NIEUWSBRIEF
Datum verzending: 6 april 2016

Waar bleef graaf Adolf dan?
Graaf Adolf is gebleven, in Friesland in den slach… Voor
wie meer dan alleen het eerste couplet van het Wilhelmus
kent, is dit misschien een bekende zin. En voor wie de slag
bij Heiligerlee kent, is dat zeker het geval. Lammert
Doedens groeide op in Heiligerlee, in de graaf Adolfstraat.
Adolf boeide hem van jongs af aan. Hij begon zich op een
bepaald moment af te vragen waar de graaf dan gebleven
was en is op onderzoek uitgegaan. Op 21 april houdt hij een lezing over zijn zoektocht in het
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt aan de Johan Modastraat 5 in Winschoten.
De avond begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. De toegang bedraagt € 5,00.
Graaf Adolf was een van de broers van Willem van Oranje, die meevocht in de Slag bij Heiligerlee op
23 mei 1568. Hij kwam terecht tussen Spaanse soldaten toen zijn paard op hol sloeg. Daar werd hij
door de graaf van Aremberg gedood. Later stierf ook Aremberg. Er zijn veel theorieën geweest over
de plaats waar Adolf begraven is. Embden, Wedde en het familieslot worden genoemd. Lammert
Doedens voegt hier nu zijn onderzoeksconclusie aan toe: Oldenburg.
In april gaat zal daar een deel van een muur verwijderd worden waarachter hij het gebeente van
Adolf vermoedt. Niet alleen hij, overigens. Zijn idee is intussen een serieuze hypothese geworden.
Wannéér in april dit zal gebeuren is nog niet bekend, maar op 21 april krijgt u het allerlaatste nieuws
over de zoektocht. U bent van harte welkom vanaf 19:30 in het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.

Ook op het programma:
In februari stond in de krant dat er notulenboeken zijn gevonden in de Vennekerk. Jochem Abbes
onderzocht de boeken en concludeerde dat ze thuishoren in het kerkarchief dat in Groningen ligt bij
de Groninger Archieven. Voordat de boeken naar Groningen worden overgebracht, is dit
Oldambtster erfgoed te zien in het CHC op 12 mei. Jochem Abbes zal dan ook de achtergrond van de
boeken vertellen. In de volgende nieuwsbrief geven we meer informatie.

Cultuurhistorische rondblik:
In het Universiteitsmuseum in Groningen is een tentoonstelling te zien over de zoektocht naar graaf
Adolf. Mooi om dit te combineren met de lezing van Lammert Doedens, misschien.
De Odd Fellowloges organiseren gezamenlijk op 19 april om 20:00 uur in de Marktpleinkerk een
lezingenavond over twee kunststromingen: Die Brücke uit Duitsland en de Nederlandse Ploeg. De
toegang bedraagt € 5,00. Iedereen is welkom.

