
                                                     
Buurtspraak Buurt Ede-Veldhuizen 19  september 2013

Proclamatie door ds. Teun van ’t Veld, emeritus-predikant en vrijwillig 
medewerker Gemeentearchief Ede, tijdens de Buurtspraak van de Buurt 
Ede-Veldhuizen 2013 ter gelegenheid van aanbieden van de inventaris 
aanvulling op het archief van de Buurt over de periode 1949-2012. 

PROCLAMATIE: Den volcke worde kond gedaan

Ik wend mij tot de Richter ener wijdvermaarde Buurt,
Geduchte Heer, uw lijden heeft, eilaas, te lang geduurd.
De studie der historie van uw buurtschap is U lief,
Maar ach, uw Buurt had geen op orde zijnd' archief.

Gij graaft er telkenkere aandacht aan in uw bestuur,
Toogt zelf op onderzoek, tot ver in 't nachtlijk uur.
Gij hebt er, hoog te paard, veel reizen voor gemaakt,
met vuur het woord gevoerd, want Gij zijt welbespraakt.

Ten einde raad kwaamt Gij bij onze Peter, archivaris,
Beschermheer van elk document dat oud, uniek en waar is.
Hij wees u op een slechte (dat is eenvoudig) man,
Die u, zei hij, in uwen nood wellicht wat helpen kan.

Die man was ik, Heer Richter, ik, uw onderdaan.
Ik durfde uw verzoek daarom niet stoutelijk weerstaan.
Dies toog ik aan het werk, zowaar een maand of elf.
Zo wrochtte ik iets moois (al zeg ik't nu maar zelf).

Thans meld ik met gepaste trots, in naam des archivaris:
"Op huyden is 't volbracht! Zie hier de INVENTARIS!"
Een leerzame en lange lijst van al onz' inventarisstukken.
Als Gij van ijver blaakt, zal zekerlijk uw studie lukken.

Nu onze eens zo rijke Buurt zo arm werd als de mieren
-zodat, van alle glans en glorie een klein en armentieren
Perceeltje bos ons overbleef-nu beweer ik niet teveel:
Ons waardevol archief is nog ons enig kroonjuweel!

Al den volcke, hoort! Door mij wordt heden kond gedaan:
Nu breken voor goedwillenden gans nieuwe tijden aan!
Nu het archief der Buurt op goede orde is gebracht,
Wordt schielijk ieder uwer in de studiezaal verwacht.
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Edoch....u allen hier aanwezig worde ook verkondigd,
Dat wie zich nu nog aan ons fraai archief bezondigt
Door slordigheid, hem wordt een zware straffe opgelegd:
Hem wordt voorgoed de toegang tot de Buurt ontzegd.
                               
Geen Broere, achtbaar Richter dezer zeer vermaarde Buurt.
Groot-archivaris Peter, alom bekend, heeft mij gestuurd.
Deez' INVENTARIS mag ik U gans plechtelijk offreren.
Welk' hoge eer! Geen uitvlucht meer, maar dagelijks studeren! 

En. .....op deze oude Buurt eens cum laude promoveren!

T.van 't Veld, emeritus-predikant en
vrijwillig medewerker Gemeentearchief    
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