27 oktober 2012
Op zaterdag 27 oktober 2012 vond in de Wingerd in Sevenum onder grote
belangstelling de presentatie plaats van het derde deel uit de serie
“Vertèllinge in ’t oud-Zaerums” van Grad Lucassen, uitgegeven door de
Heemkunde Vereniging Sevenum. Speciaal voor dit derde deel is er door
Paluda Producties een cd opgenomen waarop een vijftal verhalen uit het
boek voorgelezen worden door de auteur. Op deze manier blijft ook de
uitspraak van het oude Sevenumse dialect voor de toekomstige generaties
bewaard. Het boek wordt overigens geleverd inclusief deze unieke cd.
Er was een ruim twee uur durend programma samengesteld met als thema
het leven in het Sevenum van de vorige eeuw. De middag werd geopend
door de voorzitter Hay Hegger, die de waarde van dit boek met cd nogmaals
benadrukte en zich lovend uitliet over de uiteindelijke vormgeving van het
boek. Vervolgens verbond hij de verschillende onderdelen van het
programma met elkaar.
Het programma bestond uit een afwisseling van oude liedjes, begeleid door
fotopresentaties met beelden van vroeger, en voordrachten door de mensen
die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit boek.
Allereerst was er natuurlijk ruime aandacht voor de 90 -jarige auteur Grad
Lucassen die inmiddels drie boeken heeft gevuld met verhalen uit het
Sevenum van vroeger. Hij nam de aanwezigen onder andere mee naar het
ontstaan van de vereniging en het punt waarop hij begon met het schrijven
van verhalen.
Nel Thijssen-Schouten vertelde daarna over het proces waarmee het boek
de uiteindelijke vorm heeft gekregen. Nadat de auteur de verhalen had
aangeleverd was zij verantwoordelijk voor de redactie en de vormgeving van
het boek. Om tot het eindresultaat te komen is veelvuldig overleg nodig
geweest tussen haar, de auteur en de illustrator Jan Althuizen uit
Griendsveen.
Het boek bevat ongeveer 140 zwart-wit illustraties die speciaal voor dit boek
zijn gemaakt door Jan Althuizen. Aan de hand van een aantal tekeningen uit

het boek heeft hij de verschillende tekenstijlen toegelicht en ook de
waardevolle inbreng van de auteur bij het uitwerken van de details.
De aanwezigen konden vervolgens een kort verhaal uit het boek beluisteren
zoals dat op de cd is uitgekomen. De eerste exemplaren van het boek en de
cd werden door de voorzitter feestelijk overhandigd aan Grad Lucassen, Nel
Thijssen-Schouten en Jan Althuizen, waarna hij de boekencommissie van de
vereniging van harte bedankte voor de uitstekende coördinatie van het hele
proces.
Bestelde boeken kunnen iedere zaterdag tussen 10 .00 uur en 12.30 uur
opgehaald worden in de Spinde, de locatie van de heemkundevereniging,
Mgr. Evertsstraat 11 in Sevenum. Tevens zijn daar tegen contante betaling
van 22,50 euro nog boeken te verkrijgen in de losse verkoop.

