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E X C U R S I E D I D D E N S & V A N A S T E N 

In het kader van onze opvattingen omtrent de kennis en bestudering 

niet alleen van het oude, maar ook van het eigentijdse heem, hebben «ij 

in de loep der jaren steeds meer het accent gelegd op de excursies naar 

bedrijven in Helmond en omgeving. 

Zo hebben wij het vorig jaar o.a. bezocht de fabrieken van de 

N.V, P.F.van Vlissingen i Co en de N.V. Robur. 

Onze weg langs de Zuid-l/i1lemsvaart vervolgend koraen wij op donder

dag 1 juni om 19.30 uur bij de gebouwen van de N.V. Diddens & van Asten 

alwaar uij na een rondleiding door het bedrijf de gologenheid zullen 

krijgen do toonzalen te bezichtigen. Daarbij zullen wij ook van het pa

norama van Helmond kunnen genieten, daar er een nieuwe showroom op de 

bestaande kantoren is gebouwd, die ons tot deze vergezichten in staat 

stelt. 

Uij verwachten voor deze excursie ook weer een behoorlijke deelname. 

Vanwege de ongeschreven code in de textielnijverheid, kunnen onze leden 

die workzaam zijn in een andere textielindustrie dan de N.V.Diddens i 

van Aston, helaas niet aan deze excursie deelnomen. 

Zij zullen hopelijk het nodige begrip hiervoor kunnen opbrengen. 

Het Bestuur. 
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CJ^yj.LLi.L,„A.F_§JJ.N.i.S_T.A.N 

De Heer en Mevrouw K. Swinkels-Schotte, oud-stadgenoten, die momen

teel tnet vakantie in Helmond zijn, hebben ons een cajserie niet'vèrtoning 

Van dia's aangeboden over het land, waarin zi] sedert enkele jaren woonach

tig zijn: AFGHANISTAN. 

Zoals U in de plaatselijke pers hebt kunnen lezen, is de Heer K.Sin'n-

kels belast met de behartiging van de Nederlandse exportbelangen en bekleedt 

hij de functie van vice-consul in Afghanistan. 

Uiteraard zal i e i e causerie bij onze leden veel belangstelling trek

ken, daar zij handelt over een van de buurlanden van Sovjet-Rusland, terwijl 

de problematiek van de onderontwikkelde gebieden in deze streken zeer zeker 

besproken zal worden. Zowel dus uit het .oogpunt van economische, sociale en 

vooral politieke inzichten in de verhouding van Sovjet-Rusland met zijn buur

landen Afghanistan, Iran, Pakistan,. China etc, is deze causerie z.eer .op4)or-

tuun. 

Wij hebben daarom gaarne van bovenstaand aanbod gebruik gemaakt, hoe

wel het onderwerp natuurlijk niet binnen het kader van de doelstellingen van 

onze Heemkunde-Kring valt. 

Wi] verwachten U op maandagavond 12 juni om 8 uur in Hotel l'/est-Ende 

om te horen en te k i j ken naar: A f g h a n i s t a n , 
Het Bestuur. 

I S U W F A M I L I E V A N 

De familie VAN DUPPEN die momenteel vele malen in de bevolkingsregis

ters voorkomt. De samenhang van de diverse leden é e i e r familie is zeer 

moeilijk na te gaan. Geen wonder: reeds in de eerste holft van de 17de eeuw 

uaren reeds twee verschillende families hier woonachtig. 
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Van de familie Van den Eerenbeemt. waarvan de naam nogal eens op een 

melkwagcn te zien is, is een hunner omstreeks 1880 uit Aston naar Helmond 

gekomen. Zij is oors-pronkelijk uit Asten afkomstig. In de 17de eeuu komt 

ze daar voor in het doopboek van do pastoor als Van den Nerenbeemt. 

Ik heb me vaak afgevraagd, is in dat dorp een uithoek van die naam be

kend geweest, waarnaar deze familie is genoemd. Van dezelfde familie stam-

laen o.m. ook de diverse families Van den Eerenbeemt te 's-Hertogenbosch on 

te Vuglit. 

.De familie Emans woont al ruim anderhalve eeuw in Helmond en is wellicht 

afkomstig uit St. Niklaas. 

De familie Fi1ippini is zoals de naam duidelijk laat zien afkomstig uit 

Italië. Een lid van deze familie kwam omstreeks 1823 naar Mederland om bij 

het graven van de Zuid-V'i1lemsvaart te werk gesteld .te worden. Deze huwde 

in 1825 te Aarle-Rixtel en 66n van hun nakomelingen kwam naar Helmond,waar

van nog meerdere familieleden hier woonachtig zijn. 

Do familie Van Gemert, waarvan de meubclhandol on stoffeerderij bekend 

is, kwam ongeveer een eeuw geledon uit Vierlingsbeek naar Helmond. 

Do familie Gorris, Garis of G o e r i s woonde reeds op het eind van do 18de 

eeuw in Helmond. Nakomelingen van de familie zijn: de oprichter van do 

Drukkerij L.J.Geeris-Roxs, maar ook Pater Johan Berkers en wijlen Pater 

Marcel van de Leur. 

Van Griensven is weer zo'n naam, die van een plaats of gehucht afkom

stig is. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk, dat naamgenoten familie van 

elkaar zijn, In mijn aantekeningen vind ik een Micolaas van Griensven,die 

in 1773 te Bakel is gedoopt en op het eind van de 18de eeuw in Helmond 

kwam wonen, daar huwde en in 1810 als horlogemaker en koopman alhier ge-
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vestigd uas. Een zoon van hem was van 1838 tot zijn dood in 1869 Pastoor 

in Strijp. 
wordt voortgezet. 

Jac Heeren. 

U I T D E P R O T O C O L L E fJ D E R 

== = = = = === === H E L M O fJ D S E M O T A R I S S £ IJ 

1810 1842 

Vö(Jr de invoering der Franse wetgeving in 1811 konden contracten, tes

tamenten enz. gepasseerd uorden voor een notaris ofwel voor schepenen. 

Ué 1810 kon dit all^^n geschieden voor een notaris. 

Volgens een decreet van Napoleon werden eind 1810 de protocol 1 en(ak

ten) der notarissen die te Helmond hadden geresideerd tijdelijk gedepo

neerd ten gemeentehuize alhier. De protocollen liepen van 1595 - 1798, 

Toen deze in 1884 ingevolge wettelijke bepalingen moesten worden over

gebracht naar het Rijksarchief, maakte de toenmalige gemeente-arcl:ivaris 

ilotaris Sassen vóór ds overbrenging naar 's-Hertogenbosch, uit vele akten 

aantekeningen. Deze aantekeningen, die voor 'listorie en genealogen van 

belang bleken, verschenen in 1890 in druk onder de tite]:"De Protocollen 

der Helraondse flotarissen 1595-1798", 

Sinds 1958 zijn de in 1884 naar het Rijskarchief overgebrachte proto

collen (1595-1798)alsiiiede die van 1811-1842 ten geineentearchieve alhier, 

gedeponeerd. 

Voor zover is na te gaan zijn in onze stad van 1798-1811 geen akten 

gepasseerd voor een der notarissen. In aansluiting op het werk van Sassen 

wiens aantekeningen zoals boven gemeld lopen tot 1793, wil ik in enkele 

artikelen enige aantekeningen geven uit de protocollen van de volgende 

notarissen, die van 1811-1842 in onze stad hebben geresideerd. 
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J A H J A C O B V A N O E R F 0 E L A R T geboren te Goirle 10 juli 
1 770 

V/as secretaris en later burgemeester van Helmond. Door het Departementaal 

Bestuur van Bataafsch Brabant werd hij op 5 juli 1803 geadmitteerd om het no

tarisambt uit te oefenen. Hij overleed te Helmond 18 februari 1832. 

J O H A N N E S A M A M D U S V A N D E R F O E L A R T geboren te 

Helmond 1806. Hij volgde zijn vader op als notaris. Hij overleed te Helmond 

5 september 1834. 

J A iJ V M L L £ M V A N D E V E N geboren te Woensel in 1782. 

V/as van 1829-1835 notaris te Asten. Van 1835-1840 resideerde hij te Helmond, 

aluaar hij in 1840 overleed. 

A D R I A N U S F R A N C I S C U S V A N B O C H O L T geboren te 

's-Hertogenbosch 1810. Notaris te Helmond van 1841-1864 (Akten zijn aanwezig 

tot en met 1842). Overleden te ^^elmond in 1864. 

Hier volgen aantekeningen uit de protocollen van iJotaris Jan Jacob van 

der Foelart. 

23_Februari_l_8n 

Johannes Kets, wonende te Aarle-Rixtel en Lambert van Mierlo, hebben ge

contracteerd, dat eerstgenoemde zal optreden als remplacant voor Jan Peter 

van Mierlo, geboren te Helmond 11 augustus 1798. Wanneer blijkt, dat Kets 

voor de krijgsdienst geschikt is, dan zal hem door Lambert van Mierlo wor

den uitbetaald ƒ 165,- indien Kets zijn diensttijd, zoals bij de wetten 

der conscriptie voor het Keizerrijk is voorgeschreven, goed heeft volbracht 

dan zal hem nog een bedrag van ƒ 630,- worden uitbetaald. 

7 en 23 November 1812 

Ingevolge uitspraak der rechtbank te Eindhoven worden de vaste goederen der 

kinderen va"n Hoof verkocht. De goederen werden ingezet voor 4000 francs. 

Bij de finale verkoop op 23 november 1812 werden ze na opbod toegewezen aan 
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Jean van óen Reek, bakker te Helmond, voor 4650 francs. (Tot de zeer ueinig be

waard gebleven couranten uit die tijd, behoort ook die van"]e journal óu De'par-

tement des Bouclies du Rhin", van 27 oktober 1812, die werd uitqegeven te 

's-Hertogenbosch en waarin de advertentie betreffende de verkoop van deze goede 

ren voorkomt. Daarom volgt hier deze annonce) 

" De Keizerlijke notaris Jan Jacob van dar foelart, te Helmond, 

" hoofdplaats des Kantons arrondissement van Eindhoven, 0(?par-

° tement des Bouches du Rhin, als daartoe bij vonnissen van de 

" regtbank ter eerste instantie zitting houdende te Eindhoven 

° de dato 21 Augustus 1,1., na behoren geënregistreerd,bevoegd, 

" zal op Zaterdag den 7 November 1812, des namiddags ten twee 

" uren ten huize en herbergen van Willem Prinzen op de Markt te 

" Helmond, provisioneel ingevolge de bepalingen van de wet doen 

" inzetten, ec-n Huis, Stal, Schuur, Turfhok, Tuin en Bogaard 

" daartoe behooronde, staande en gelegen te Helmond in de 

" Kruisstraat, benevens zes parcelen Bouw en Weiland wede daar-

" bij behoorende, inhoudende circa vijf hectares, zeven en ti.'in-

" tig acres, twee en twintig cc-ntiares ( 35 lopensen 24 roedon 

" oude bossche maat). 

" De genoemde vaste goederen behooren onverdeeld aan Dorothea 

" van Hoof weduwe Hendrik Hendriks, Pctronella en Barbara van 

' Hoof, allen landbouusters wonende te Helmond, Mathijs Rietjcns 

" schoonmaker, man van Meggel van Hoof, woende te Amsterdam en 

" l'illemina, Maria, Theodora, Pieter en Arnoldina minderjarige 

° kinderen van Pieter [lijsten en wijlen Hendrina van Hoof, uoo-

" nende te Amsterdam, Hendrik, minderjarige zoon van Theodorus 

" Huismans en wijlen Raria van Hoof woonende te Helmond en Wil-

° leni en Anna minderjarige kinderen van Marien Siegers en wij-
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" len Johanna van Hoof woonende te Aalst canton to 

• Eindhoven. 

" Die geneaen zijn de conditie to zien en andere in 

" formatien willen bekomen adresseren zich aan don 

° Notaris Jan Jacob van de Foelart, te Helmond. " 

wordt vervolgd 

C. van Bokhoven. 


