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twintig eir daI al !n de
voorste vuuriinies.

7-vèld kanon aan Samen rnet
soldaatBuÍéers en een
chaufieur trok h, naar de
Vrlesebrug Onderweg werd de
bemann ng op het vereiste
sterkte van zeven man

Hasselt ait ue vrteseourg nam men
7-nvadeíd-ee'r- t3Te ste.t-g oorse nC
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een bombaÍdement kwijt
gëraakt. Maar op wegnaar

op

oejàren oe1ésàmen met

versc-een ureen z.straar ee-

moeder aan de
(olenràà[ en ee. ca'e
TeidaCen var l94O was
wachtÍeester bil de
H j was zijn stuk geschut

geschuGbe-rann -gvur,,oe
ogenbrrí\etuh. Ë. ne. sucles

Dordrechttror h, een

vëíaten

Duitsetank De

Detankwerd in dè
geschutskoepet gera a kt en
buiten gevechtgesterd Ook de
vljand zarntets . Hetgesclrut
werd heviÉonder vuur
genomen Ëèn granaat

ln

werd ka pot geschoten.
Oe soldaten Burgeís en
Vàn den akker werden
dodelijk getrofien.
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wa chtm eester Oosten

EdTveldlcn . RedÉondíi5dëplaatsÍan

vei gheidte brengen.
n

1943/ 1944

werd hri ln

Limburg Éearresieerd Hil was

daartoen b0 de maÍechausse
werkzaam Omdat h!
geallièerde piloten zou hebben
geholpente ontsnappen,
drelgde hil injuli 1944
gei!sllleerd te woÍden Zijn
kostbaas en zrjn vrouwvonden
inderdëad de dood voor het
vuurpeioton, maar zijn vonris
weÍd- a s dool een wonder
krijgsgevanéenschap. ln 1945
keerde hij amPer noga6 Pond
wëgënd en lijdend àan

t!berculose in Hasseltterug
Liggend ln een tent op het
kerkhoívan deGrote Kerk
vond na enlgetijd herstel

Eerbetoon: ln het Harde draaElt
de kantine van de Ionnet

geraakten zijn kLediné
vatte v èm Door naaí
een huis te kruipen wist

hí zich uiteindelijk in

Dominee Spies: een Írauderende dominee
Zondag 15 mei 1725. Bovén
N4asten bro€k hingeen

inkt&arte lucht,

Een

&aar

gerommelkwam nadeibÍ.
Bliksëms.hichlen maakten

bebouwlng éven tegëi de
zwarre lucht aÍstaken. vanaÍ
destadsmuren bood de polder
ee. fas.inére.de hlik Flitsèn

volgden elkaar in een sne
tempo op. HetgeÍommel
kwam traag richi ngstad.

weidla hing de zware
onweesbui boven Hasse t.
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Een frauderenate *iomËnee
Heft ge slagen, Íelle lichtnitsèn

wsselden e kaar at totdai
samenv

en. Een heftigesrag
en detore. sto.d in lichte
laaien. Gods woede was op
Hasset neeGedaald, zoals
e

lateÍ domiree Ravestern uit
zwoLle b{ de

opening lan de

hersielde kerk zou verklaren.
De Opper tr,lajesteit éeeft
Zjnen sÍen net.londer. wat

aatzaak Hasselaarc, van deze
anéetukken? Hoe síaaï Gad
dus

vegrcnt

an bekee
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dat Hij
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Gelukkiqer Hasseft, die na de
naat haon spreeken.

ZiJkwamuteennel
onbenrlddeld regenlenges acht
Yoon. Catherina was naíre ijk
dochter van dr. loan Hendr k
van Benrhern en van Elzabeth
Agnes van Haeften teerder
gehuwd geweest met Cas!n
Ulgherl. HaaÍ bíoer was de
later in Zwol e woon achiige
Frederik Hendr k van Benthem
en haar zuster lvnoldina van
Uit haar testament bleek, dat
Caiherina nogal wat onroerend
goed in Amslerdam b€zat.
Voor Speswas zÍ dus een

Netlang

daarna ploÍte het klokkenspel
neer. Ook de kerk werd nlei
gespaard. Het orge had ook
vlam geval en brandde n zrjn

De dagema kon de schade

woÍden opgenomer. De keÍk
koi vooíopg niel rneer
gebruilil woíden. Voor de
eredienst werd uilgeweken
naar de Lerk ir de Hoogstíaat.
De magistraat moest echter
erkenien dat vooÍ de
noodzakel!ke reparat es, laat
staan herbouw niet voldoende
middelen voorhanden ware..
Dom neeSpis nam op zich
ge drniddelen, middels een
inzame ing n AírsteÍdanr en
Rotterdam bijeen te brengen.

ZachariasSpes was geboren
in 1675 en was in 1715 als

wedullnaar n Hasselt kornen
pÍéken. Zrln lweede vrouw,
waar hrj op30juli 1723 mee
Íouwde, Cathaíina Elsabe van
Benthem, was helemaal
adolaat \,an hem. ln een
loídichl dat aan een van de
door Zacharias geschreven
boeken vooraÍ ging schreeÍ
ze: GelukkiéMeppels volk, dat
Érceide van ziin preken.

de u itgespro ken rede door
Johannes vanSepteren,

beslool mel zijr wouw
naaÍ HolLand afte íenen om
daar de nzamelngie staaen.
HU

Geheei onsuccesvol was hil
niet. Bil ziln derdecolecte
haarde hil n Amsterdam zo'n
5.000 gulden op; in Rolterdam
b!na 1.700Cu den e. van de
pr nses var FÍlesland wst hil
honderd gu den loste k]gen.
De kosten waren echterook
n elgeÍing 3.3OOgu den. Het
geruchr onbtond dan ook a
heelsnel, dat hetechtpaar van

"snoepíeisjes'maaKen
Bovendien zou hij meeÍ
ingezamed hebben dan h,
zou hebben afgedragen ln
riT29leidde ditdan ook 1ot

Iweejaar eerder was de kerk
ondanks deÍràudul€rze
praktrken van Zacharias Spies
weer zover, dat ze ingewijd kon
worden. Spes die door de
hiervoor algenoemde
Ravestejn als de redder van
de kerk weíd beschouwd,
rnochl de eersie pred king

ÉÍzogen. Ehen zijn vtit en
zor§ wilt naít zin bí vekonent, \s- 2t en 22 w aÍen
onde erpvar pred cai e
gekozen. Later rn daijaarweÍd
Eíeze

Leidzestraat, të amsterdam in
boekvoím uiigeéeven n het
voörwoord werden metname
de grote éeldschieters, de

Amsterd.m met.ame
Oathet echtpaa. met de brand
uii de brand geraaKe magwe
bljken ult de aankopen, die
het na 1725 kon verooroven
n 1729werd

nieia

een de

herberghet Rooheri Ihoek
Markt-Hoogstraatl
aëngekocht, maar ook het
bultenverblijÍ Arnichem met
het tbuhuys, haf, baanéaen
d kaeweyde daet aéter de
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Kilk oP:

NateÉiare genoen1d e,r

Het proces sleepte zich voori.
Spies zou volgéns zÍ. zeggén
al € pennlngen keurighebber
aÍgedragen aan een aantal

f[ t tp :/ /h rln:e.p

I a n t r-

ttl/--schi;:i{)1.5

magistraatsleden wat echter
door de betrokkenen weer
De gezondh€id van domlnee

Spies kwam ditalLes n etten
goede n 1729leed hij Éan
Hae Morí.icides ad fistula ani.
De benodigde medic!nen
betrok hj van apothèkeÍ Nuis.

oÍn

z

jn gerd te krijgen :t5

gulden en 14 stuivers 17
visites van 6st en medicjnen
t.w v 13 gu denl rnoest dë
apotheker tegen de predikant
ze fs eèn proces aanspannen
ln 1734 overleed sp es op
verzoek van zín vrolw werd
het proces bèè ndrgd
Cathàrina over eed in 1750
Driejaar eerder had zij het
Roohert, datz, inmlddels
omgedoopthad tot de

Herdelin verkochi. Deze
n

aa

mswijziging CeëÍt $/el aa n

hoezeerz, haar man naa. de

l"l ttlt : / /s> t tt

o

be ts 1.

.:]relb.bl/

-fv.schctidt

