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HEEMKUNDEKRING "PEELLAND" EOELMOND. 
Secretariaat Oostende 31 A. 

CS. 
V/y hebben de eer U hierby uit te nodigen tot het 

ijwanen van een vergadering van onze Kring op Woensdag 
3 Maart a,s, om 8 uur in de foyer van van Vilsteren, 
&rkt, HaliBond. 

Onze Ere-Voorzitter de Heer Jac Heeren zal een 
Kzing houden over de voor onze stad zo belangrijke 

"GESCHIEDENIS VAN DE ABDIJ VAN BINPEREN" 

De legende van de stichting van de abdy door Ila-
La van Brabant in 1231 als inlossing van haar gelofte 
[j de redding uit een zeer benarde positie gedaan,wordt 
Dor talrijke oorkonden bevestigd, \?ie \m.s die stichteres 
1 hoe kwan zij op het idee zo'n klooster hier te bouwen? 
>e Is dit wonderlijk stichtingsverhaal in de v/ereld ge-
)Eien? Waar kwanren de eerste bewoonsters vandaan? Koe 
IS de leefwyze van de zusters en op welke laanier voor-
igen zij in hun onderhoud? Hoa waren zy gekleed en hoe 
IS het bestuur van het klooster ingericht? Hoe groot 
IS het aantal van haar bewoonsters? 
3 al deze vragen en over nog veel andere zaken zal uit-
jerig gesproken worden. 
ut de hand van talryke archiefstukken wordt een schets 
!geven van de reorganisatie van het kloosterleven in 
ït algeiaeen en van Binderen in het byzonder in het jaar 
.34 en de verwikkelingen, die zich daar rondon afspeel-
in. Hoe volgens die nieuwe orde de abdessen gekozen 
irden en net welke noeilijkheden de abdy te kanpen had, 
en d^ tachtigjarige oorlog in deze streken woedde, 
rdt U verteld, alsnede de verv/oesting van het kloos-
r en de vlucht van de zusters naar \7eert in 1581. 
er haar leven in ballingschap en de zware jaren na de 
rugkeer in Bladeren, Het einde van de abdy kwan in 
40, toen de zusters het klooster noesten verlaten en 
n goed hcenkonen zoeken. 

On daarna nog een en ander te vertellen over het 
rder lot van de badijgebouv/en en -gronden- alsaede over 
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de heropleving van de belangstelling voor Binderen tijdens 
de laatste oorLog, daartoa zal de tijd in deze vergadering 
wel te kort zijn. 

Hopelijk bestaat er gelegenheid on dejze alleszins in-
teiressante stof over een paar avonden te verdelen. 
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OCTOBER 1853. 
ONGEREGELDHEDEN IN ONZE STAD EN RUZlEMAKENDE 

FABIIIKANTEN. 

Op 7 November 1853 bracht de toennalige burgeneester 
van den Dungen eeai zeex uitvoerig rapport uit aantde Of
ficier van Justitie bij da Arrondissenentsrechtbank' te 
Eindhoven (enige jaren later is de rechtbank te Eindhoven 
opgeheven. Zoals bekend worden thans pogingen in het werk 
gesteld orL te Eindhoven wederon een rechtbank te krijgen) 
ontrent da ongeregeldheden die zich in de naand October 
1853 in onze stad hadden voorgedaan. Wij zullen de voor-
naanste pumtea uit dit rapport hier overnenen 
Tm het be^in van October 1853 was er voor de wevers reeds 
gebrek aan werk en burgenee.ster van deaa Dungen was hier
over net het oog op de voor die tijd zeer hoge prijzen voor 
levensniddelen en het naderen van de winter zeex bezorgd. 

De relletjes begonnen op 9 October net het iawerpen 
van de ruiten by F.H. van Hoeck, winkelier en H,J. Ray-
Eakers, fabrikant, 
Ot. een inzicht te krijgen in da algeoene toastg-nd belegde 
de burgeneester op 13 October een vergadering van alle 
fabrikanten. Tijdens deze vergadering 'bleê k reeds dat de 
neeste fabrikanten gedurende de winter niet voldoende werk! 
konden verschaffen en daaroxi werd bij het gcneentebestuur 
er op aangedrongen on via do regerijig orders te verkrygen 
van de N.H. Mij. Intussen bleef het dagelijks runoerig en 
op 22 October trokkea de arbeiders van Kaub en Co in op- ' 
tocht net rode vlag en witte, vaantjes, waarop K + Co, ge
schilderd was, door de stad. 's-Avonds werden de ruiten 
ingeworpen bij H.J. Rayrmkers en A.Bots. Elke avond bleef 
zich een. groot aantal onruststokers verzanden bij de ka-
naalbrug en zongen honende iiedjes. 

Op 27 October werd in een spoedeisende geneenteraads-
vergadering in verband net de relletjes een nieuwe poli- • 
tieveroxdening vastgesteld. Het bleef echter steeds on
rustig CU de burgenecster was genoodzaakt de hulp in te 
roepen van een brigade narechaussées. 
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Zondag 30 October was wel het hoogtepunt, maar ook 
Le laatste dag der relletjes. Men gooide de ruiten in bij 
Ie burgemeester en wierp stenen naar de marechaussees en 
tartte ze op verschillende manieren. Eindelijk wilde deze 
cat geweld optreden, doch burgemeester van den Dungen wil-
e hiervan niet weten. Hij was van mening dat een betrekke-
'ijkv kleine nacht tegem een dronken nas sa niet opgewassen 

^^' Tegen twaalf uur 's-avonds was de rust hersteld. 
Hat rapport vermeldt verder nog een hevige woorden-

wist tijdens de; bijeenkonst op 13 October tussen enige fa-
rikanten, en zonder dat het rechtstreeks in het rapport 
ordt verneld, zou nen uit een en ander toch kunnea con-
luderen dat een der fabrikanten de relletjes op touw go-
et heeft. 

Wat de redenen hiervoor waren kon burgerieester van 
en Dungen wel vernoeden, doch hij liet er zich niet over 
it. 

PALMPAASOPTOCHT. 

Evenals in voorgaande jaren zal onze kring op Zondag 
April 1955 voor de Heluondse jeugd een PaInpaasoptocht 
rganiseren. 
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N I E U W E L E D E N 

de Heer A . J . van Schijndel, 
v . d , F o e l a r t s t r a a t 10, 
H e 1 ri o n d. 
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