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Toespraak 25 jarig jubileum Huis Brakel

30 januari 2007

door burgemeester Albert van den Bosch

Dames en heren allemaal hartelijk welkom bij de bescheiden viering van
een bescheiden 25 jarig jubileum van Huis Brakel zoals dat in 1982 in de
huidige vorm - als Huis der Gemeente in gebruik werd genomen.
De officiële opening die plaats vond na een langdurig proces van
voorbereiding en bouwen werd op 29 januari 1982 verricht door mr. W.J.
(Molly) Geertsema, de toenmalige Commissaris van de Koningin van
Gelderland.
‘Bescheiden jubileum’ zei ik, want in het licht van het bestaan van dit
bijna drie eeuwen oude gebouw is een kwart eeuw een fractie van dit
bestaan.
Waar wij als gemeente en destijds vooral ook de inwoners van Brakel
trots op waren,

is dat Huis Brakel bewaard is gebleven voor de

gemeenschap, dat de financiële middelen destijds zijn gevonden om het
pand aan te kopen, te restaureren en te verbouwen en dat het een
goede bestemming heeft gekregen en in dat licht wens ik de huidige
beheerders nog heel veel succesvolle jaren in dit monumentale
herenhuis.
Een speciaal woord van welkom wil ik richten tot de heer en mevrouw
Van Dam, de nazaten van de oorspronkelijke bewoners, die nu, net
zoals destijds hun oom en tante in het kasteeltje hierachter - beter
bekend als ‘ ’t Spijker’ - wonen. Alles wat hier vanmiddag wordt verteld
zal nauwkeurig worden beluisterd door u beiden neem ik aan, want
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familiekronieken worden door elke generatie weer op een eigen wijze
beleefd en in herinnering geroepen.
Ik heet ook graag de heer Peter Thole welkom, de architect van de
verbouwing. Hij komt straks ook nog even aan het woord.
Ook hebben we hier vandaag uitgenodigd de voormalige leden van de
Beheerscommissie van Huis Brakel, waarvan een aantal bijna 23 jaar
lang in deze commissie hebben gezeten voordat we het Beheer van dit
mooie Huis in handen gaven van de familie Van Suijdam. U ook hartelijk
welkom. De heer Ermstrang was verhinderd en ook de heer Klop zal
vermoedelijk afwezig zijn.
Maar wie wel aanwezig zijn en daar wil ik toch even langer bij stilstaan
zijn de dames Toos van Rangelrooij en Bep van Wijk, deze dames zijn
als gastvrouwen ook al 25 jaar betrokken bij Huis Brakel. Vroeger in
dienst van de gemeente en nu in dienst bij de huidige exploitanten de
VOF van Suijdam.
Lieve dames om u samen met dit Huis Brakel even in het zonnetje te
zetten verzoek ik u vriendelijk even naar voren te komen, want ik wil u
graag een bloemetje overhandigen voor uw 25 jaar

trouwe

dienstverband bij dit jubilerende Huis Brakel en ik dank u hartelijk voor
uw gastvrijheid en goede zorgen bij alle festiviteiten die hier in dit Huis
plaatsvonden de afgelopen 25 jaar en ik hoop dat u het zelf ook heel
leuk hebt gevonden om hier te werken en dat u het nog een poosje blijft
doen.
Van Harte gefeliciteerd! 2x bloemen uitreiken!
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Ook wil ik de heer en mevrouw Groot welkom heten, Nel en Jaap Groot,
de voormalige beheerders van Huis Brakel ook u beiden waren jarenlang
bij dit Huis betrokken, maar uw dienstjubileum hebben we een paar
weken geleden al gevierd bij de gemeente Zaltbommel. Leuk dat u bent
gekomen.
Tenslotte noem ik nog even de Bestuursdelegatie van de Stichting de
Vier Heerlijkheden die nu een werkplek hebben gevonden in het vm
koetshuis, de heer Looijen en mevrouw Van Vossen: welkom.
25 jaar Huis Brakel, het was puur toeval dat we een paar weken geleden
ontdekten dat Huis Brakel 25 jaar geleden in gebruik is genomen door de
gemeente Brakel. Tijdens het zoeken naar historische gegevens over
Huis Brakel voor een huwelijk dat hier zou plaatsvinden stuitte mevrouw
Van Rappard op de datum van 29 januari 1982 en omdat ze goed kan
rekenen, wist zij als eerste dat Huis Brakel deze maand dus 25 jaar in
gebruik is.
Huis Brakel kreeg voor de verbouwing de status van een dorpshuis,
maar dan wel een heel erg chic dorpshuis. Alle inwoners toonden zich
heel erg betrokken bij het proces van ‘hun dorpshuis’. De gemeente
Brakel hield hier haar raads- en commissievergaderingen en andere
bijeenkomsten en in de trouwkamer is menig jong stel in de echt
verbonden.
Over de historie van Huis Brakel is al veel geschreven. In 1993
publiceerde Johan van Vossen, de helaas te vroeg overleden echtgenoot
van mevrouw Viola van Vossen een handzaam boekje met zoals hij dat
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noemde “flitsen uit de geschiedenis van Huis Brakel”. Als ik het goed
heb komt de heer Looijen daar straks in zijn slotwoord nog even op
terug.
In 1999 na de herindeling werd de functie van dit pand enigszins
gewijzigd. Raads- en commissievergaderingen bijvoorbeeld werden hier
niet meer gehouden. De titel dorpshuis kwam niet meer voor in de
stukken en de officiële benaming voor dit statige en monumentale pand
werd officieel Huis Brakel. Omdat dit officieel een van de 5 trouwlocaties
bleef en eigendom van de gemeente, werd dit pand ook wel “Huis
Brakel, Huis der Gemeente” genoemd. Er werd een nieuwe beheersvorm
gevonden en de taak van de toenmalige Beheerscommissie zat er na
jaren op.
Wij - en dan bedoel ik het huidige gemeentebestuur van Zaltbommel –
zijn trots op dit prachtige pand, daar kunt u van verzekerd zijn. We zijn
blij dat Huis Brakel intensief wordt gebruikt. Voor kleine en grote
bijeenkomsten of recepties. Wij vergaderen ook graag in dit pand,
vandaag hebben wij ter ere van dit jubileum samen met het MT hier
boven vergaderd. Ook als trouwlocatie of als locatie voor een Winterfair
is Huis Brakel in trek.
De familie van Suijdam zwaait nu de scepter sinds enkele jaren en heeft
het interieur weer nieuw elan gegeven. Het Huis is in goede handen en
samen met de medewerkers van Monumentenzorg hopen wij dat Huis
Brakel nog heel lang zal ‘leven’. We zijn blij en waarderen het zeer dat
alle betrokkenen, de huurders en exploitanten dit HUIS in goede
harmonie gebruiken en ik wens u allen samen met dit mooie HUIS
BRAKEL een goede toekomst.
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Normaal gesproken geven we bij een jubileum een attentie, maar we
moesten even nadenken aan wie we de attentie deze keer zouden
overhandigen. Hoewel dit pand in eigendom is van de gemeente
Zaltbommel ga je niet aan jezelf een attentie aanbieden. We hoefden
hier echter niet lang over na te denken, want het leek ons zeer gepast
om aan de Stichting de Vier Heerlijkheden die zich nu al jarenlang
belangeloos beijverd voor het zoeken naar en verzamelen van
historische gegevens “en meuk” uit deze streek iets aan te bieden ter ere
van dit jubileum. Bovendien zijn zij één van de huidige gebruikers van
deze locatie. Zij hebben hun werkplek in het voormalige koetshuis enige
jaren geleden betrokken.
Mag ik de heer Looijen, de voorzitter van de Vier Heerlijkheden, even
verzoeken naar voren te komen om u ter gelegenheid van het 25 jarig
jubileum van Huis Brakel een envelop met inhoud te overhandigen - ter
bestrijding van de kosten.
En dan geef ik nu graag de gelegenheid aan de heer Thole om even het
woord te voeren.

