheid en groeiend bezit het
geen ik u toewens 
Mariemont op 26 juni 1618. 

Ik kus de handen van Uwe Majesteit 

Alberto A 

In hun boeken zeggen Tops en Van der Pluijm 
dat er nog hiaten zijn in onze kennis van de 
geschiedenis van Grol tijdens het 12 jarig 
bestand (1609-1621) en dat nader onderzoek in 
Brussel (en Simancas) meer duidelijkheid kan 
verschaffen Van dei Pluijm schrijft over de vei 
sterking van de vesting Grol "Tijdens het 12 
jarig bestand, zeker in het begin, was ei voor de 
Spanjaarden geen noodzaak de vesting te vei 
sterken" (blz 87) En op de volgende bladzijde 
"Of en wanneer aan de hand van dit voorstel 
(dwz de eerder genoemde kaart van Grol uit 
1617) een beslissing is genomen en wat de 
inhoud van die beslissing zou kunnen zijn 
geweest, is niet bekend Wel is de conclusie 
gerechtvaardigd dat in juni 1618 er nog geen 
"ordonnantie" was om tot vei bouwing van de 
stad over te gaan " Bovenstaande biief van 
Albert werpt enig licht op deze kwestie en de 
positie van de Aartshertog geeft er de nodige 
autoiiteit aan (de brief werd door een secretaris 
geschreven maar door Albert zelf ondertekend) 

De brieven van Spinola en Albert tonen mijns 
inziens aan dat er in 1618 aan de versterkingen 
gewerkt werd, dat de basis daarvoor de teke
ning van 1617 was, dat men begonnen was in 
het voorjaar van 1618 en dat men van plan was 
vooi het invallen van de winter het werk klaar 
te hebben De reden voor het aanbrengen van 

de versterkingen wordt niet genoemd maar Van 
der Pluijm schrijft dat in de Nederlanden de 
ideeën m b t tot vestingbouw sterk veranderd 
waren De nadiuk kwam te liggen op aarden 
wallen en de Spanjaarden gebruikten het 12-
jang bestand om een aantal vestingen grondig 
te veranderen, zodat ze in de toekomst effectie
ver verdedigd konden worden Volgens Parker 
had Spanje de status-quo van 1609 aanvaard en 
uit de brieven valt af te leiden dat het zich voor
bereidde op de verdediging van zijn resterende 
bezittingen in het noorden In ieder geval was 
Spanje niet van plan een aantal grenssteden op 
te geven In de brief van Spinola worden Grol, 
Damme (bij Biugge) en Hulst (in Zeeuws 
Vlaanderen) genoemd 

Het IS opmerkelijk dat naast de zuidelijke 
grensplaatsen Damme en Hulst alleen het noor
delijke Grol genoemd wordt en met de vestin
gen Oldenzaal en Lingen Zijn die vestingwer 
ken daar toen ook veibouwd*^ Giol had natuui 
lijk wel een bijzondere strategische positie Het 
was een zeer belangrijke grensplaats omdat het 
een vooruitgeschoven positie innam Het was 
omiingd door het vijandelijke gebied van 
Lochem en Bredevoort dat Staats was, en het 
neutraal gebied van Borculo en Lichtenvoorde 
dat Munsters was, maar onder Staatse invloed 
stond Er was dus alle reden om in versterking 
van de vesting te investeren 

In zijn brief laat de Aartshertog geen misver
stand bestaan over de financiering van de werk
zaamheden daarvoor wordt 'geld van het Land' 
gebruikt Geruststellend laat hij de koning 
weten dat deze versterkingen hem mets gaan 
kosten Weliswaar vraagt hij om 30 000 ducaten 
om de kastelen van Antwerpen en vooral Gent 
te versterken, maar Grol en de twee andeie ves
tingen blijven daarbuiten 

De term 'geld van het Land' verdient enige uit
leg, hiervoor maak ik gebruik van het gedetail
leerde onderzoek dat Tops vei richt heeft naar de 
financiering van defensieve werkzaamheden in 
de stad Grol Rond 1987 heeft hij hiervan ver
slag gedaan in twee lange artikelen, die zijn 
gepubliceerd door de Oudheidkundige 
Vereniging Groenlo, ze maken deel uit van zijn 
eerder genoemde boek over Grol (pp 83 t/m 
122) BIJ 'geld van het Land' gaat het o a om 
conti ibutien, (belastingen om gevrijwaard te 
blijven van roof, plundering en brandstichting) 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 43 

file:///erster


'Grols verleden " - Nummer 5 

en licenten (geleidebneven voor veivoer van 
goederen naar vijandelijk gebied), in oorlogstijd 
geheven door een rentmeester De inning van 
deze gelden weid tussen 1609 en 1621 stopge
zet 

Tops zegt echtei nauwelijks iets over de 12 jaar 
van het Bestand, hij lijkt deze periode wel te 
negeren Volgens hem zijn er in het archiet van 
de Rekenkamer in Roermond (nu in het 
Rijksarchief in Maastricht) geen gegevens over 
deze periode te vinden, als er iets is moet dat in 
Brussel zijn Hij merkt op dat Ivo van Elshout, 
de rentmeester in Spaanse dienst die toen in 
Grol woonde, tijdens het Bestand geen contri-
butien kon innen en dat versterking van de ves
ting om financiële redenen pas na 1621 plaats 
kon vinden Wel veronderstelt hij dat het in 
Grol gelegerde garnizoen, dat tijdens het 
Bestand aanzienlijk kleiner was dan daarvoor, 
zelf aan het versterken van de vesting gewerkt 
heeft HIJ meent dat Biussel hier wel voor 
betaald zal hebben gezien het strategische 
belang van Grol Geen van deze veronderstel
lingen onderbouwt hij Hij denkt dat er tijdens 
het Bestand nog wel geld uit contributien en 
licenten binnenkwam, hoewel dit ongeoorloofd 
was en tegen de afspraken in Van der Pluijm 
acht het mogelijk dat het geld voor de veistei-
king uit Spanje kwam, maar de brief van Albert 
tont aan dat dit niet het geval was Het geld is 
kennelijk uit de regio gekomen, maar in welke 
vorm en hoe het geïnd werd blijft onopgelost 

De conclusies die Van der Pluijm op blz 89 van 
zijn boek trekt, moeten in het licht van de brie
ven worden genuanceerd Hij schrijft dat de 
grote verbouwing niet voor juni 1618 is begon 
nen, maar in de eerste bnef staat dat de werk
zaamheden in volle gang zijn en in de tweede 
brief dat het weik in juni 1618 al begonnen is 
(comenzaron is de verleden tijd van comenzar = 
beginnen) Verder spreekt hij over belangrijke 
uitgaven voor versterkingen tegen het einde van 
het bestand (1621), maar waarschijnlijk hadden 
die met rechtstreeks met het plan van 1617 te 
maken, hoewel ze er wel uit voortgevloeid kun
nen zijn Ten derde merkt hij op dat er ook na 
1621 aan de vesting is gewerkt Dat is heel 

goed mogelijk maar mag met direct aan de 
kaart van 1617 gekoppeld worden Op basis van 
de brieven moet aangenomen worden dat het 
plan van 1617 en de werkzaamheden van 1618 
bij elkaar hoorden en dat althans een deel van 
het werk voor de winter voltooid weid Er is 
geen reden te vei onderstellen dat het project tot 
na 1621 geduuid heeft 

Als uit het bovenstaande al een conclusie 
getrokken kan worden, is het deze in de perio
de van het Bestand is er nog veel onzeker in en 
rond Grol Het beeld is onduidelijk en onze 
kennis fragmentaiisch Via archiefonderzoek 
heeft pater Engel veel duidelijk gemaakt over 
de tijd dat Grol Spaans was, maar dat ging over 
kerkelijk bestuur 
Over wereldlijk bestuur en militaire activiteiten 
IS minder bekend en moeten andeie bronnen 
geraadpleegd worden Daarbij moet op de eer
ste plaats aan Brussel worden gedacht Dit is 
niet naast de deur maar er liggen interessante 
mogelijkheden voor een ondei zoeker die er tijd, 
geld en energie in wil steken Daarnaast is dit 
onderzoek noodzakelijk om een hiaat in de 
geschiedenis van Grol aan te vullen 

Een eventuele volgende stap is het archief in 
Simancas Informatie hierover is te vinden op 
website www mcu es/lab/archivos/ags/ Maar 
met het internet kom je hier met verder En de 
inventaris van Parker is voor dit doel te globaal 
Relevante stukken moeten gezocht worden in 
documenten verzamelingen (legajos), waai van 
de inhoud slechts zeer globaal omschreven is 
Kortom, een moeizame zoektocht, waarbij ken
nis van het Spaans en oud schrift een absolute 
vereiste is En veel tijd' Anderzijds is het met 
moeilijk meer toegang te krijgen via de bar 
naar het archief' Maar het belangrijkste is wel 
onderzoek in Simancas goed vooi te bereiden 
Daarbij zijn een peisoonsnaam en een jaartal 
belangrijker dan de naam van het onderwei p 
Als onderzoek in Brussel tonciete gegevens 
oplevert, wordt het mogelijk doelgericht te zoe
ken in Simancas Ik hoop dat dit artikel ertoe 
bijdraagt de betekenis van Simancas voor de 
geschiedenis van Grol duidelijk te maken 
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