
HEEMiaiNDEKRIKG "PEELLAHD" 
J>i^ , 

S e k r e t a r i a a t : _ * . Nr. 1 - I964. 
Mej.M.Magis, ^... ... 
__'' , ̂ ', '^ Bijdragen voor dit 
mmastraat 26, -I_T j 
TT n , blad aan: 
Helmond. 

C. van Bokhoven, 
Oostende 31a, 
Helmond. 

IJ. S. , 

Hierdoor hebben wij de eer U uit te nodigen 
tot bijwoning van een vergadering op donderdag 23 januari a. 
des avonds om 8 uur in Hotel St.Lambert, Markt, alhier. 

De Zeereerwaarde Heer ¥iro Heesters zal voor 
onze kring een causerie met lichtbeelden houden over: 

"Brabantse boerderijen in het Brabantse 
landschap". 

Daar het Brabantse landschap in onze tijd meer 
en meer in de belangstelling komt, hebben onze leden thans 
een mooie gelegenheid hiermede nog eens kennis te maken. 

Zoals men zich zal herinneren zou Pater ¥. 
Heesters reeds het vorig jaar, op I6 januari, deze lezing 
houden, doch door de bar slechte weersomstandi^eden kon 
Pater Heesters Helmond toen niet bereiken. 

Laten wij hopen, dat de weergoden ons op 
23 januari a.s. gunstiger gestemd zijn. 

Het Bestuiir. 

B'.71.1Ü7HEC\' 
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ZALIG NIEÜUJAAE. 

Aan al onze leden wensen wij een -voorspoedig en 
gezegend Nieuw Jaar. Moge I964 U "brengen wat U er van verwacht. 

¥ij wensen, dat ook onze Kring in I964 een goed jaar 
zal hebben. Dit zal zeker bereikt worden, wanneer wij ook dit 
jaar weer op U allen kannen rekenen, o.m, door deelname aan de 
bijeenkomsten van onze Kring. Uw belangstelling voor de kennis 
van het eigen heem, zowel historisch, folkloristisch als wat 
het eigentijdse aangaat, zal het U makkelijk maken persoonlijk 
deel te nemen aan de diverse aktiviteiten. 

Hiernaast hopen wij, dat dit jaar vele van onze 
leden ook tot een aktieve beoefening van heemkunde in haar 
diverse facetten zullen komen. Het mededelingenblad staat 
open voor bijdragen van onze leden. 

Het Bestuur. 

AFSCHEID tevens BEGIN. 

Zoals U in de plaatselijke dagbladen zult hebben 
gelezen, heeft op 31 december 1963 ons mede-lid, tevens 
redacteur van ons Mededelingenblad, de heer G. van Bokhoven, 
afscheid genomen van zijn werkkring en het stedelijk bestuurs
apparaat . 

Tot en met 31 december I963 was de heer van Bokhove 
de archivaris van de gemeente Helmond. Ifij hebben meerdere 
keren het genoegen gehad, de heer van Bokhoven in zijn archief 
te bezoeken. Steeds viel op met hoeveel enthousiasme hij over 
zijn werk sprak en met welke zorg hij het hem toevertrouwde be
heerde en verzorgde. "Van zijn kennis en liefhebberij heeft de 
Heemkundekring veel plezier ervaren. De vele, interessante, 
historische bijdragen in ons mededelingenblad getuigen hiervan. 

De heer van Bokhoven is nu een geheel nieuwe fase 
van zijn leven begonnen, n.l. die van het volkomen zelfstandig 
zijn zonder professionele verplichtingen. 
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ïïij v l e i en ons met de hoop, dat hij vrij van zijn 
ve rp l i ch te bezigheden, nog meer gelegenheid zal hebben, ons 
te l a t en delen in zijn vakkennis, welke nu meer dan ooi t zijn 
liefhebberij za l zijn. 

Het bestuur heeft namens de leden van de Heem-
kundekring aan de scheidende gemeente-archivaris a l s u i t 
drukking van haar waardering voor zijn werk aan ons 
Mededelingenblad een boek aangeboden, n . l , het derde deel 
van de s e r i e Welvaart, Tfelzijn en Geluk. 

Het Bestuur . 

Verzoek van de penningmeester! 

Opdat wij onze verplichtingen ten opzichte van 
het Hoofdbestuur van "Brabants Heem" op tijd kunnen na
komen, verzoek ik onze leden beleefd doch dringend de 
contributie over 19^3 vdór 1 februari a.s. te willen 
gireren» 

Deze wijze van betalen bespaart veel kosten 
en moeite. 

Zoals U bekend is, bedraagt de contributie 
f 5>— Pe^ jaar, welk bedrag kan worden ovez'geschreven 
op gironummer 1108173 ten name van; 

Th. van Mierlo, Molenstraat, te Helmond. 

Voor üw medewerking betuig ik U bij voorbaat 
mijn vriendelijke dank. 

De penningmeester, 

Th. van Mierlo. 
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Is Uw familie van Helmondse afkomst? 

XIII 

Er zijn veel familienamen, die vroeger bij het 
voorgeslacht als voornamen of als doopnamen zijn gebruikt. 
Meestal ziet men dat direct bij namen als Jansen, Peters, 
Alberts, Lodewijks, enz. 

Soms echter is de familienaam zo veranderd, dat 
men niet terstond de doopnaam van de eerste stamvader van 
deze familie kan noemen. Vaak is 't dan een of andere afkorting 
hiervan en deze wordt dan nog wel eens op diverse manieren 
afgekort of geschreven. 

Ik denk hierbij aan de Helmondse familie Seelen. 
Er heeft in Helmond omstreeks de laatste eeuwwisseling nog 
een gelijknamige familie in Helmond gewoond, doch die schreef 
haar naam Celen. En eeuwen geleden troffen we diezelfde naam 
ook meermalen aan. 

De Helmondse familie Seelen, die nog in onze stad 
heel wat vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters heeft, is 
afkomstig uit de stad Ifeert, Daar werd 2 september 1799 gedoopl 
een zekere Peter Seelen, die een zoon was van Joseph Seelen en 
van Margarita Stamps. 

Hij kwam als jongeman van midden in de twintig, als 
timmermansknecht naar Helmond, waar hij 16 juni 1827 trouwde 
met Aldegonda van Lierop. Hij vestigde zich als timmerman in 
de Yeestraat en overleed aldaar 19 december 1855« Zijn vrouw 
overleefde hem 22 jaren en van haar werd in haar akte van 
overlijden gezegd, dat zij poelierster was. 

Uit dit huwelijk werden, voor zover mij bekend, 
vier zoons geboren, waarvan de twee oudsten als katoendrukkers 
bij de firma van Vlissingen in dienst geweest zijn. 

De jongste hiervan was Martinus Seelen, die op 
24 maart 184O in Helmond werd geboren en 2 november 1903 
overleed. Hij was 5 augustus I867 getrouwd in Helmond met 
Geertrui van Stiphout. 

Ook ziij kregen meerdere kinderen, waarvan een paar 
zoons ook weer als katoendrukkers bij van Vlissingen werkzaam 
zijn geweest. 
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Eén dezer was Gerard Seelen, die mij vaak 
belangrijke historische en genealogische feiten uit de 
Helmondse geschiedenis heeft verteld en die daarbij geen 
enkele aantekening nodig had, maar al die feiten in zijn 
ijzersterk geheugen had vastliggen. 

Zijn broer Johan Seelen, eveneens katoendrukker, 
was 21 november 1904 "te Helmond gehuwd met Anna Adriana 
van Oeckel. In de advertentie, die bij zijn overlijden op 
18 februari 1962, werd geplaatst, waren er van dit gezin 
nog 7 kinderen in leven, waarvan er drie gehuwd zijn en 
eveneens kinderen hadden en waarvan zelfs een hunner 
toen al voor een achterkleinkind van hun gestorven vader 
had gezorgd. 

De jongste zoon uit het gezin Seelen-Van 
Oeckel, n.l. Adrianus Cornelius Johannes Seelen, die 
19 mei 1910 te Helmond werd geboren, trad in de Congre
gatie der Paters Missionarissen van het H.Hart en is 
sinds zijn priesterwijding als missionaris werkzaam in 
Brazilië. 

Een neef van deze, n.l. Petrus Hubertus 
Seelen, geboren 17 juli 1897 te Helmond, trad eveneens 
in diezelfde Missiecongregatie. Zijn vader was Petrus 
Hubertus Seelen, bedrijfsleider van de Cacaofabriek 
alhier, en zijn moeder was Anna Maria van Oeckel, een 
zuster van zijn tante hiervoor genoemd. 

Jac. Heeren. 
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Helmond in I864. 

Traditiegetrouw wordt in het begin van het jaar . 
iets vermeld uit een 100-jarig oud verslag van de toestand 
onzer gemeente. Hier volgt een en ander uit het verslag van 
1864. 

De bevolking bedroeg 6576, waarvan van het 
mannelijk 3160 en van het vrouwelijk geslacht 3416. 

Het dagelijks bestuur der gemeente bestond uit: 
P.Tf. van den Dungen, burgemeester (tevens raadslid) 
G. de Ruiter, wethouder 
Mr. C.F, ïïesselman, wethouder. 

Leden van de Raad warens 
F.ïï. van den Dungen (tevens burgemeester) 
AoH. Bots; J. Berkers; M. Konings; 
J'hr.Mr. C.F.ïïesselman; J.A. Raymakers; 
H.C.Bogaers; F.H. van Hoeck; G. de Ruiter; 
A.van den Eijnden;A. de Veth. 

Gemeente-secretaris: J.P.H, van der Linden. 

Totale-ontvangsten volgens de begroting f 29601,13 
uitgaven " " " " 29600,01 

Batig saldo f 1,12 

Het hoofdstuk Medische Politie vermeldt, dat het 
getal overledenen bedroeg I6I, waaronder 59 kinderen beneden 
het jaar en 1? oude lieden van 71 'tot 94 jaar. (Men ziet, 
dat ondanks de bittere armoede die in onze stad heerste, 
er toch nog enkelen een hoge leeftijd bereikten). 

Kerkelijke zaken; Er waren 2 kerken, 1 Rooms-
Katholieke en 1 Nederduits Hervormde, resp. met 4 geestelijken 
en 1 dominee. 

Onderwjis: er waren 3 scholen voor lager onderwijs, 
n.l. 1 openbare school en 2 meisjesscholen. De openbare school 
werd bezocht door 265 jongens en 12 meisjes. De meisjesscholen 
door 378 meisjes. 



Verder waren er een kinderbewaarschool die 
bezocht werd door 336 kinderen; een Latijnse school met 
6 studenten; een gemeentelijke tekenschool. (Het onderwijs 
op deze school werd gratis gegeven). 

Het verslag maakt ook melding van de plannen 
voor de oprichting van een Rijks Hogere Burgerschool, 
(Deze is in 1867 geopend). 

Van de landbouw wil ik alleen vermelden, dat 
de bijenteelt in die tijd in onze stad nogal belangrijk was. 
Er waren n,l, 30 houders van bijenkorven met een getal van 
917 korven. 

Njiverheid en handel; Er waren: 
10 fabrieken van katoenen linnen en wollen 

manufacturen; 
1 katoendrukkerij; 
2 Adrianopel roodververijen; 
2 wollen kousenfabrieken; 
2 nagel- of spijkerf abri eken; 
5 tabak- en sigarenfabrieken; 
1 gemeentegasfabriek. 

Evenals in de onmiddellijke voorgaande jaren 
wordt de toestand in de fabrieken niet gunstig genoemd, 
dit als gevolg van de voortduring van de ilmerikaanse 
burgeroorlog. Dit blijkt ook wel uit de statistiek der 
uitvoeren, b.v. er werden door de Helmondse fabrieken 
205.427 ellen minder geweven katoenen goederen en 
221,147 ellen minder gedrukte goederen uitgevoerd dan 
in 1863. 

Omtrent de ambachten is er een lichtpunt. 
Er wordt gezegds "de toestand der ambachten is niet 
ongunstig geweest. De werkzaamheden aan de Staatsspoor-
lijn Helmond-Boxtel (geopend I866) en aan het uitgraven 
van ijzergrond in sommige moerassige gedeelten dezer 
gemeente en omstreken voor de smeltovens in het binnen-
en buitenland hebben veel bijgedragen tot het verschaffen 
van levensonderhoud aan arbeiders". 
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Vervoer; Middelen van vervoer te water waren: 

een schroefstoomhoot van Helmond naar Amsterdam v.v. 
idem van Helmond naar Rotterdam v.v. 
idem van 's-Hertogenhosch naar Helmond v.v. 

Middelen van vervoer te land: 

door H.Bogaerts & Comp. te 's-Hertogenhosch werd een geregi 
wagendienst onderhouden van Helmond naar Eindhoven v.v. 

De opening van de spoorweg in 1866 zal in het 
vervoer een belangrijke verhetering brengen. 

C.H.A.M. van Bokhoven. 


