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In het voorgaand artikel, waarin we de kwestie van de 
exploitatie "behandelden zagen we> dat B. en W. over
wogen deze in eigen handen te. houden. 
Thans gaan we door met de raadsvergadering van 
22 maart I898. 
De heer Pistorius, die vroeger verklaarde hang te zijn 
voor het grote financiële tekort, verklaart thans: 
"Zijn heste krachten te willen \djden aan de tot stand-
koming van deze voor de gemeente zo helangrijke zaken; 
dat hij hiermede verzekert vóór het voorstel te zullen 
stemmen". 
Ook de heren Bogaers en Coovels betuigen nu in tegen
stelling met vroeger hun volkomen instemming. 
Wel zeg;̂ en zij, uit overtuiging gesproken te hehhen 
in het helang van de gemeente, maar dat zij, nu de 
financiële positie van de gemeente iets verhetei?d is, 
ook thans volledig vóór dit "belangrijke object te 
durven stemmen. 
De Burgemeester is blij met deze uitlatingen en laat 
nu de begroting van de heer Schotel de revue passeren. 
Wij laten de gehele begroting volgens 

Gebouwen, pompstation, watertoren en 
hoogreservoir Fl. I7OOO.-

Levering en beproeving buizen en 
hulpstukken 62000,-

Transport Fl 79000,-
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Transport Fl. 79000,-
Levering afsluiters, brandkranen enz. Fl. 55000.-
Leggen van buisleidingen met zinkers 
en het stellen van afsluiters en 
hrandkranen - 22500.-
Grondhoringen en putten - 9250,-
Telefoon en elektrische geleiding - 2000,-
Kosten van uitvoering en onvoor
ziene uitgaven • - 10750.-

Totale kosten Fl. 185000,-

llu volgt een lange discussie hoe het geld, tweehonderd
duizend guldens, geleend moet i7orden, 
Wat voor rente er gegeven moet -vrorden, hoe de aflossingen 
moeten geschieden, enz., enz. 
Dit alles kunt U lezen in de raadsnotulen van 22 maart 
1898 hlz. 107-188. 
Ka dit alles spreekt de voorzitter zijn dank uit en zegt? 
"Dat de vergadering zo gunstig is gevreest en hoopt dat 
onder Gods zegen, de drinkvraterleiding goede uitkomsten 
mogen \7orden verkregen". 
Hierna vraagt en verkrijgt de heer Sassen het voord: 
"Nu T,7ij voor het voldongen feit staan van de tot stand-
koming van de drinkwaterleiding, meent hij een woord 
van dank en hulde niet te mogen onthouden aan de heer 
Burgemeester, die met onverpoosde ijver en met een zeld
zame volharding, heeft medegewerkt om deze moeitevolle 
en "belangrijke zaak tot een goed einde te hrengen. 
Wanneer in de naaste toekomst de \'atertoren zijn water 
door de stad zal stuvren, waarnaar de gemeentenaren reeds 
lang reikhalzend hebben uitgezien, dan zal die i'.'-ater-
toren tevens zijn een monument den Burgemeester waardig. 
Aan hem komt dank toe zowel van al de gemeentenaren als 
van de gemeenteraad". 
Deze zo even gesproken v/oorden vrorden door de leden 
en het aanwezige publiek met applaus begroet. 
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Zoals in de raadsvergadering van 20 november 1897 blijkt, 
werd daar gesproken over de aanbesteding. 
Pas op 5 april I898 vraagt de commissie, die met de 
uitvoering belast was, of zij tot aanbesteding kon over
gaan, of dat eerst de bestekken in de raad moesten 

komen» 
De Commissie krijgt volle vrijheid van handelen, maar 
ieder raadslid zou het bestek thuis krijgen ter bestu
dering, om bij de volgende vergadering zijn oordeel te 
geven. 
In de vergadering van 23 april zegt de voorzitter dat 
de bestekken 2 - 3 en 4 zijn aanbesteed. 
Er waren 21 inschrijvers voor object nr. 2j grondwerk, 
het maken van gebouwen en verdere werken» 
De hoogste inschrijver Arn, van Hezik, uit Kerkdriel, 
was PI. 78.990.--. 
De laagste Joh. Corn, van Vendeloo Fl. 65.8I9,--. 
De laagste inschrijver lag dus Fl. 3.819,-- boven de 
begroting. 
Toch adviseert de heer Schotel dit vrerk te gunnen aan 
de heren Van Woordenne en '̂''cn Vcndeiijo, resp. \t:^<^^'^° 
te Utrecht en Vclscn, ô nriat hij verschillenae malen 
met hen gewerkt heeft en de ondervinding opgedaan heeft, 
dat zij goed en soiled werk leveren. 
Nu komt bestek nr. 3 ter sprake, te weten: Levering en 
beproeving van gegoten ijzeren buizen en hulpstukken. 
Hiervoor zijn zeven inschrijvingen binnengekomen, 
waarvan de hoogste inschrijver, de heer Herm. Ellens 
Oving v/as, met Fl. 67.000,-- en de laagste Fl. 54.282,70 
De heer Schotel zegt; "Dat de laagste inschrijver de firma 
Haniël en Lueg gunstig bekend staat en dat deze firma 
gespecialiseerd is in zijn vak en als zodanig zeer 
bekend is". 
Met algemene stemmen wordt dit werk gegund aan de firma 
Haniël en Lueg. 
Op bestek nr. 4 is maar êên inschrijving b-innengekomen 
en wel van de firma Corn. Gerh. de Roos te Arnhem, voor 
het leveren van brandkranen, afsluiters enz. voor . 
de som van Fl. 5.893,25. 



4 

Nadat de heer Schotel ook over deze firma een gunstig 
oordeel uitgesproken had, verd met algemene stemmen he-
sloten het werk aan bovengenoemde firma te gunnen. 
Hierna zegt de voorzitter dat hij nog een mededeling te 
doen heeft, die hij gaarne in gesloten vergadering 
fxenst te behandelen. 
Nadat de deuren gesloten zijn zegt de voorzitters "Dat 
het de ae.nkoop betr.eft van een perceel grond aan de 
Kanaaldijk, toebehorende aan de heer Gerrit Kndrik 
Karreman, zeepfabrikant te Helmond, groot 2400 m2 voor 
de prijs van PI. 4800. — , \/aarbij nog Fl, 1000,— komt 
voor de vier opstaande vroningen, dus in totaal 
Fl. 5.800,— 
De voordelen hieraan verbonden zijn ondermeers Ken heeft 
minder buizen nodig, de verkorting bedraagt 115 meters, 
ter'idjl de opbrengst van de huur der 4 woningen de 
gemeente ten goede komt'.' 
Nadat de vergadering weer openbaar is verklaard, stellen 
de Burgemeester en Wethouders voor, over te gaan tot 
aankoop van bedoeld perceel. 
Het voorstel wordt zonder beraadslaging goedgekeurd, waar
na de gemeenteraad besluit tot aankoop van het perceel, 
behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
In de vergadering van 7 mei 1898 besloot men van diverse 
personen heidegronden aan te kopen, gelegen onder de gemeen
te Bakel, I'ülheeze en Helmond, groot tezamen 58 hectaren 
voor de som van PI. 5«200,— ten dienste van de aâ n te 
leggen drinkwaterleiding. 
Op 28 mei I898, deelt de voorzitter jnede dat de aanbesteding 
'der machinerieën onderhands heeft plaats gehad. 
Het doet het dagelijks bestuur genoegen, dat de Kon. Ned. 
I'Iachinefabriek alhier de laagste inschrijver is voor een 
bedrag van PI. I6.685,—. 
De hoogste inschrijver v̂ras de Ned. fabriek van werktuigen 
en spoorvregmaterieel te Amsterdam voor de som van 
PI. 26.400,— . 
Zoals v/e hiervoor gezien hebben, is in de raadsvergadering 
isan 1898 besproken hoe de geldlening moest plaats vinden. 
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De voorzitter kon in de vergadering van 18 juni "'898 
reeds mededelen dat de inschrijvingen van hovengenoem-
de geldleningen een groot succes geworden is, 
Hoe de lening plaats vond kunt U vinden in de Raads-
notulen van I8 juni I898 op "blz. 223 en 224. 
De aanbesteding van het leggen der buisleidingen en 
zinkers, het stellen van afsluiters en hrandkranen 
ten dienste van de drinkwaterleiding, volgens hestek 
nr. 5j werd "besproken in de vergadering van 25 juni I898, 
waarin de voorzitter voorstelde over te gaan tot oen 
vergadering met gesloten deuren, 
"De voorzitter deelt mede, dat bij de op heden ge
houden aan'besteding beduidend beneden de raming is 
inges'chreven. 
De laagste jnschrijvers evenvrel hebben nog nimmer dit 
soor"c van werk aangenomen, maar staan als zeer soliede 
personen bekend. 
Deze inschrijvers hebben ons verklaart, dat zij zich 
speciaal met goede fitters'in relatie heober gesteld 
en dat Zij het ioeer op prijs zouden stellen, waimeei' 
ook de uitvoering van dit werk aan hen gegund v/erd. 
Burgemeester en Wethouders hebben met de commissie 
voor de waterleiding en de heer Schotel hierover be
raadslaagd en adviseren om dit vrerk aan de laagste 
inschrijvers de heren Van "U"enderloo en ÏToordenne toe 
te v,djzen. 
De heer Schotel geeft te kennen dat voor deze werken 
Fl. 22.000,— was geraamd, dus ruim Fl. 4OOO,— onder 
de begroting. 
Daar er slechts 4 inschrijvers waren,was hij bevreesd 
voor een monopolie, hetgeen gelukkig niet gebeurd is. 
De heren "Van "Venderloo en "Van Noordenne zijn solied 
en hebben bij de Haarlemse vraterleiding het v/erk met 
succes uitgevoerd. 
Wanneer het hun niet gegund zou worden, dan zou het 
vertrouvren dat thans in hen gesteld v/ordt daaronder 
veel lijden. 
Spreker adviseert tot gunning aan de laagste inschrijvers. 
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De voorzitter zegt, dat de huizen 24 uur lang, i.p.v. 
5 atmosfeer nu op 6 atmosfeer geperst zullen vrorden, 
om nog heter gegarandeerd te zijn. 
De heer van Vlissingen die gra^g het naadje van de 
kous vdl v/eten, vraagt of de fitters hekend zijn die 
het \7erk zullen maken. 
De voorzitter zegt hierops dat de namen niet genoemd 
zijn> maar dat de firma Van Venderloo en Noordenne, 
haar hest zal doen en goed personeel zal kiezen. 
De heer Van Vlissingen geeft te kennen, dat de direk-
teur van het gasfahriek de aangevjezen man is om het 
•werk daarna te keuren. 
Het zou zeer onaangenaam zijn, indien later hlijkt, 
dat het v;erk niet aan het • doel heantyoordt. 
De heer Van Vlissingen die, zoals ve al gezegd hehhen, 
er niet erg gerust op is, zal het eerste werk der 
fitters controleren. 
Vervolgens zegt de heer Schotel, dat de boringen nog 
moeten worden aanbesteed. 
De ervaring, die hij in deze zaken heeft opgedaan, is, 
dat er niet veel goede concurenten worden aangetroffen, 
doch wel veel slechte. 
Spreker ziet er een groot hezT;aar in om de horingen 
publiek aan te besteden, daar het geval zich kan voor
doen, dat aan lagere inschrijvers de gunning geweigerd 
moet worden, en dat tot grote onaangenaamheden aan
leiding kan geven. 
Om die onaangenaamheden te voorkomen, zou hij rdllen 
voorstellen met de heer II. Hoogendoorn uit Giesendam 
contact op te nemen, die op het gebied van horingen 
en wat daarmee in verband staat, gunstige resultaten 
heeft geleverd. 
Vooral het maken van de putjes voor de \7aterleiding 
is van veel belang. 
Het is ven hem ook bekend dat zijn prijzen redelijk 
zijn. 
Hij zou daarom aan de Raad willen voorstellen hem te 
machtigen om met de heer Hoogendoorn een overeenkomst 
aan te gaan, tot onderhandse aanbesteding van het 
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"bestek n r . 6. ''" " \ 
De v o o r z i t t e r s t e l j ; Yoèr de heer Schotel" t̂fe machtigen 
om zich met de Keer Hoogendoorn in ver'binding te s t e l l e n , 
om daarna m de Raad hieromtrent een "beslissing t e 
nemen. ' ^*' ' t 
Zonder enige "beraadslaging wordt dienovereenkomstig met 
algemene stemmer} "besloten. 
Na "behandeling van a l deze plannen w^W.t de vergadering 
door de v o o r z i t t e r open"baa-r verklaard en verzoekt h i j 
de s e c r e t a r i s voor lezing te geven van de gedane i n 
schr i jv ingen van "bestek nr . 5« 
De volgende heren he"bben hierop ingeschreven: 

1. Corn, de Rui ta r , aannemer t e Leiden 
voor F l . 21.494.-

2. George Wilson, aannemer te Den Haag - 19.6455-
3. Wilh. Pr. Weijers, aannemer te 

0^_, Tilhurg - 19.125,-
4. "Vanfïï|3ordenn9 en "Van Vendeloo - 18.290.-

Daarna steil; de voorzitter voor, dit vrerk aan de 
laagste inèohrijver? te gunnen. 
Ofschoon deze aannemers dit soort vrerk nog nooit ge
maakt hebben en nieu\vejingen zijn in dit vak, heeft 
hij echter' geen bezu^f^,, omdat zl^ soiled bekend staan 
en er prijs op stellda-'om ook dit werk goed op te leveren. 
Dit voorstel in stemming gebracht',, iwrdt met algemene 
stemmen aangenomen. "'~* 
Hierna werden besprekingen gevoerd over de werkzaam
heden van de aangestelde commissie-leden voor de hoog-
drul<:waterleiding van de gemeente Helmond. 
Al deze gegevens kunt IJ vilden in de notulen van de 
Raadsvergadering van 25 juni'1898, op>-Jilz. 226 t/m 236. 
In de vergadering van 9 juli 1898 wordt aan de orde 
gesteld, toei.djzing tot het verrichten van grondbo
ringen, het leveren en steliien.,van zuigputten enz... 
De^yooTZitter'geeft te kennen ^'\ het schrijv(in_van 
de heer^chotelj -waarvan de*-a£Qi;etaris voorlezing geeft 
reeds aan "de 'commissie voor ie drinkwaterleiding ter 
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inzage werd toegezonden luidende: dat de heer Hoogen 
doorn te Giesendam zich bereid verklaart om vermelde 
werken volgens bestek nr. 6, uit te voeren voor een 
totaal bedrag van Fl. 9,040.—. 
De heer Schotel pleit ervoor dit vrerk aan bovengenoem-
jde firma te gunnen. 
Hij zegt:"Voor zover wij hebben kunnen oordelen bij de 
proefboringen, heeft deze firma het best gevrerktV 
De voorzitter stelt voor volgens advies van de heer 
Schotel dit werk op te dragen aan de heer Hoogenr'oorn. 
Met algemene stemmen werd hiertoe besloten. 
Het dagelijks bestuur heeft in overv;eging genomen om 
in de vergadering van 23 juli I898 te komen tot het 
vaststellen van het tarief voor de drinkvraterleiding 
voor particulieren en bedrijven, en zal deze aan een 
speciale commissie opdragen, waarin zitting hebben de 
directeur en de boekhouder van het gasfabriek en de 
commissie voor de waterleiding. 
Over de prijs voor de industrie kon men het nog niet 
eens worden, maar voor huishoudelijk gebruik kwam 
men tot de volgende beslissing. 
Voor een hoeveelheid van 10 M3 tot 5OO M3 per drie 
maanden a 0.25 per ̂''̂3. 
Voor de volgende 5OO m3 0.20 en zou men daar boven komen 
dan 0.15» 
Dit tarief wordt in deze vergadering met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
Maar in het uitvoerig en beredeneerd verslag van de 
Toestand der gemeente Helmond over de jaren 1899-1900-
I9OI, vonden vd.j het duidelijk geformuleerd. 
Daar staat kort en bondig: "Het drinkvrater aan de 
arbeiders zal voor 5 cent in de week geleverd worden. 
De aansluitingen nemen dan ook van dag tot dag toe". 
Hierna gaat men in gesloten vergadering. 
"De voorzitter geeft te kennen dat er geen plaats 
beschikbaar is voor het plaatsen van materialen voor de 
drinkwaterleiding, maar dat er gelegenheid bestaat 
om de ververij van de heer Schulte op de Heuvelsingel 
te huren voor Fl. 80.--, tot de gewone verhuistijd van 
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1898. •• - • 
Nadien kan de watertoren voor dat doel in gebruik ge
nomen worden. 
ilet algemene stemmen wordt besloten tot deze verhuring 
over te gaan. 
In de vergadering van 8 oktober I898, vraagt Jhr. C, F. 
Wesselman va,n Helmond om in de nieuwe weg in het park, 
(Warande) lopende van de Provinciale xieg Helmond -
Aarlo Rixtel in de richting van het huis, bê ïroond door 
aijn broer Emile, buizen voor gas en waterleiding te 
leggen, ten behoeve van de langs die weg gestichte ge
bouwen. 
Ook de heer J. Raaijmakers, houthandelaar op het Hout, 
vraagt of op zijn pereeel v;aterleiding kan komen. 
Hierop zegt de heer Pistoriuss "Dat het meer dan tijd 
is om aandacht te w^en aan de nieuwe particuliere 
wegen en straten die hier en daar vrorden aangelegd, 
die bij eene uitbreiding zoals thans daarmede wordt 
voortgegaan, .̂ rote verbindingswegen naar de stad zullen 
vormen. 
Deze straten en iregen kunnen als particulier eigendom 
afgesloten worden, zolang zij gene publieke wegen zijn-, 
zou hij gene water of gasleidingbuizen daarin leggen". 
Hieraan zal de voorzitter de nodige aandacht besteden. 
Hij zal b.v. in Tilburg eens informeren hoe ze daar 
d.e zaak opgelost hebben met de particuliere Yregen, om 
dan dit punt later in de vergadering te behandelen. 
Ook worden in deze vergadering, (naar aanleiding van 
de tarieven in de vorige vergadering besproken) de 
tarieven definitief vastgesteld. 
Daar dit in het geheel 12 pagina's bevat, dachten \7ij 
deze droge kost aan de geïnteresseerden over te laten. 
{ Raadsnotulen 1897 blz. 272 t/m 283) 
Ofschoon er nogal wat haken en ogen zaten aan de aan
vrage van Jhr. Sfesselman en J. Raaijmakers, vrerd na stem
ming in de vergadering van 5 november I898 besloten, 
tot goedkeuring van het uitgebrachte advies door de 
comuissie; mits de adressanten zich aan bepaalde af-
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spraken houden. 
In de vergadering van 3 december I898 -".Tordt besloten 
de direkteur van de gasfabriek tevens te benoemen tot 
direkteur van de drinkwaterleiding voor een salaris 
van PI, 600,— per jaar. 
Dit voorstel wordt nu in stemming gebracht en de heer 
Paijens vrordt met algemene stemmen als zodanig gekozen. 
Ingang van deze benoeming is 1 januari 1899» 
Nu is er een direkteur voor de drinkvra,tervoorziening 
benoemd, en maken een goede kans dat in het komende 
jaar de ellende van de pompen verdwenen zal zijn. 
We schrijven nu 1899. 
Het is dus nog maar een goede 75 jaar geleden, dat de 
heer Arn. W. Lotichius, kassier, vjonende op Aarle-
Rixtelseireg 138, een verzoek indiende om het buizen
net van de drinkwaterleiding door te trekken tot aan 
zijn b.g, T/oonhuis, aangezien daar vroeg of laat, toch 
meer woningen gebouwd zullen worden. 
De voorzitter geeft te kennen dat het dagelijks bestuur 
geen aanleiding heeft gevonden om hier gunstig over te 
adviseren, aangezien niet te verwachten is, dat daar 
in de naaste toekomst nog meer woningen gebouY/d zullen 
worden. 

De heer Prinzen die in dit hele verhaal blijk geeft 
van een helder inzii&ht, zou toch graag zien dat het 
buizennet doorgetrokken zal worden. 
In een volgende vergadering zal hier nader op ingegaan 
worden. 
Nu l o p e n we de g e s c h i e d e n i s even v o o r u i t , want over 
bovengenoemd ondervirerp hebben we n i e t s meer kunnon 
v i n d e n . 
Dit komt waarschijnlijk omdat de Raad wel andere zorgen 
had. 
10 Dagen na deze vergadering stortte (wat eens een 
monument had moeten zijn) de i/atertoren in. 
Op het einde van de vergadering zegt de voorzitters 
dat in de nabijheid van de watertoren een fitters-
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woning gebouwd dient te v/orden, benevens een magazijn 
ter bewaring van materialen. 
Nu er toch gebomvd moet irorden stelt hij tevens voor 
om daar ook een veldwachterswoning te bouwen. 
Hij zal de gemeente- architect opdragen voor beide 
woningen een tekening te maken. 
In de vergadering van 7 februari l899s geeft de voor
zitter te kennen dat de telefoonleiding aan te leggen 
vanaf het pompstation over de Bakelsegrintvreg, door 
het Vfolfstraatje, Molenstraat, Ameidestraat en verder 
ondergronds over de Markt, Veestraat en Gedempte 
Haven, vervolgens bovengronds langs de rechter 
Kanaaldijk door de Waardstraat naar de watertoren, 
aangesloten met het pompstation, de v;atertoren, het 
gasfabriek, het stadhuis en de woning van de burgemees
ter, onderhands door de Kon. Ned. Machinefabriek vh. 
C,H. Begemann is aangeboden, aan te leggen voor de som 
van PI. 3.7OO,—, tervdjl de aanleg van de telefoon-
leidingen slechts begroot zijn op Fl. 2.000,—. 
De kabel ondergronds vanaf de Ameidestraat tot aan 
het gasfabriek zou alleen al Fl. 1.000.— kosten. 
Ook hier weer een hele discussie over hoe het goed
koper gedaan kan worden. 
Voorzitter stelt voor om de verbinding met het stad
huis en zijn woning te laten vervallen omdat hij 
van mening is dat deze denkelijk xfel gemist kan 
vrorden. 
Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met alge
mene stemmen goedgekeurd. 
Daags na deze vergadering, op 8 februari, vrordt er 
gesproken of het zin heeft een bliksemafleider op het 
pompstation en de watertoren te plaatsen. 
Besloten wordt om alleen de watertoren hiervan te voor
zien. 
De schoorsteen van het pompstation, die slechts 20 m. 
hoog is, vrordt als gen gevaar beschouwd voor bliksem
inslag omdat de omtrek door bossen omgeven is. 
En dan lezen \riLj in het boek Van Helmont te Helmond, 
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van J.M.Th. Verschueren _ ' '. het volgende;" 

EERSTE WATERTOREN 

En terr/ijl men zich voorneemt om hij de nieuwe 
watertoren een fittersvoning en een veld-vTachters-
woning te houwen in het verlengde van de Waardstraat 
richting toren, geheurt èr ie*s, ixat niemand heeft 
kunnen dromen*' ,,.. " 
He watertoren met hoogreservoiry aldus een verslage 
stond als een majestueus gevaarte, ontdaan 've'! al 
het steigerhout, daarj de machines '̂cu'w-den reeds hei> 
water in het koloesele reservoir, toen,»- het was op 
vrijdag 10 fchruari 18995 "̂ ŝ avonds ca. 21.30 u. -
dit trotse monument o'nder een donderend genaas in
stortte, '̂  \ 
De oplevering ervan heeft nog niê b plaatsgebonden, 
Er worden' commissies,--gevormd en hoogst deskundig 
zijn degenen, die daartoe behoren. 
Rapporteur J.B, Kam-meldtj dat de toren plotseling 
is ingestort tengevolge van het hezvriLjken van de 
constructie op het zwaktepunt (een der penanten), 
d^ scheve ligging van de fundering is een gevolg 
geweest van de instorting. 
Het reservoir is geheel gevuli-naar heneden gevallen. 
De aannemer heeft overigens goed gebouwd," 
De waterleiding vrordt doorgezet. 
Nabij het porapstatijon aan dei Bakelsedijk wordt een 
veiligheidstoestol geplaatst zodanig, dat het over
tollige water via een leiding vreer in de reinwater' 
kelder wordt terug gevoerd. 
Met ingang van 1 april 1899 wordt het ifater tegen 
tarief geleverd. 
Op deze dag bedraagt het aantal aansluitingen 763 
en ruim 400 woningen v/achten op deze' enorme voor
ziening." 
In deze vergadering, die gehouden irerd 10 dagen na 
het instorten van de watertoren, deelt de heer Sassen 
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mede, wat in de bijeefikomst besproken is tussen 
notaris Sassen, de aannemer Van Vendeloo, de burge
meester en de rechtskundige raadsman de heer Mr. E, 
van Zinnicq Bergman uit 's Hertogenbosch, 
Van al het besprokene zullen x/ij hier en daar een kleine 
toelichting geven. 
De advokaat Mr. van Zinnicq Bergman schrijft op I7 
februari 1899 <3.e burgemeester; "Gij hebt goed gedaan 
met te vreigeren den boû re-al op te ruimen. 
Houd U voorlopig overal vanaf. Dit is volstrekt 
noodzakelijk." 
Op 8 april lezen X7ij uit "Het cabinet van de secreta
ris" het verslag van het onderzoek dat de diverse 
commissies hebben samengesteld en in een brief aan 
B. en W. hebben gezonden. 
Uit deze brief nemen xrij het volgende over; "ïïa de 
tekening en de detailtekening nog eens goed bestu
deerd te hebben, kx7amen xaj na het onderzoek tot de 
volgende conclusies Het bleek ons dat het zv;akste 
punt van de gehele samenstelling gelegen is in dat 
gedeelte van de onderbouxT, dat door de grote vensters 
doorbroken is. 
De overige delen van de constructie maakten een regel
matige indruk. 
Het bleek ons dat de grote vensters door bogen xvaren 
overvrelfd, die echter tengevolge van de ronde vorm 
van de toren een zeer eigenaardig verloop vertonen. 
De top van de boog, de sluitsteen, had bijna de volle 
dikte van het daarboven gelegen muurxYerk, dat is 
0,55 m. 
Typisch lijkt het ons dat de boog naar beneden toe 
steeds dunner rrordt en uiteindelijk eindigt met een 
dikte van 0.25 ni« 
Hieronder zijn gelegd de aanzetstiikken van dezelfde 
dikte, die dus de gehele druk van de boog slechts op 
een klein oppervlak overbrengen. 
Het metselxTerk onder de aanzetstukken verkeert boven
dien in de meest ongunstige omstandigheden." 
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Nu komen er een massa technische gegevens v;aarmee idj 
, U maar niet lastig zullen vallen. 
Deze gegevens kunt U ten allen tijden vinden in het 
Gemeente Archief. 
Nu laten \d.j de "briefschrijver ueer aan het \Toords 
"De heschouuing van het plan hracht ons dus tot de 
veronderstelling dat het instorten van de toren is 
veroorzaakt geworden door het afschuiven van een ge
deelte muuri:erk onder do aanzetstonen of valstukkon. 
Rosumererde komen irij tot de conclusie dat de toren 
plotseling is ingestort tengevolge van het hez-.djken 
van de constructie op het ZT/akste punt en dat de 
verzakking en de scheve ligging van de fundering een 
gevolg zijn gevrecst van de instorting. 
Voor het overige zijn ivij van gevoelen dat de gebe
zigde materialen in hun soort alleszins voldoende 
varen en dat de uitvoering naar de eisch heeft plaats 
gehad". 
Was ondertekend, 

Joseph ToJ. Cuijpers 
J.A. v.d. KIoes 
J.B. Kam, rapporteur. 

Naar aanleiding van bovenstaand schrijven, schreef 
de heer Schotel, ingenieur, een brief aan de commis
sie van de gemeentelijke T:a,terleiding, gedateerd 
30 mei 18995 waaruit \rij het volgende overnemens 
"Gaarne maak ik van de gelegenheid gehruik U mededee-
Ijng te doen van de beschouiangen vaartoe de bestude
ring van het rapport mij aanleiding heeft gegeven. 
Ik begin met te erkennen, dat, nu de zaak geregeld is, 
deze beschouwingen \reinig iraardo hebben, zoodat hetgeen 
volgt niet opgevat moet i/orden als eene verdediging 
van vie of vat ook." 
Dan volgt een serie technische beschrijvingen die we 
zullen laten rusten. 

In het slot van zijn brief maakt hij melding van de 
bouwr van de nieuwe toren. 

file:///Toords
file:///reinig
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"Waarschijnlijk nog deze veek - juni 1899 - zal met 
den bouTf van de nieune toren vrarden aangevangen en 
zal deze, gefundeerd op eene soliede heifundering zoo 
massief mogelijk opgebouv^d, aan alle eischen eener 
degelijke constructie voldoen 
Men hoopt deze in januari 1900 in gebruik te kunnen 
nemen". 

Br. P. v.d. Ven. 

Geraadpleegde vrerken; 

Gemeente Arch ie f Helmond, Haadsnotu len van 1861 t /m 
1899 

Gemeente Archief Helmond, Kabinet van de sekretaris 

Oud Brabantse Dorpsleven, door Bernard van Dam 

Van Helmont te Helmond, door J.ÏL Th. V 

Het NieuT/s van de Week, van 19 oktober 1i 
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EXCUESIE^WATERZUIVERIKGSINSTALLATIE 

Zaterdag 13 augustus j.l. "brachten leden van Hecmkunde-
kr-inf PEELLAM) een "bezoek aan de rioolwaterzuiverings
installatie "bij de Aa ten noorden van Helmond. 
Wa-terschap de Aa nas vertegenwoordigd door de heren 
Vermaas en "Visser. 
Zij verzorgden een "belang\rekkende inleiding met aan
sluitend oen rondgang langs de diverse 'trappen' van 
reiniging. 
De heer Visser ging eerst in op de taak van waterschap 
de Aa. In het verleden lag de nadruk op het tegengaan 
van overstromingen. 
Dit had tot gevolg de kanalisering van de Aa en een 
aantal zijriviertjes. 
Later "bleek het handhaven van het waterpeil in drogere 
tijden ook nodig, vooral ten dienste van de landbou\:. 
Dit gc"beurde door het aanleggen van stuwen. 
Vanaf 1957 kreeg hot vjatorschap (alle v/atorschappen 
zijn overheidsinstellingen) als extra opdracht do 
aktieve bestrijding van oppervlaktewater vervuiling. 
Die verontreiniging v/erd veroorzaakt doors 

a. De grote "bevolkingsgroei en de verbeterde 
hygiënische omstandigheden na de Tweede Wereld
oorlog. 

b. De toenemende industrialisatie. 

Die twee zaken leidden tot een veel grotere vuilafvoer, 
dan do rivier met zijn natuurlijke 'schoonmakers' 
aankon. 
De gevolgen bleven niet uit. 
De Aa eh veel andere rivieren gingen op open riolen 
lijken, vissen waren er geen meer te vinden. 
Het vrerd dringend noodzakelijk het afvalwater van 
huishoudens en industrie via een 'zuiverende' om',,'eg 
in do rivieren te lozen. 
Hoe een en ander bij Helmond in zijn werk gaat wil 
het volgende stukje verduidelijken. 



19 

Al het afvalwater uit Helmond en omliggende gemeenten 
komt via grote riolen hij de zuiveringsinstallatie. 
Nadat het grofste vuil verv;ijderd is5 wordt het water 
opgepompt naar een grote hak, een hassin waar het 
zand omlaag zakt en met een schraper.van de bodem 
v/ordt verwijderd. 
Daarna gaat het water naar twee rijen bassins, elk 
ten opzichte van de 'voorganger' lager gelegen. 
In elke bak 7̂ordt een bepaalde 'vervuiling zoveel mo
gelijk vervdjderd. 
Tenslotte stroomt het schone water ( 98^ van de 
vervuiling /̂ordt eruit gehaald) in de Aa. 
Een deel van hot vermjderde afval vrordt gemengd met 
kalk en ijzer en dan samengeperst. 
De zo geheten 'slibkook' die men overhoud dient als 
kunstmest. ( 20.000 m3 per jaar) 
Het zand dat al in hot begin verwijderd vjordt gebruikt 
men als ophoogmateriaal bv. voor 'fluistervrallen' 
langs snelwegen. 

Er werken 15 mensen bij de rioolwater zuiveringsinstal
latie, zij hebben vooral een controlerende taak. 
Het hele proces van het oppompen van het water tot 
het uitstromen ervan in de Aa is geautomatiseerd. 

Voor de heemkunde-leden v/as het een bijzonder interes
sante middag. 
Het was zeer verhelderend eens te zien v/at er allemaal 
voor nodig is, het v:ater schoon te krijgen. 
Ook de '^vedorgeboorte' van de Aa werd goed verduide
lijkt. 
Bovendien, zouden vjij door ondeugdelijk water niet 
allemaal ontheem.den worden ?. 

J. Senders. 
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KORT NIEUWS. 

Op zondag 19 juni j.l., brachten een 40-tal leden een 
bezoek aan het Kasteel Hees\ajk. 
Het nas de moeite vraard !!! 
Het van buiten zo aantrekkelijke kasteel bleek ^an binnen 
eveneens zeer mooi te zijn. Wanneer over enkele jaren de 
restauratie voltooid is, zal nogmaals een excursie daar
heen zeker niet saai zijn. 

Het "Kunstcentrum" dreigt gesloopt te vfoTien. 
Het bestuur heeft gemeend bij de autoriteiten erop te 
moeten aandringen niet zonder meer een besluit tot sloping 
te moeten nemen. Het heeft voorgesteld in brede kring 
een overleg tot stand te brengen om op die wijze tot een 
verantwoorde besluitvorming te komen. 
Tot heden toe hebben v:ij nog geen konkreet antwoord op 
onze suggesties ontvangen. 
Uit nadere informaties is wel gebleken, dat aan onze 
suggestie waarschijnlijk niet tegemoet zal worden gekomen, 
en dat in deze tijd van openheid en inspraak. 

Op 18 mei 1976 - dus ruim een jaar geleden - is de eerste 
vergadering gehouden door een groepje leden van onze 
Kring over onze bijdrage aan do herdenking van Helmond 800 
Deze mensen zijn sinds het begin van dit jaar regelma
tig bij elkaar gekomen om te praten, plannen te maken 
en aan het vrerk te gaan. 
Konkreet kunnen wij nu mededelen, dat van 27 maart 
(tweede Paasdag) t/m zaterdag 1 april 1978 eŝ ^ 
tentoonstelling zal worden gehouden met het thema: 

Helmond in deze eeuw. 

R. Jacobs. 
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