
Z7) Laten we net een tweetaL optinistische wensen eindiSen, I

Al.e ienand niest zegt menl
trGoil zegen(e)-oer nee ne etrowie,
dan n€6nt-d;n duvel tle-rt In niraokel igr'. 6-1 1- 1966.

zB) In dezelfde eituatie kan nen U ook toevoegen:
"God zegen(s)-oer mee de hondercluzend
en tn zdkske klbDngeld un te wiesele,
dan hoerrvd.e geen ander mene laestig te vallen16-11-1966

Weet U er nogi Eeer, hebt II aannerkingen, d'an gaarne bericht
aan ondergetekende' 

,.J.vos.
AartbhertogenLaa\ r17
I s-dertogenbosch.

0p 16 september j.I-r Onder het genot van een stralend.
herfstzonnetje naakte de Eeenkundekring Genert de reeds
lang begeerde trip naar de fraaie stad. Mitldelburg, hoofd -
gtad van d,e provincie Zeeland.

Reetls om zeven uur rs norgens vertrok het slechts uit
elf na^n bestaande gezelechap net de bus vanaf het clubhuis
EoteL nDe Kroonr'. lla de gebrulkelijke onderbreking van de
lange reis in een gezellig Zeeuvs restaurantjer aangepre-
zen door onze Zeel-a^nd.-kenner, de heer Fr. Slitsr.aryiveer-
d.en we oustreeks tien uur in de fraaie binnenstad. van illid.-
delbur3. De antiekkennerg onder ons hgastten zich teretond
naar d.at geileelte ven d,e narkt, uaar enige wakkere hanile-
Iaren probeerden hrur antiquiteiten aan d.e nan te brengen
Sonmigen eloegen hier hun slag, anderea meenden clit ged.aan
te hebben en beid.en varen op dat monent zi.chtbaar voldaan

t{aclat enige nalen net tle beI geluid was, werden d'eze
fijnproevero der antiek tactisch naar het praehtige Goti-
sche etad,huis geloodst, gel.egen aan de uarkt. Dit fraaie
giebourr, i.n de veertj.ende eeuw tot etand. gekonen onder tle
architectuur van diverse }eden van het beroemde gesl'acht
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Kelileruans uit Mechelen in de viJftlende eeuw uitgebreid
net een vLeeshal en toren, werd in tt{O door het oorlogsge-
uelcl practisoh geheel vervoegt. Na ie herbouv en restauratie
in zijn tegenwoordige toestand werd dit stadhuXcr waarop ln
de voorgeveleen 25 ta7- beelden van graven en gravlnnenr d.ie
over Zeeland regeerden, zijn aangebracht, verd het lnterteur
uederom op geolaagde wijze geschikt genaakt voor geneente-
dieneten. In de vleeshal werd een expositiezaal ingerichtt
afgesteud. op de geschle<tenis van Middelburg.

Ook nerd een burgerzaal gebouwd, r.raar het etadebestuur
zljn officlHLe ontvangsten. kan houden en uaar in d.e zoner
concerten vorden gegeven, een gfeervolle zaal- met een tonge-
welf, waarin ook het gekozen neubilalr biizonder stiJlvol ia
aangepast. In cle raadszaal. werd het Midclelburgee stadewapen
aangebracht net - zichtbaar voor de pubS.ieke tribune - de
spreukr "trie sal f t maecken, dat nienand f t 'kan laecken"reen
troost voor de gemeentebestuurders, een vernaning voor de
inwonerB.

In d,e zaal van Burgemeester en Wethouders, waar wlj tloor
tl.e gids tot stllte werden gemaand, zaten op d'it uur bovenge-
noemd,e stadebestuurd,ers hun stukken in voorbeeldige concen-
tratie d.oor te nemen.

Vervolgens togen lrii onder leiding van Marinus de lJitt
naar d.e Abdijtoren, in de volksmond. I'De Lange Janrr genoemdt
vraar enige kliulustigen de euvele moed hadden de 86 Deter
hoge toren te bestijgen, een onmiskenbare hoogter hetrelk d'e

schrijver van dit artikel door zljn corpulentie rnet bloed en
tranen moest ervaren. Hi.erna betraden wij d.e abdiikerk net
ite ho6e prachtlge tongeuelven, in gotische bouwstijl en uet
goud.en ornamenten verslerd. In de kerk bevindt zich een
praehtig orgelfront, opgehangen a&n de muur, een uaar kwrst-
rerk van de vermaarde orgelbouuer Johannee Duyschot te An-
sterdan, vereierd met beschilcterde lujken en zingende en mu-
sicerende engelen. fn de koorkerk bevond zich een z.gi.1tde
eeuvs Niqolaf orgel, het oudgte van Nederland, ln brulkleen
gegeven door het Rijk, In het nlddenkoor bevindt zich' de
grafzerk van de Gebroeders b\erteen, de Zeeuwge Ad,niraa1e,
d.ie in 1666 tegen &rgeland sneuvelden.

Eet nid.daguurtje, dat lntuesen aangebroken wagrrerd door
het gezelschap tloorgebracht ln een cafeetJe aan de ltarkt .
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denictdagnerd.eenrondganggenaaktdoorhetZeeuwgmuseum'
Uaarschiltlerijenlmeube].s,c.hineeeporcelein,Delftsaarde-
werk en folklor"--'Ltt een 1gde eeuws patrici6rshuis, verder

curiosa in het trcabinet van rariteitenrr, ile indruk gaven van

de vergchillende gebieden, },aarnaar de belangstelling van de

Zeeuwse .,r""rur"iairs 1n 6e 18de en de 19de eeuw uitging'
lnniddelo rras trei gezelschap, uiteraa"l.?P L'tarinus tle fiit na

zichtbaar ""rro"idleraakt 
iiror het bekiJken van en slente-

renlangsaovee}prachtenpraal,zodateeneluidenddrink-en
eetlieiler", ,"=d"i aangeheo6n. De invendige men8 werd v€r-
sterkt, uaarvoor ae stid Middelburg door haar grote trek van

toeristen vele'rog"fi;khetlen biedt. Na de rnaaLtijd verd nog

bet plaatsJe ,r"I"" bezocht net zijn prachtlge gevel.tjest
oBval.Ienrl grote, onvollooide en oisbruitte kerk (in ae tiia
van Naporeon rrertl hier iuners een groot lazaret ingericht)
waaruitiluide}ijkd'everganeSlorievanheteengzob}oeien-
tle viseersPlaatsje blijkt'

Tenslotte red.Ln we huiEraar'te doch niet alvoreaB ile grote
afeluitdljk nei op a" achtergrond de vuurslingerencle vuurto

"""" """ ifalcheren te treUben bezocht'
AI net al een interesgante en leerzase trip'

Leo Bekkers'

I
e

v
T

van het 1

Een werkkanp van Brabants Heero is de Jaarlijkse ontmoeting
ffi ,;;il;Ii"(""-o"L *"r deelneners url andere 8ewesten(van

"i}<" 
t"rrg en leeftijctr o& door gezamenlijk kennignemen van

d.e historie en cle cultuur ,a', ee', bepaald,e streek, van haar

huirlige situatle en haar geplande toekonstige ontwikkelingt
in contact met de beryonerg van d'ie etreek, hrrn belangstel-
iios -roor land en volk van Noord-Brabant te verdlepen en in-
spliaiie op te doen voor een vruchtbare werkzaantrelil ten
dienste vooial van het eigen heem'

WeuerdenbljaankomatinDrrmen.dievoenrtl:gPTill?8
tuasen 5 en ? uur veer (zoal.s vorig Jaar in oir8chot I onr-
haald op boerennik net han en koffie, lle ontvangea ook Yeert

een kenteken ;;--"; onze borst te speld.en, een netalen
schiJfier Yaarop het wapen van Drunen (een gespannen boog
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