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De brandstichting in de paardenstallen.

De brandstichting in de paardenstallen aan de Parade
te ’s-Hertogenbosch op 6 augustus 1903.

De betreffende gegevens werden bijeengebracht uit de edities van de:
Provinciale NoordBrabantsche en
‘s-Hertogenbossche Courant.

(Stadsarchief ’s-Hertogenbosch)

Archief van de Arrondissementsrechtbank te
’s-Hertogenbosch, 1838-1930.
(Rijksarchief in Noord-Brabant)

Samengesteld door: Henk Bruggeman en Robin van Tiel.
’s-Hertogenbosch, juli 2003.

De: “Brand in de stallen” vormt een onderdeel van het onderzoek:
De getrokken en bereden eenheden der krijgsmacht in de vesting ’s-Hertogenbosch.
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1. De brand in de stallen der bereden artillerie aan de Parade
te ’s-Hertogenbosch.

Er was op deze morgen geen wolkje aan de lucht te bekennen.
Het had er alle schijn van, dat ook deze donderdag,--de 6e augustus 1903--een schitterende
zomerse dag zou worden in de pas begonnen augustus maand.
Gelukkig was er redelijk veel wind, zodat er ‘s middags nog enige afkoeling was.
Het was nog vrij vroeg in de morgen.
De klok van de Sint Jan toren wees de tijd van 10 minuten over half acht aan.
Ondanks de afwezigheid van de Batterijen der Artillerie, die elders op manoeuvres waren,
heerste er toch al een drukte van belang op en rond de Paradeplaats.
De gedienstigen waren op verschillende plaatsen bezig met het vegen en schrobben van de
stoepen en het lappen van de ramen.
Ook de mannen van bierbrouwerij Boelen aan de Triniteitstraat waren druk in de weer om de
fusten met bier op de wagens te laden.
Er hing een vreemde geur in de lucht , onwillekeurig keken de knechts van de brouwerij in de
richting van de stallen der bereden artillerie.
Ze konden hun ogen niet geloven !
Uit het dak van de nabij deze straat gelegen militaire stal kwam rook.
Ze renden het pakhuis in naar het kantoor van hun Baas om deze op hoogte te stellen van het
dreigende gevaar ontstaan door deze brand.
Deze aarzelde geen moment en sloeg alarm bij de Commandant van de Stalwacht.
Nadat de betreffende wachtmeester, na een eerste inspectie, geconstateerd had, dat een
gedeelte van het hooi gelegen op een van de zolders boven de paardenstallen aan het branden
was, werd door hem het signaal : “ Brandalarm” gegeven.
De vlammen vonden gretig voedsel in het aanwezige hooi, dat tot in de nok van deze
gebouwen was opgeslagen. In verband met de terugkomst van de elders vertoevende
Batterijen was er juist gisteren extra gefourneerd.
De militairen van het brandpiket begonnen onmiddellijk met de bestrijding van de
brandhaard.
Het vuur leek zich steeds verder uit te breiden en na korte tijd sloegen de eerste vlammen al
door het dak naar buiten. De brand nam zo’n omvang aan, dat de eerste stal korte tijd na het
brandalarm reeds als verloren moest worden beschouwd.
Ook voor de overige stallen ontstond er een kritieke situatie.
Gelukkig kregen de militairen assistentie van de manschappen van de Bossche Vrijwillige
Brandweer
Nog vòòr het carillon van de Sint Jan het tijdstip van acht uur aangaf waren de beide
bluseenheden zowel van de Infanterie Brandweer uit de nabij gelegen Sint Jacobs kazerne als
de Bossche Brandweer op volle sterkte aanwezig. Beide korpsen stonden onder leiding van de
Opper-Brandmeester - Ingenieur - Architect : de Heer Kerkhoff.
Ook de Politie was in grote getale aanwezig om alles in goede banen te leiden.
In een voortreffelijke samenwerking hielpen zowel burgers als militairen bij het in veiligheid
brengen van de inventarissen welke afkomstig waren uit de naast deze stallen ingerichte
kantoren van het in dit garnizoen gelegerde Regiment Infanterie , Geniebureau en de
plaatselijke Militaire Commandant. De geredde archieven , tekeningen , meubilair en verdere
toebehoren werden bijeengebracht op een afgezet en bewaakt deel van het Paradeplein.
Er was bij deze brand zonder meer sprake van een bijzondere gelukkige bijkomstigheid.
De edele viervoeters van de hier gelegerde Artillerie Batterijen waren niet in de boxen van de
militaire stallen aanwezig. Deze eenheid was naar Kamp Oldebroek vertrokken voor het
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houden van grote schietoefeningen. Was het anders geweest, dan zou deze ramp door de dan
ontstane situatie wellicht grote gevolgen hebben gehad voor mens en dier bij het redden van
deze paarden uit de brandende stallen.
Zowel de nog aanwezige paarden van de bereden officieren der Infanterie, alsmede de zieke
paarden, welke verbleven in de overige stallen, konden in veiligheid gebracht worden. Ook
de foerageer wagens konden gered worden.
Terwijl de voorste stal, ondanks de niet aflatende inzet van de mannen der beide
brandweerkorpsen, al na korte tijd als verloren moest worden beschouwd, nam de vrees toe,
dat ook een tweede stal een prooi der vlammen zou worden. Gelukkig kon men deze, --zij het
met inzet van alle krachten-- behouden.
De omliggende huizen hadden weinig of geen schade opgelopen, mede omdat de wind niet in
deze richting stond.
De Opper-Brandmeester kon om 10:30 uur het sein: “Brandmeester” geven.
Op de plaats van de ramp deden vele geruchten de ronde inzake de oorzaak van deze brand.
De Kolonel Commandant van het 3e Regiment Veldartillerie Jhr. A.W. Gevers Deynoot,
welke vergezeld van zijn Adjudant vanaf half tien op het terrein van de ramp aanwezig was,
belastte zich met een nader onderzoek omtrent de oorzaak van deze brand.
Door hem werden ook de nodige maatregelen genomen omtrent het onderbrengen van de
Batterijen der Rijdende Artillerie welke op het normale tijdstip uit Kamp Oldebroek zouden
terugkeren.
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2. NADERE

BERICHTEN

INZAKE

DEZE

BRAND.

Bij de brand welke gewoed heeft in de paardenstallen der Rijdende Artillerie is de
zogenoemde: “eerste stal” verloren gegaan en geheel uitgebrand. Daarnaast zijn ook
verbrand enige tuigdelen , stalgereedschap en een aantal voorwerpen van de kazernering. Ook
is er schade ontstaan aan de ziekenstal.
Volgens een eerste schatting bedraagt de schade tussen de: 20.000,-- en 30.000,-- gulden.
Eigenaar van de stallen is de Gemeente ‘s-Hertogenbosch welke deze stallen tot militair
gebruik heeft afgegeven volgens Koninklijk Besluit van 6 Augustus 1860 no: 22.
Uit vragen, welke in de Raadsvergadering van 1 September 1903 aan het College gesteld
werden, wordt duidelijk, dat de gebouwen niet verzekerd zijn.
Ze zijn door de Gemeente ’s-Hertogenbosch aan het Rijk der Nederlanden afgestaan zolang ze
voor militaire doeleinden zouden dienen.
Na deze periode komen ze terug aan de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Het plan is dan om ze te
slopen.
Uit de verslagen van de Gemeenteraadsvergaderingen blijkt, dat de Nederlandse Overheid
deze stallen = ondanks aandringen van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch = toch in gebruik
wilde blijven houden als militair gebouw.
De opbouw van de stallen zou echter nog geruime tijd in beslag nemen.
Pas in het jaar 1908 wordt door de Minister van Oorlog een bedrag voor het herstel van de
militaire Paardenstallen op de begroting van dit Ministerie opgenomen.
Op 28 Juni 1908 dient de Kapitein Eerstaanwezend Ingenieur der Genie van het 3e
Commandement te ’s-Hertogenbosch een plan in tot herbouw van het Westelijk Stalblok, etc.
Dit plan werd 28 December 1908 door het Ministerie van Oorlog goedgekeurd.
In het jaar 1909 werd met de werkzaamheden begonnen. [ zie wederopbouw stallen blz.18 ]

Provinciale NoordBrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant.
Vrijdag 7 Augustus 1903.
De paarden der Batterijen welke gisteren - 6 augustus - in onze stad zijn teruggekeerd van hun
schietoefeningen in Kamp Oldebroek zijn als volgt ondergebracht:
Eèn der Batterijen in de oude Manege nabij de kerk van de St. Catharina. (Kruiskerk)
Eèn der Batterijen in de Militaire Gebouwen gelegen aan de Hooge Nieuwstraat / hoek
Mathildastraat
Twee Batterijen en de paarden der Bereden Officieren worden ondergebracht in de niet
afgebrande stal.
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3. DE BLUSWERKZAAMHEDEN AAN DE MILITAIRE PAARDENSTALLEN
OP 6 AUGUSTUS 1903.
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4. DE

ZITTING

DER

ARRONDISSEMENTS

RECHTBANK.

Op 3 September 1903 werd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch voorgeleid:

ADRIANUS
HENDRIKUS
MULDER; oud 16 jaren ; zonder beroep.
Geboren 7 Februari 1887 te Roermond ;
Wonende te ’s-Hertogenbosch.
beklaagd, dat hij op 6 augustus opzettelijk, met het doel de na te melden stallen te doen
afbranden = de stallen der Bereden Artillery, waarin zich eenige paarden bevonden = heeft
in brand gestoken, door met een lucifer het op een zolder dier stallen aanwezige hooi of stroo
of andere brandbare zelfstandigheden aan te steken, te doen ontvlammen, tengevolge
waarvan gemeen gevaar voor goederen, paarden, aangrenzende Bureaux, enz., alsmede voor
aangrenzende andere stallen en de zich daarin bevindende paarden zomede woningen in de
omgeving te duchten was.

De beklaagde werd aan een scherp verhoor onderworpen en deelde mede, dat hij in de nacht
vòòr de brandstichting had geslapen op èèn der soldaten slaapkamers in de Artillerie Kazerne.
(Mortel-Kazerne.) Door het tijdelijk vertrek van de artillerie naar het Kamp Oldebroek
stonden hier vele bedden leeg.
De avond vòòr de brand = woensdag 5 augustus = was hij in gezelschap van verschillende
militairen uitgeweest. Zij bezochten het Bier en Koffiehuis Triepels(?), dat gelegen was in de
Tolbrugstraat.
“Toen we dit Bierhuis verlieten was ik dronken. Ik ben naar de Artilleriekazerne gegaan en
ben daar gekleed op een van de bedden gaan liggen en heb de boel onder gespogen”.
Om ongeveer 7 uur is beklaagde opgestaan en heeft zich naar de stallen begeven om de brand
te stichten.
Dat plan had hij al enige dagen.
Hij was ervan overtuigd, dat hij voor deze daad gearresteerd zou worden. Daarmede zou hij
zijn doel bereiken, namelijk: om de harde hand en de straffe opvoeding van zijn vader lange
tijd te ontlopen.
Voor de uitvoering van deze snode gedachte had hij een doosje Zweedse lucifers in zijn zak
meegenomen.
Hij was naast de Bierbrouwerij van de Heer Boelen aan de Triniteitstraat 124 de binnenplaats
van de stallen opgegaan en aansluitend daarop de voorste stal binnengetreden, waar hij
niemand zag.
Vervolgens is hij toen naar de hooizolder gegaan, waarvan hij wist, dat daar een grote
voorraad hooi opgeslagen lag, met de bedoeling dit hooi in brand te steken.
Hij heeft toen door èèn der luiken gekeken om te zien of er niemand was, heeft het daarna
gesloten om te voorkomen, dat men van buitenaf spoedig de vlammen zou zien.
Direct daarna heeft hij twee lucifers aangestoken en tegen het hooi gehouden, met de
bedoeling, dat het in brand zou vliegen.
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Het brandde aanstonds flink en toen beklaagde zag, dat zijn doel bereikt was, is hij er vandoor
gegaan. Buiten gekomen zag hij den Wachtmeester Paashuijs, maar deze heeft hem
waarschijnlijk niet gezien.
De beklaagde is toen de weg opgegaan naar het Plantsoen, omkijkend zag hij al flink rook uit
het dak komen. Op deze weg ontmoette hij een tweetal soldaten, die het ongeval opmerkten
en terstond: “ Brand !!……. Brand !! “ riepen.
Vervolgens is hij de stad uitgevlucht, daarbij de weg nemend langs de Triniteitstraat,
Verwerstraat, Groote Markt, Hoogen Steenweg naar Orthen. Vervolgens = voor het
merendeel te voet en een enkele keer een stukje per boerenkar = naar de plaats Zaltbommel.
Van medelijdende mensen kreeg hij een kwartje voor nacht logies te Zaltbommel.
Op 7 Augustus begaf hij zich = deels te voet en deels gebruik makende van passerende
boerenkarren = naar onze stad, met het doel zich aan te geven bij de politie.
Hij bezocht eerst nog het Bier en Koffiehuis Triepels(?) in de Tolbrugstraat waar hij aan de
waardin de Bossche Krant vroeg om daarin het bericht over de brand in de Paardenstallen te
lezen.
Toen hij aan het dwalen was door de stad, niet wetende wat hem te doen stond, werd hij op de
Hinthamsche straatweg = gelegen onder de Gemeente ‘s-Hertogenbosch = door de Brigadier
der Rijksveldwacht H. Parlevliet te ongeveer kwart voor vier daar opgemerkt en terstond
gearresteerd.
Als reden, waarom beklaagde de brand had gesticht, gaf hij aan: “ dat hij zo barsch door zijn
vader behandeld werd.”
De President der Rechtbank zei hem echter, dat zijn vader daartoe alle reden had, omdat
beklaagde steeds slecht heeft opgepast en zijn gedrag veel te wensen overliet.
De beklaagde beaamde deze opmerking der President en was er zich in de gevangenis van
bewust geworden, dat hij deze harde behandeling van zijn vader wel verdiende.
De beklaagde erkende-- tegenover de Rechtbank-- het plan te hebben gehad, om zelfs de
( Mortel ? ) kazerne in brand te steken.
De President wijst hem op de ernst van het gepleegde feit en de schande, die hij daarmede
brengt over zijn vader, die een goed en oppassend militair is en al ruim 31 jaar met ere
’s-lands wapenrok draagt.
Tot slot vraagt de President aan de beklaagde of hij wel berouw heeft over zijn gepleegd
misdrijf.
“ JA “ , antwoordt beklaagde , doch blijft met een strak gezicht voor zijn rechters staan.
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5. EEN FOTO

VAN DE STALLEN AAN DE PARADE
UIT DE PERIODE ROND 1890.
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6. DE

VERKLARINGEN

DER

OPGEROEPEN

GETUIGEN.

Door de Rechtbank zijn een viertal getuigen in deze zaak opgeroepen.
1e Getuige:

A. v.d. Hurk.

Milicien Korporaal, 22 jaar, ingedeeld bij de
2e Batterij van het 3e Regiment Veldartillerie

Hij deelt mede, dat beklaagde de nacht vòòr de brand bij hem in de kazerne heeft geslapen.
Ongeveer 7 uur in de morgen is hij de kazerne uitgegaan en heeft hem toen niet meer gezien.
Daags te voren had beklaagde tegen hem gezegd, dat hij binnen 24 uren een “ bakje” wilde
uithalen, dat door heel den Bosch gezien kon worden.
De beklaagde had ook dikwijls bij hem geklaagd over de harde behandeling van zijn vader.
2e Getuige:

Th. Halmans.

Destijds Stukrijder; 26 jaar; ingedeeld bij de
2e Batterij van het 3e Regiment Veldartillerie.
Thans van beroep Sigarenmaker.

Hij heeft de beklaagde op de bewuste morgen omstreeks kwart voor acht bij de Stoom –
Bierbrouwerij “ De Ster “ van de Heer Boelen ontmoet.
Hij kwam van achter de stallen en ging richting van de Oude Dieze, ik heb gezien, dat er op
zijn kleding sprieten van stroo zaten.
Ook tegenover hem had beklaagde meermalen geklaagd over zijn vader.
Volgens deze getuige staat de vader bekend als een: “netekop.”
3e Getuige:

P. Paans.

Wachtmeester bij het Detachement, 34 jaar.

Op de dag van de brand is getuige om ongeveer half acht naar de ziekenstal gegaan om een
paard af te rijden. Ongeveer 10 minuten had hij met dit paard gereden op de Paradeplaats toen
er luidkeels brand werd geroepen door een arbeider, welke op de toren van de St. Janskerk
bezig was met werkzaamheden.
Opkijkend vanaf zijn paard zag hij op verschillende plaatsen van het dak, dat gelegen was
boven de eerste paardenstal, rook komen. Deze stal bevindt zich aan de Triniteitstraat.
4e Getuige:

A. J.

Mulder.

Vader van de Beklaagde.
Adjudant Onderofficier bij het Detachement.

Op de hierover gestelde vraag door de President der Arrondissementsrechtbank deelde hij aan
de Rechtbank mede, dat de jongen in vele betrekkingen was geweest, maar het nergens kon of
wilde uithouden.
Werklust ontbrak geheel bij hem.
De moeder had niet voldoende macht over hem en meerdere malen moest hij zelf streng
tegenover deze jongen optreden. Als vader voelde ik mij dat verplicht.
Over het karakter van de beklaagde kon de vader alleen zeggen, dat de jongen altijd erg
terughoudend is geweest.
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7. BRIEF VAN

DE

VADER AAN

DE

PRESIDENT

DER

RECHTBANK.

In het dossier over deze rechtszaak, dat zich bevindt in het Rijksarchief van Noord Brabant, is
ook aanwezig de brief welke de vader op 9 september 1903 schreef aan de President van de
Rechtbank en waarin hij clementie verzoekt voor zijn zoon.
In dit zeer dramatisch en uitgebreid schrijven doet de vader niet alleen het trieste verloop over
het leven van zijn zoon uit de doeken maar ook de gevolgen van zijn daad voor het gezin.

Enkele citaten.
Aan het treurige feit, door mijn zoon bedreven, zal morgen, 10 September, door U als
President van de Arrondissement Rechtbank uitspraak worden gedaan.
Als gevolg van een minder goede inborst en een ongelukkige verleiding is door hem deze
verschrikkelijke daad gepleegd.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de verzachtende omstandigheden, die in aanmerking kunnen
komen geen vrijspraak voor hem tengevolge kunnen hebben.
Droevig, diep droevig is onze toestand als ouders, temeer, omdat er van onze 10 kinderen = 7
dochters en 3 zonen = er 9 zeer braaf en oppassend zijn.
Ik doe een dringend beroep, ook namens mijn vrouw, op Uw goedertierenheid om zijn straf te
laten ondergaan in een Verbeteringsgesticht. Dit zou het leed voor ons zeer verzachten.
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DE

LIGGING

DER PAARDENSTALLEN.
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9. DE

VERDEDIGING.

Waarom is deze jongen zo diep gevallen ?
Met deze vraag opende Mr. E. van Lanschot =
de aan deze beklaagde toegevoegde verdediger =
zijn pleidooi.
Hij heeft een goede opvoeding genoten en op de Openbare Stadsschool van ’s-Hertogenbosch
was hij èèn der beste leerlingen.
De Heer J. M. Klardie = het Hoofd van deze school, welke gelegen was aan de Eerste
Nieuwstraat = verklaart hierover:
Hij heeft de zesde klas doorlopen.
Zijn gedrag op school gaf geen reden tot ontevredenheid.
Hij heeft in die periode: èèn eerste prijs en drie tweede prijzen behaald voor
Gedrag, Vlijt en Vorderingen.
Daarnaast werden hem vier prijzen toegekend voor getrouw schoolbezoek.
Toen hij deze school verliet kon hij kiezen voor de weg naar een goede carrière.
Hij wilde graag in militaire dienst maar helaas werd hij hiervoor herhaalde malen afgekeurd.
Misschien vormde dit voorval wel een eerste aanleiding tot de vele teleurstellingen en
tegenvallers, die de beklaagde later nog ondervonden heeft.
Hij begon zijn loopbaan bij de Barbier Wessel de Haan aan de Eerste Nieuwstraat.
Volgens verklaring van deze werkgever was zijn gedrag goed en hij was werkzaam en
eerlijk. Een meningverschil tussen genoemde patroon en de vader van deze jongen was er de
oorzaak van, dat hij een andere baas moest zoeken. Zijn diensttijd bedroeg 8 à 9 maanden.
Daarna kwam hij voor een zeer korte periode bij Barbier Hulsker in de Stoofstraat terecht.
Vervolgens kwam hij in dienst bij de Boekhandelaar: Tjeend Hessel Ytsma in de
Hinthamerstraat. Hij is daar enige maanden geweest voor loopwerk. Hij nam zijn ontslag
omdat hij naar het ziekenhuis moest voor een breuk- operatie. Volgens de afgelegde
verklaring van deze boekhandelaar was zijn gedrag middelmatig en gaf dit geen reden tot
tevredenheid. Duidelijk stelt deze ondernemer: “Ik heb nooit gemerkt, dat hij oneerlijk was.”
Toen hij voldoende hersteld was van de genoemde operatie stuurde zijn vader hem naar
Rotterdam waar hij in dienst kwam bij de rederij Top Smit en Co welke een vracht- en
passagiersdienst onderhield tussen de steden Dordrecht en Gorinchem. Hij kreeg hier een
baan als kelner in de 2e klasse Kajuit. Zijn taak hield onder meer in, dat aan hem ook de
voorraad drank werd toevertrouwd welke bestemd was voor de verkoop aan de passagiers.
Hier ging het, mede door zijn zeer jeugdige en onervaren leeftijd, volledig fout. In de
aanlegplaats Gorinchem werd hij meegetroond door de bootknechten welke hem ook
dwongen om het geld uit de kajuitkas = ten bedrage van f. 11,59 = mee te nemen.Tot laat in
de nacht brachten deze bootknechten hem in verschillende: “ Huizen.”
De behandeling welke de jongen thuis van zijn vader ondervond, was:
ZACHT: zeker niet…………….SLECHT: zeker wel .
Uit de afgelegde getuigenverklaringen heeft men gehoord, dat zijn vader bekend staat als een
lastig militair en dat zal hij zeer zeker ook niet minder zijn geweest voor zijn kinderen.
Herhaalde malen is gebleken, dat deze vader zijn tuchtrecht te buiten is gegaan.
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Kort voordat de beklaagde tot deze daad kwam had hij van zijn vader nog vier weken
huisarrest gekregen omdat hij onbeschoft was geweest tegen zijn moeder. Bovendien had zijn
vader hem een kastijding met de platte hand toegediend.
Zijn vader, welke als Adjudant Onderofficier ingedeeld is bij de Rijdende Veldartillerie, was
met dit onderdeel op 25 Juli naar Kamp Oldebroek vertrokken.
De vader had vanuit dit Legerkamp een brief geschreven aan zijn vrouw, waarin hij beschreef,
dat hij iets gevonden had: “zo hard als staal, maar dat hij dit op Adriaan wel zacht zou
krijgen.”
De zoon had dit schrijven onderschept, was hierover zeer verbitterd geworden en nam toen in
een opwelling van woede zijn beslissing tot deze zeer verkeerde daad.
Hoewel niemand het recht van tuchtiging aan de ouders mag ontzeggen, benadrukte de
advocaat van de beklaagde, dat het toch zeer af te keuren was om het zover door te drijven als
hier is gebeurd.
De harde wijze van opvoeding, welke deze zoon van zijn vader ondervonden heeft, zal er
zeker toe hebben bijgedragen, dat het met beklaagde zo gelopen is.
De verdediger = Mr. E. van Lanschot = verzoekt de Rechtbank dringend om het hierboven
aangehaalde als verzachtende omstandigheden aan te nemen. Ook twijfelt hij er niet aan, dat
de beklaagde spoedig berouw zal tonen over zijn daad en volledig beseffen zal wat hij gedaan
heeft.
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10. BOUWTEKENINGEN
AANVRAAG DOOR
GENIE VOOR DE

17

UIT 1879 BEHORENDE BIJ EEN
DE EERSTAANWEZEND INGENIEUR DER
VERBOUWING DER PAARDENSTALLEN.
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11.
.

DE

UITSPRAAK

Op donderdag 10 September 1903 wijst de President van de Arrondissementsrechtbank te ‘sHertogenbosch vonnis inzake de brandstichting in de Paardenstallen der Bereden Artillerie
aan de Parade te ’s-Hertogenbosch.

De Tweede Kamer der Arrondissementsrechtbank was als volgt samengesteld:
Vice – President…………….Mr. J. T. Boelens.
Rechters…………………….Baron Mr. A. F. H. G. van Lamsweerde.
…………………….Mr. A. J. H. M. van Baar.
Substituut – Officier……….. Mr. A. Tak.
Substituut - Griffier………...Mr. W. J. M. Ummels.

Aan de beklaagde:
ADRIANUS

HENDRIKUS

MULDER

wordt een gevangenisstraf opgelegd voor de tijd van vijf jaren.
.

De rechtbankverslaggever van de Provinciale NoordBrabantsche en ’s-Hertogenbossche
Courant besluit zijn artikelen reeks over de brandstichting in de Paardenstallen aan de Parade
als volgt:
Zonder te verbleken of te verblauwen, zonder een spier te vertrekken, even koud als
hij gedurende de gehele rechtszitting was geweest, hoort beklaagde deze zware straf
aan.
De President merkt nog op, dat beklaagde gedurende dit proces een grote
onverschilligheid aan de dag heeft gelegd en alles maar langs zijn: “ koude kleeren
laat afloopen.”
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12. DE SLOOP VAN DE PAARDENSTALLEN AAN DE PARADE
TEN BEHOEVE VAN DE NIEUWBOUW CASINOSCHOUWBURG.
Foto gemaakt op 6 Februari 1934.
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13. DE

WEDEROPBOUW

ARCHIEF:

VAN DE

STALLEN IN HET JAAR 1909.

DIENST DER GENIE IN
(R.A.N.B. inv. no: 378.)

NOORD BRABANT.

De wederopbouw van het afgebrande stalblok geschiedde ingevolge de afgesloten contracten
welke goedgekeurd werden door het Ministerie van Oorlog op 28 December 1908.
Het werk werd in het jaar 1909 uitgevoerd.
De leiding over dit werk was toevertrouwd aan de Kapitein Eerstaanwezend Ingenieur
J. F. Schmöle.
Het dagelijks toezicht op dit werk was toevertrouwd aan de Eerste Luitenant Ingenieur
J.C. Hardeman.

Omschrijving 1e Contract.
Het wederopbouwen van een afgebrande stal en het doen uitvoeren van bijkomende
werkzaamheden.
Aannemer W. A. Pennings te ’s-Hertogenbosch.
Omschrijving 2e Contract.
Het leveren en aanbrengen van cement c/q ijzerwerken tot vloeren zomede balken met
ondersteuning.
Aannemer de Naamloze Vennootschap en Industrie Maatschappij
F. J. Stulemeijer en Co. te Breda.

De totale kosten van deze wederopbouw bedroegen:………. 32000,00 gulden.
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14. BESCHRIJVING VAN HET

COMPLEX DER PAARDENSTALLEN.

In het archief van de Dienst der Genie in Noord Brabant ( 1735 – 1986 ) en aanwezig in het
Rijksarchief van Noord Brabant te ’s-Hertogenbosch onder invoeg nummer 378, vonden we
een beschrijving inzake de indeling van deze Paardenstallen gelegen aan de Parade te ’sHertogenbosch.

Het Oostelijk Stalblok.
Een stenen gebouw.
Buitenwerks gemeten: lang 114 meter en breed 11,66 meter.
Indeling begane grond:
Stalling voor 140 paarden.
2 Haverkamers.
2 Smederijen.
1 Beslagloods.
4 Zadelmakers Werkplaatsen.
Indeling zolder:
Ruimte tot berging van voeder.
Theorie lokaal.
Bergruimte.

Het Westelijk Stalblok.
Een stenen gebouw.
Buitenwerks gemeten: lang 114 meter en breed 11,66 meter.
Indeling begane grond:
Stalling voor 60 Troepen - paarden.
Stalling voor 12 Officieren - paarden.
1 Haverkamer.
Privaatlokaal met 5 zittingen voor manschappen.
Privaatlokaal voor O. Officieren.
Geschut Bergingsplaats.
Werkplaats voor Smid - Bankwerker
Wachtkamer met Privaat ten dienste voor:
Officieren van de Veldartillerie.
4 Bureelkantoren met 2 Privaten ten dienste van de
Commandant van het 2e Regiment Infanterie.
Indeling zolder:
Ruimte tot berging van voeder.
2 Theorielokalen.
3 Bergingsplaatsen voor onderdelen van het geschut.
1 Archiefkamer.
Bergruimte.
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De Ziekenstal.
Een stenen gebouw.
Buitenwerks gemeten: lang 28,38 meter en breed 6,55 meter.
Indeling begane grond.
Stalling voor 12 paarden.
Tisanerie.
Apotheek
Indeling Zolder.
Bergingsplaats Geneesmiddelen.

De Mestbakken.
Twee stuks.
Afmetingen: plm. 6,22 m. x 1,50 m. Hoogte plm. 3 m.
Een stuks.
Afmetingen: plm. 2,50 m. x 1,00 m. Hoogte plm. 1 m.

De Smederij.
Deze werd bij de herbouw en aanpassing in het jaar 1909 ingericht
voor:
Den Houtbewerker der Veld Artillerie.

De Waterplaats.
Deze is voorzien van: 6 gegoten ijzeren pisbakken.

Turfmolmloods.
Deze diende vroeger tot Beslagloods.

