
Terwijl de brandende "zon van hel heete 

zuiden hare felle si ruien neerschiet over de 

groeve van een van Limburgs incest verdienstelijke 

stelijke zonen bezweken in de vervulling van 

den 
eervollen’ 

last hem door den Koning 
opgedragen 

gedragen ,  om als Inspecteur-Generaal op Java 

een nieuw belastingstelsel te bestuderen kwamen 

te Thorn in Limburg op den 28 December ,.? 

den verjaardag van zij il overlijden ,  de vrienden 

en vereerders van den betreurden 

PETER MOTKÉ , 

ten spijt van folie wintervorst bijeen ,  om den 

geliefden doode een waardig monument te wijden 

De natuur had du aarde met een wit lijkklced 

klced gedekt ,  op de plek waar zjjn wieg eens 

stond ,  om de plegtiglieid nog 
indrukwekkender 

der te maken en het kwistig aangebragte 
dennengroen 

nengroen was een beeld van de schaduwrijke 

palmen en waringa’s ,  die de plek omgeven Ie 

Pekalongan ,  waar het gebeente ruit van den 

verdienstelijken Thorner zoon , 

Ten een ure werd de Hoofdcommissie tot 

oprigting van de gedenkzuil op het gemeentehuis 

tehuis ,  in tegenwoordigheid van den Gemeenteraad 

raad ,  onder het losbranden van het gesehut 

en het spelen der muziek ,  ontvangen door 

de Feesfeommissie ,  die bij 
monde van haren 

Voorzitter den Heer Rubens van Haegenbroek 

allen welkom heette die samengekomen waren 

tol het brengen van hulde aan de nagedachtenis 

van MotkØ 

Hier werden de leden der familie MotkØ eu 

de ƒ oude Moeder wie de betreurde zoon een 

oogappel was ,  voorgesteld aan de Hoofdcommissie 

missie .bestaande uit de HH W P C Toewater 

water Provinciaal Inspecteur der Belastingen te 

Rotterdam Mr Verkerk Ptstorius Referendaris 

aan het Departement van Finantiºn te ’s Hage 

mede als ;  vertegenwoordiger fan den Minister 

van FinanÜºn W Hojrer Provinciaal ̂nspecleur 

leur der Belastingen te Middelburg Mr Ch 

Cornell’s ,  Officier van Justitie te Roermond 

De Heer W A Schollen te Groningen de 

wakkere Voorzitter en de trouwe vriend was 

door ongesteldheid verhinderd bet feest der 

onthuHipg bg ,  te wonen 

Begeleid door d« .  welluidende toonea der 

KoninkiijJw Harmonie van Thorn ,  trokken de 

familieleden deGemcenksfand de Fccslcora- 

Fccslcorai 

i missfe voorafgegaan (}ooc iu ’t blauw mei goud 

afgezet gektØede pages ,  diŒ de versierde wapens 

droegen van de landen wier decoraties de borst 

van den Heer MotkØ versierd hadden naar de 

opgeslagen tribune ,  die met dennengroen en 

:  de Ncdcrlandsche driekleur versierd een heerlijk 

lijk gericht opleverde tegen de besneeuwde omgeving 

geving 
’ 

Een daarvan droeg het roet inmortellen 

getooide wapen van Thorn dat mot de overige 

aan het ijzeren hek werd vastgehecht 

nier sprak de ónder- Voorzitter der Hoofdcommissie 

commissie ,  de Heer Toewafer een kort woord 

van welkom op de plek ,  die uilgekozen was 

om het beeld te dragen van den man ,  dien 

lieden de Vriendschap eeren zoo Na een kort 

antwoord van den Fleer Tonhaer Burgemeester 
van Thorn ,  werd het leeken gegeten tot -onthulling 

hulling der circa 6 meier hooge afgeknotte 

zuil ,  omstrengcld door klimop als het beeld 

uh IftniwØ vriendschap en omhangen dooreen 
krans van rozen het beeld der erkentelijkheid 

Boven een piedeslal van graniet 
’ 

verheft zich 

in den voorkant der zuil ,  gevat en medaillon 

,  de sprekend gelijkende en voortreffelijk gebeitelde 

beitelde Wit marmeren buste en hant-rdüf ,? 

in officieel kostuum ;  
gØilrapŁØrcj’ 

door 
’ 

een 

opengeslagen maiitfl ,  terwijl op lift piedestal 

met gulden letters het opschrift prijkt : 

Aan P H B MOTKÉ 

zicW dtV ^bneiï der fØestcØiitótej 
hjftiwdör- wdörde 

de Van den Zl HºØr SnïiŁts Tli Hr tØ 

J j 
$	 j 

l ^gedreven door de zucht om mØdŒ 

zijtj gewi-slgcnoot te weren ,  op muziek heeft 

gºbragt 
. 

>       Rijs gcdenkznil ,    hem ter eere- 

Tuig va fr hØm bij ’t nageslacht ,       ƒ 

Wie zjjn Wijt van sfeer tot sfeere 
,? 

Voor ziju Land ’ten offer bracht ! 

Maas en Roer ,    vermeldt zijn roem ! 

Gmno’s goudgdokte schoonen !? 

Zeeilwenen en Batavenbloem bloem ! 

Tiooit zijn beeld met eerekronen I 

.  ’t Grootst wat de aarde bieden kan 

SehiiUrt in zijn wezen samen 
, 

Toonbeeld gevend van drie namen 

Chrasten ,     Nederlander ,    Man 

’ 

Wijken � nooit !    bezwijken � wel ! 

Is liet .  richtsnoer van zijn streven : 

Doodsgevaar is kinderspel !? 

Nuttig wezen ,   of � niet leven !   � 

Gordt den leeuw geen pantser aan ! 

Legt den arend niet aan banden !? 

Gunt hem ’t ruim der zonnen landen 

Op den wijden Oceaan ! 

Vorstelijk Thorn ,    o bakermat ,? 

Die den adelaar zaagt rijzen 

Pekalongan bergt uw schat 	 
Nederland blijft op hem wijzen 

Als de reus van ’t koen verstand , 

Die ,  den nood tot wet herschapen 
, 

Pen ch cijfer drilt als wapen 

Va A Iriumfen voor zijn land 

Vöfksheil ,    Handel ,    Nijverheid 

Drijven voort op nieUwØ vlerken 
In1 

’t gareel van zijn beleid 

Staten 
’ 

pronken met zijn werken ,? 

Waar zijn wilskracht eens gebiedt 

Geen geweld kan die vernielen 
, 

Hij 
blijft ’t Vaderland bezielen 

,? 

Groote mannen sterven’ 
niet 

Breeder kimmen in ’t gezicht , 

Heeft hij hoog den weg geopend 

Als een ster die 
ons’ 

verlicht , 

Blikt ,  o Trienden ,  op hem hopend !? 

Moeder die hem hebt geleid 

Onder ’t loof der Thorner linden 
,? 

ƒ Juich ....  Uw zoon ontmoet gij in den 

Zonncglans der eeuwigheid !      
’ 

Naaawehjks waren de laatste toonen weggesmolten 

smolten ,  of de Heer Toewater nam hel woord 

en schetste den Heer MotkØ als ambtenaar 

als burger als vriend als broeder als liefdevolle 

devolle zoon van een dierbare Moeder ,  als 

mensch in ’t algemeen 

Treffend was zijn woord aan de oude vrouw 

die b al haar ondervonden leed ,  het zich 

lock cem gdukkig oogeHbMk awgt /ckenen te 

zien hoe fcoupttafr z gJiiaiØ werd niet 

alleen dosr ben die met hem gespeeld luidden 

als kind ,  maar door de velen ,  ’die 
hem’ 

ia 

zijn werkzaam en voortreffelijk leven hadden 

lecren hoogschatten Hij 
ontrouwde de wording 

vanliet liet monument en herdacht <len k’raehttgeit 

steun van den heer W A Schollen Neei»Iandi 
groo’ iadlisliiºel ,,  den warnien vriend en 

vereerder van ware verdiensten ,  en 
betreurdezijne 

zijne afwezigheid Hij bragl hulde aan hel 

onvergelijkelijke luleal van den lieer H Leeuw 

te Roermond die een gcdenktceken badgebeiteld 

beiteld ,  MolkØ waardig Hij herdacht den 

oud-onderwijzer te Thorn de» heer Clemees 

die den heer MolkØ onder zijne scholieren 
had’ 

geteld en die den eersten grondslag had gelegd 

voor de grootsehe 
loopbaan’ 

van zijn 
.y 

Hij eindigde «net het geiienkleekeft over -te 

dragen aan het gemeentebestuur -’wt Tborn 

In welsprekende woorden aanvaardde de 

Burgemeester het monument namens den Gemeenteraad 

meenteraad Een waar sieraad was de zuit 

voor Thorn en het monnment eenig ’in ;zijn 

soort in de gejieeje proiïiiioie- Eeneer eer .,w 

het voor de jjenïeeiiie een barer zonen fpØ 

geºerd te zien en ’zjJH beeld te zier verrezen 

op de plek waarJfótkŁ als 
j zoq iiiïtwjefjfgespeeld 

gespeeld had Thorn zou trouw zorg dragen 

voor het gedenkteeken ;  
’’ 

straat vaft fc’fe 

van ’ derf vØnfietfsTtel 

MotkØ ,  wiens helder hoöld ’ºn ,  stalen 
ij 

ware hij gespaard gebleven ,  nog zoo Veel 
Vin’ 

dienste van het vaderland gewrocht zou hebbeft 

Deze ,  een zoon van het volk ,  had zich dóór 

onvermoeide inspanning door efgen verdienste 

tot de hoogste van zijn 
ƒ 

anibtelijke 
Idopbaan’ 

verheven ’s 
Lands’ 

regbrtng juichte het 
daarom’ 

toe dat aan ware verdiensten hulde werd $&- 

bragt 
’ ’ 

^     ^ 
De Heer Pistorius wenschle de in ww»ers 

van Thorn geluk met het beeld dat den lof 

verkondigen zou van een dör bunueii :  MotkØ’s 

voorbeeld van ijverige pügtsbetraeRting ,  zijX 

allen een oavolgenswaardig .voorbeeld 
,’ 

het ^? 

bewijs voor het aankomend geslacht datieder ieder ƒ 

die ernstige wil aan talent paarty kan opklimmen» 

tot de hoogste betrekkingen .	 < 

Muziek ,  afwisselend voorgedragen door liet 

gezelschap »St Michiel en de » Kohinkhjkc 

Harmonie besloot de plegtigheid der onthulling 
v 

onder een voortdurend geknal van vuurmonden 

waarna de Hoofdcommissie en de overige feest- .? 

stoet naar het Raadhuis terugkeerde 

Voor het 
banket’ 

bragt de 
Hoofdcommissie’ 

een bezoek aan de prachtige kerk van hØt 

voormalige vorstelijke Stift ,    ook om het gebrandschilderde 

brandschilderde kerkraara te bezigligcn ,    
dat’ 

de Heer MotkØ voor zijn vertrek naar Indiº 

aan de ke zijner vaderstad heeft aangeboden 
zinnebeeldig’ 

voorgesteld in het huldeblijk 
der’ 

Driekoningen aan het Kind Jezus _       
| 

Ten , drie ure ruim verzamelde zieh � jde 

feeststoet weer aan liet banket dat gehouden 

werd in het door de Toornen jeugd k 
ondtr 

de leiding van haren onderwijzer Crütz met 

toepasselijke opschriften enz versierde soboo 

lokaal Als een eigenaardige bijzonderheid 

vermelden we hier nog dat het toebereid is 

geworden in de keuken van bet vroegere st 

Zou ’t misschien daarom zijn dat het zoo ujtstekend 

stekend was Genoeg het banket was fegttr 

en zoo het feest al een bewijs geweest was dat ; .? 

men in Limburg een onvergelijkelijke taktbeeft 
om’ 

feest te vieren de tafel bewees dat de 

goede sier van voorheen in Thorn niet jn de 

herinnering alleen voortleeft Opgewekte vrolijkheid 

lijkheid zat bij allen voor De Burgemeester 
,’ 

die het Voorzitterschap bekleedde bragt een 

toast uit op den Koning de Heer Pistprius pp 

Moeder MotkØ de Heer Toewater op 4e jflmeehte 

meehte Thorn De Heer MotkØ Controleur ’te 

’ ’ 

Gennep bedankte namens zijne bejaarde moeder 

der voor al de eer haren geliefden zoon aangedaan 

daan ,  terwijl de oudste wethouder de Hoofdcommissie 

commissie herdacht De Heer Cornelis huldigde 

in bet waardige drietal :  Smiets ,  Beltjens en 

Leeuw ,    den triomf der schoonc kunsten en 

werd op welsprekende wijze beantwoord door 

den ZEerw Heer Smiets De samenkomst van 
’ 

mannen uitiMt Noorden en Aaiden om eerto- 


