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HEMKOTTDEKRIWG "PrSLLAND" TE HELMOND 

O p g e r i c h t 24 mei 1948 

Secretariaat : Oostende JIA. 

T, S 

Hierdoor hebben wij de eer ü uit te nodigen 

tot bij'.voning van een vergadering va,n onze Kring op 

maandag 13 september a.s. des avonds om 8 uur in 

Hotel Westende. 

De Heer G.A.van Nie te Aalst zal een lezing 

houden over: 

"De Valkerij in het Verleden en het heden". 

V/ij vv.rtrouv,'en op een grote opkoicst van onze 

leden. 

Het Bestuur . 

V/ij leven hier in Brabant in het hart yan een 

streek, die eeuwenlang tot ver over de grenzen van 

ons vaderland beroemd Tras om zijn voortreffelijke 

valkeniers, wier Kiinde en Vakmanschap over geheel 

Europa v/erd erkend en gezocht. 

Jammer, dat zo r/einig er bleef hangen van de herin

nering aan vervlogen tijden, toen de Valkerij nog 

met vorstelijke pracht en praal werd beoefend en 

beeldende kunstenaars en schrijvers stof leverde 

voor inspiratie of beeldspraak. 

-Van deze pracht-



Van deze pracht en praal is niets meer over, 

gelukkig maar, want de slaafse navolging van 

het Franse hof heeft in het buitenland zelfs-

menig geslacht tot de bedelstof gebracht. Liever 

vertel ik U iets meer van de toer/ijding, die een 

handjevol beoefenaren van "de Kunst,om met vo

gels te jagen", heden ten dage in ons land moet 

opbrengen om deze oeroude sport voor komende 

tijden te bewaren. 

V.N. 

De straf van de Kruiwagen. 

In I856 wordt door de militaire autoritei

ten aan Burgemeester en ifl/ethouders van Helmond 

medegedeeld, dat onze stadgenoot M. is veroor

deeld tot de straf van de Kruiwagen. 

Mr.Muller te Venlo deelt op ons verzoek het vol

gende over deze straf mede. 

Bij plakkaat der Staten-Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden d.d. 17 October 1758 werd 

in plaats van de doodstraf voor desertie de straf 

van de kruiv/agen ingesteld, omdat de doodstraf 

niet afschrikkend genoeg werkte. 

Zij, die 7,'egens desertie werden veroordeeld, wer

den vaak levenslang met boeien en kettingen aan 

de benen aan een kruiwagen vastgesloien en moes

ten dan aan 's lands fortification werken. 



De ketting moest 2-|- voet lang zijn. Bij aankomst in 

de gevangenis der fortificatie kreeg de veroordeelde 

een py,overrok of jas, 2 hemden en een paar schoenen. 

Deze kleding, v̂ elke op rekening werd verstrekt,moest 

hij eerst met harden arbeid verdienen. Hij kreeg 

daarbij 3 stuivers per dag, als het werk geen redenen 

tot aanmerking gaf. Het voedsel bestond uit twee pond 

brood per dag en het nodige water. 's-Morgens, een 

half uur na het openen der poorten, werden de mannen 

door de soldaten naar het werk gebracht on vandaar 

's-avonds, een half uur vQor het sluiten der poorten, 

naar de gevangenis teruggeleid te worden. 

Er werd gewerkt onder streng militair toezicht. Als 

straf was o.a. in gebruik een geseling met de bulle-

pees door stokkeknechts, waarbij de veroordelde op 

een hellende bank lag vastgebonden. De eerst aanwezen-

de ingenieur steld hel aantal slagen vast. 

Gedroeg de gestrafte zich een aantal jaren achtereen 

onberispelijk,dan kon hij bij ?fijze van gunst voor 

het front van de troep v/eer als eerlijk soldaat in 

zijn regiment v;orden opgenomen, waarna niemand hem 

zijn kruiv/agenstraf mocht verwijten. 



"VOLKSGENEESKÏÏUST JIT GROOTMOrDERSTIJD" 

Ben van Braban t z a l op v/oensdag 15 o k t o b e r 

a . s . voor onze l e d e n een c a u s e r i e houden 

over bovengenoemd onderwerp . 

E X C U R S I E 

Het bestuur is voornemens nog deze maand 

een excursie te organiseren . 

Nadere mededelingen op de vergadering van 

a.s. maandag. 


