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Brie-maandelijks tijdschrift • ,; 
v a n 
HEEIjgJlIDEKIlIgG "PEilLLAinD" ' • • • • 

Sekretariaat 
Dr. Ariënslaan 19» Helmond. ' • 

Cp 30 augustus j.l. kivamen vele heemkundigen naar het 
kasteel te Helmond om de expositie ''800 jaren Helmond 
in Beeld" te "bewonderen. 
Dit dan onder deskundige leiding van de heer J.H.van 
Hooydonlc, voorzitter van de werkgT:oep"Exposit: e Helmond 
800". 
Allereerst werd 't doel van de tentoonstelling toe
gel-i cht. 
"Helmond wordt nog te veel "beïnvloed door situaties uit 
de 19de eeuw. 
/̂;en kijkt te veel terug naar het niet q,l te florissante 
verleden uat de tijd van de Industriële Revolutie. 
Maar de geschiedenis van Helmond is mêêr dan dat !: 
Wij wilden een "beeld geven van de stad vanaf haar ont
staan. We wilden de Helmonders hun hele historie terug 
geven". 
Aldus samengevat de woorden van de heer van H^ooydonk. 

Daarna volgde de eigenlijke rondleiding. 
Twee zaken kv/amen daar m.i. vooral naar voren: Helxnonds 
oudste geschiedenis én de toekomst van Helmond, 

Eet ontstaan van Helmond moet ongeveer samenvallen met 
't jaar 1100. 
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Veel gegevens op papier heeft men niet, ook "bodem
vondsten zijn in Helmond miniem, maar toch kan er 
een zeer acceptahel beeld geschetst worden over 't 
ontstaan en de groei van de stad. 
Dit dan voornamelijk door de klimaatsomstandig-
heden na te gaan, de bodemgesteldheid te bekijken 
én vergelijkingen te trekken met plaatsen in 'n 
gelijksoortige situatie. 
Vooral belgische onderzoekingen kunnen daarbij 
helpen, omdat op 't Kempisch plateau, waarvan ons 
deel van Brabant 'n uitloper is, vele geschied-
geheimen bekend zijn geworden. 

Het oudste deel van Helmond moet gezocht worden 
rond de Weg op de Heuvel en 't Hoogeind. 
De zetel van de t=erste edelman moet gestaan hebben 
bij "Die Ha^he", ter hoogte van Kloosterweide. 
Dit dan op de rand van een helling waarvandaan 
de doorwaadbare plaats van de Aa (bij de Veestraat) 
gecontroleerd kon worden. 

Aan de hand van een oude kadasterkaart (uit 1829) 
zijn de oudste bewoonde delen van Helmond boeiend 
in beeld gebracht. 

Een ander belangwekkende episode in de geschiede
nis van Helmond is de tijd dat Helmond behoorde 
aan de Hertog van Brabant. 
De Helmonders kregen diverse voorrechten van hem. 
Daarbij vond zijn dochter, Maria van Brabant, de 
keizerin weduwe van de Duitse keizer het bijzonder 
aangenaam wonen in Helmond. 
Zij woonde er dertig a veertig jaar regelmatig, 
stichtte er ook de abdij van Binderen en heeft 
wellicht in Helmondse bodem nog bijzonder inter
essante zaken achtergelaten, die wanneer zij een
maal zi jn ontdekt, een heel nieuw, wellicht zeer 
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verrassend heeld van de stad kunnen opleveren. 

Vermeldenswaard zij zeker ook de oude handschriften, ver
vaardigd door de zusters Augustinessen, die in een 
klooster in "Die Haghe" hehhen gewoond. 
Dat van de verdere geschiedenis van Helmond niet zo 
erg veel getoond kan worden is begrijpelijk wanneer 
we voor ogen houden dat in 1587 heel de stad werd plat
gebrand door de troepen van Philips van Hohenlohe. 
Slechts één huis bleef, met 't kasteel, behouden. 
Het moet eigenlijk bewondering afdwingen dat de Helmon-
ders toch overeind gekrabbeld zijn en staande zijn 
gebleven ondanks het vijandig bewind vanuit DenHaag 
dat voortdmurde tot de Franse Tijd (1795-1815) 

De toekomst van Helmond kwam naar voren in kaarten en 
maquettes in het kader van Helmond Groeistad. 
Aan de heemkundigen richtte de Heer Van Hooydonk de 
oproep vooral attent te zijn dat de oude structuren, 
wegpatronen reliëfgebieden en karakteristieke stads
beelden niet "zomaar" verdwijnen. 
Het zijn ook menselijke moniimenten vertrouwde beelden 
die een woongemeenschap bewoonbaar " * houden. 

J. Senders. 
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Vervolg vans HELM0NDS^ARBEIDSLEVEN^R0ND^1_900 

door G. van Hooff. 

De^VERVSRIJM. 

Na 19OC namen de garenhaspelarijen (waar"strengen 
garens op zgn. haspels gewonden worden), die aan 
de ververijen verhonden waren, zo in omvang toe, 
dat de meeste bedri jven, om voldoende werkkrach
ten te krijgen, genoodzaakt waren, haspelarijen 
in de dorpen rondom op te richten, waar toen mog 
bijna geen industrie bestond. 
Deze bedrijfjes telden zo'n vijftig tot honderd 
man personeel, het overgrote deel meisjes onder 
de zestien (C.B.S. 19O8). 
In 1871 waren er 3 grote verirerijen in Helmond, 
de turksch- of adrianopelroodververij van J.A, 
Carp, idem van D.W. Kaulen en de nieuw, in dat 
jaar, opgerichte garenblekerij en blauwververij 
van W. Swinkels. 
Daarnaast vinden we in de patentregisters nog 
enkele kleine ambachtelijke bedrijfjes vermeld, 
die nog tot omstreeks de eeuwwisseling bleven 
bestaan, o.a. J.F. Festen, blauwververij 19OI 

F. V. Merlo " 
Th. Huny stoffenververij I887 

Tussen J.A. Carp, een rentenier uit Amsterdam 
(in 1838 met de doehte-r van Jhr. Wesselman ge
tromd.), en G.W. Kaulen ( geb. 16-3-1805 te 
Oderikirchen en in + 1834 in Helmond gekomen) 
bestô nd sinds l848~een vennootschap, die in 1859 
werd ontbonden. 
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Het gebouw van hun turksch-roodververij kwam toen aan 
Kaulen, die zich verbond met de gebroeders Joh. Ant. 
en Ant. Godefridus Haymakers. 
J.A. Carp richtte een nieuwe ververij op, die in i860 
in bedrijf vrerd gesteld. 
Hij trok zich in 1880 uit de zaken terug, waarna het beheer 
aan zijn zoon Karel Prederik, (l842- 1886) werd overge
dragen. 
Na zijn dood vertrok zijn weduwe, in mei 1888, met de 
zoon naar zijn grootvader, Jacob Arnold, genoemd, naar 
Utrecht en stelde een bedrijfsleider aan. 
In 1895 stierf de oprichter, en tien jaar later werd 
zijn kleinzoon, die inmiddels in 1902 gepromoveerd was 
te Utrecht, als beherend vennoot in het bedrijf opge
nomen. 
ÏDn I9O6 vrerd een haspel-fabriek in Somerenopgericht, 
in 1912 een in Asten, later nog een te Beek en Donk 
in 1910 en een in Deurne in 1912. 
In 1917 werd de firma, die zich na 1915 t.g.v. afzet-
moeilijkheden, veroorzaakt door de eerste wereldoorlog, 
steeds meer was gaan toeleggen op naaigarens, omgezet 
in een N.V. 
De geldelijke inbreng van de twee broers Haymakers kreeg 
in de ververij van Kaulen steeds meer de overhand. 
Na diens dood, in I878, gaat Joh. Anth. Haymakers mog 
een vennatschap aan met de weduwe, Johanna Dijkerhoff 
die 16 sept. I884 weer ontbonden ?rordt. 
'Door de heer J.A. Haymakers vrorden de zaken op bestaan
de voet onder dezelfde naam voortgezet". 
Ook dit bedrijf richtte in het begin van deze eeuw 
haspelarijen op, in Weert en Geldrop in 1902, en in 
Gemert in 1901, welke werd uitgebreid met weverij in I9O4. 
De Iste Wereldoorlog betekende hier de ruïnering voor 
het turksch-roodgaren-exportbedrijf. 
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Na de vennrotschap, met Peter Theissen tussen I86I-
1866, begon Wilb. Hub. Pr. Swinkels (1830-1891), 
de zoon van een sluiswachter, in I87O voor zich
zelf met een turkschrood-blauw en kleurenververij, 
blekerij en apprêteerinrichting. 
In korte tijd (2x stoomwerktuig I87O, uitbreiding 
in '71 en '73) was zijn bedrijf het grootste in 
zijn soort te Helmond. 

O.a. "finishte" hij de stoffen, die in andere fa
brieken geweven waren. 
In het patentregister 1874/75 staat hij vermeld 
met êên kalandermolen, in 1883/84 niet twee. 
Meermalen werd de fabriek onderscheiden (het brief-
hoofd vermeldde er 8), in I885 bv, werd zij te 
Boston en Calcutta bekroond nadat haar eerder te 
Wenen, Parijs, Philadelphia en Melbourne de hoog
ste onderscheidingen toegekend waren. 
(NvdW. 26-1,12-4 1885) 
Geen wonder dat W. Swinkels na I885 tot de hoogst 
aangeslagcnen in de provincie behoorde. 
In 1883 werd de zaak uitgebreid met een inrichting 
voor het appreteren en kalanderen van stukgoederen. 
De export van geverfde stukgoederen beleefde na 
het midden van de tachtiger jaren een grote op
komst (de Jonge 113) 
In 1889 werd de zaak dan ook met een ververij van 
dt'ukgoederen uitgebreid. 
Na de dood van de oprichter, nam zijn zoon Egidius 
de zaak met voortvarendheid, zoals dat heet, ter . 
hand. 
Het Nieuws van de Week 8-11-'935 "De electr.-mij, 
"Volta" ± Rotterdam heeft met de werkzaamheden 
een aanvang genomen om de fabrieksgebouwen, benevens 
de naastgelegen villa (doch niet de arbeiders
woningen) der Fa. W. Swinkels alhier van een 
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elektries licht te voorzien. 
Met boog-en gloeilampen en acciuaulatoren, zodat ook 
op aon-cn feestdagen zonder werking der machines 
lioht is". 
In 1099 werd een nieuvre stoomketel met ketelhuis 
geplaatst;, en in 1905 toen de Indische markt een 
sterke opleving vertoonde (t.g.v. de onderdrukking 
van Van Eeutsz) werd de fa. uitgebreid met spinnen 
en Y/even on geheel op elektriciteit omgeschakeld. 
Ook werden er in 1907 in Deurne en Lïierlo haspel-
fabrieken opgericht. 
In 1907 v;erd e© een dieselmotor geplaatsts'speciaal 
moet gezorgc worden voor het aanbrengen van gaszak-
ken, terwijl voor (demping van de dreun op de fundering 
een v'^ltlaa^ moet worden aangebracht* (Verg.nr.lO 
17 juli 'O7T. 
Tn de eerste wereldoorlog lag de zaak grotendeels stil: 
er werden vnl. tapijtgarens voor de binnenlandse 
markt gemaakt. 
Eind 1919 'i'fas zij weer normaal in bedrijf en werden 
er naast gekleurde garens en stukgoederen ook ka
toenen afvaldekens geproduceerd. 

Nauw verbond.en met de weef nijverheid waren de kam
en rietmakerijen (ook wel slagerijen genoemd) 
In 1871 staan er drie vermeld, waarvan twee machinaal 
allemaal families van buitenafs ïlosewitz, Schroërs 
en Kampers. 
üs. 1884 '̂ ijn de twee laats ten nog over (samen hebben 
zij 3 uannen en 3 jongens in dienst). 
In 1900 breidde J.C. Schroërs zijn bedrijfje uit 
met een twijnerij en ververij. 

http://Verg.nr.lO
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J. Kampers, die in I89O de zaak van zijn vader Frans 
had overgenomen, doekt de zaak in 1904 op. 
Het kleinbedrijf bleef hier overheersen» in 1912 waren 
er nog maar vijf kam- en rietmakerijen in Nederland 
met in tètaal 96 man personeel. 
De laatst overgeblevene in Helmond •vra.s met 5 arbgiders 
de kleinste (Veil.W.) 

METAALNIJVERHEID 

De tweede pijler van de Helmondse Industrie werd pas 
na 1870 gevestigd, vnl. door fabrikanten van buitenaf. 
Gustaaf Brückenhaus (uit München-GHadba-ch) begon in 
I87O een machinefabriek, later overgenomen door Jan 
van Hoorn Jzn. uit Leiden en Evert Haverkamp Begemannj 
de Gebr. Everts kwamen uit Rotterdam,Van der Weyden 
uit Luik en de broers Martinus en Hendrik van Thiel 
uit Beek en Donk. 
Vooral tussen I89O - I9OO groeide deze bedrijfstak be
langrijk uit, na de eeuv/wisseling veel minder. 
Die snelle groei voor I9OO kT,ra,m vooral op rekening 
van de schroefbouten § moeren, spijkers, draadnagel en 

' klinknagelfabrieken, die in heel het land toen een 
enorme uitbreiding kenden. 
(In 1889 waren er in Nederland 281 pers. v/erkzaam in 
deze sektor in 1899, 1101 en in 1909, 1465 pers. ) 
Deze industrie was in enkele plaatsen geconcentreerd! 

- Beek en Donk, Maastricht en Helmond, dat in 1912 
(ïe helft van het totaal aantal arbeiders telde.(Veilw) 
Het werk v/as over het algemeen vrij eenvoudig te 
leren, zodat hier en in de buurt voldoende arbeids
krachten voorhanden waren. 
Een aanzienlijk deel van de produktie werd geëxporteerd. 
V6(5r 1870 waren er al pogingen gedaan om hier de spij-
kerfabrikage op gang te brengen (Harkx 159) 
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In I87O richtte A. v.d. Boom (nogmaals) een 
draadnagelfabriek op (die nog hetzelfde jaar 
ophield met werken), breidde H.P. Prinzen zijn 
bontweverij uit met een draad en trekkerij en be
gon de vennootschap Royakkers & Everts (bestaande 
uits Thomas Royakkers. Franciscus Willem Everts 
en Johan Henri Everts) eveneens met een draadnagel 
fabricage. 
In 1871 richtte de Gebr. Martinus en Hendrik van 
Thiel een stoomdraadnagelfabriek op (Sektie A nr 
823/24). 
De fa. Rograkkers & Everts hield zich niet alleen 
met draadnagels bezig, het briefhoofd luidts 
'Bouw-en werktui^undigen, fabriek van stoom- en 
andere werktuigen. Draadnagelfabriek met draad-
trekkerij. Machinale houtzagerij en steenhouwerij. 
Het bedrijf was in '71 en '72 uitgebreid met een 
machinale draadtre^erij, een stoomwerktuig, een 
locomobile van 4 pk. en een vervoerbare stoomketel. 
In 1876 verdween Thomas Royakkers uit het bedrijf, 
werd Jean Baptiste Clement van der Weyden opge
nomen, en verscheen de draadnagelfabriek en draad-
trekkerij, tevens machinefabriek, onder de naam 
Gebr. Everts & Co.,. 
In hetzelfde jaar werd een machine van 4O PK. bij 
Jaques Pietbeof te Jupile bij Luik aangeschaft. 
8 Maart I88O gingen Jac. Adr. Marinus Everts en 
J.B.C. v.d. Vfeyden een vennootschap aan tot het 
fabriceren van draadnagels, bouten, moeren onder de 
naam Everts & v.d. Weyden. 
De Gebr. v, Thiel richtten in 1873 een handnagel-
makerij en een linnenweverij op. 
In 1884 in 't Haagje (wijk E nr. 75-59) een 
handnagelsmederij. 
In 1894 scheidden zij en ging H. v. Thiel onder 
eigen naam verder aan de vrestzijde van het kanaal. 
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In 1898 wordt uitgebreid, in I9O2 2x, en nadat op 19 
Jan. I9O6 een fikse brand had gewoed werd eind 'O7 
een) uitbreiding voor 50 man aanbesteed voor Fl.13.88l,-
De Gebr. van Thiel breidden in I896 en '97 uit, en 
na de dood van Martinus van Thiel (19OO), toen de lei
ding in de handen van zijn zoons Joh.Wilh. (1862-1934) 
en Anth. Wilh. (1875-1955)'noeneer Jan en Anton', was 
gekomen, nogmaals PI. 5»448,- kosten-
Thomas Royakkers is in I876 met zijn Eoon Johan voor 
zichzelf begonnen, en nam de houtzaagmolen, steenhouwe
rij en het machinefabriekske mee. 
Be fa, Th. Royakkers & Zn lag in het Groenewoud, Johan 
had de leiding over het machinefabriek. 
Hij richtte in I89O met J. Reub de NV. Machinefabriek 
"Helmond" op (St.Cour 281) met een aandelenkapitaal 
van Fl. 120.000,- , maar volgens een advertentie in het 
Nieuws van de Week (28 Jan '93) hoeft hij zich op 
eigen verzoek laten ontslaan als technisch direkteur 
en Ja hoor: I8 febr. daarop wordt de zaak in staat van 
failliffiement gesteld, (terwijl over het eerste boek
jaar nog een dividend van Fl. 63,- per aandeel was 
vastgesteld). 
26 Mei wordt de failliete inboedel verkocht, bestaande 
uit een in volle werking zijnde machinefabriek, ketel-
makerij en plaatwerkerij, tevens ingericht voor brug
genbouw, gunstig gelegen te Helmond, aan de Z W en in 
de onmiddelijke nabijheid der goederenloods van S:S' 
(adv. NvdVf. 6.6.'93) 
De zaak wordt overgenomen door Vinckers & Storks 
(adv.NvdW. 9.2.'95), Mach. en Rep.fabriek en IJzer-
constnikties, leveren drijfwerken met en zonder zelf-
smeerders, inrichtingen voor Boter- en Turfstrooisel-
fabr. , doen spoedige herstellingen aan machines en 
ketels tegen billijke prijzen. 
In 1902 werd de zaak, waarvan H. Emans-Swinkels direk
teur was, opgedoekt. 

http://Fl.13.88l
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Het houtbewerkingsbedrijf van Th. Royakkers vrerd 
rond 1900 omgezet in een draadnagelfabriekje. 

Rond i860 ging de sigarenmakerij over naar fabrieks
industrie, en in praktisch heel de meierij, Helmond 
niet uitgezonderd,'kieme sigarenfabriekjes opgezet. 
In 1866 vinden we voorts 3 sigaren- en tabaksfabr. 
vermeld met 5 knechts en 9 jongens in dienst. 
De meeste tabaks- en sigarenfabrikanten hielden ziwh 
ook nog met andere zaken bezig, en dat kon ook gemak
kelijk, want voor die bedrijfjes (met moestal niet 
meer dan IO knechts) was niet veel kennis en kapitaal 
nodig? een paar sigarenvormen, een droogkamer in het 
achterhuis, dan kon er begonnen worden. 
Tabak werd ook in deze regio's zelf verbouwd, (b.v. 
66.000 pond in I883 te Helenaveen) (ïïvd¥.24.3.l885) 
maar werd vooral uit het buitenland ingevoerd. 
Veel succes kenden de sigaren-fa.brikantjes hier 
echter niets v66r 1914 was de laatste fabriek ver
dwenen. 
In het patentregister van 1874/75 stonden vermeld? 

Konings 3 arb, (tevens broodverkoper, koopman 
in het klein, winkelier, omzet 
Fl. 2000,— ) 
( in 1873 begonnen) 
( in 1872 feegonnen tevens koopman 
( tevens winkelier, omzet 
Fl. 4000,'- koopman in 't klein) 

G. Kuypers 2 " 
J.v.d.Wildenberg 3" ( in I876 voortgezet door z i jn 

we6.uwe Ida v . Oekel) 

H. Maas 
H. V. Will 
A. de Veth 

6 
13 

5 

II 

II 

II 

+ 30 arbeiders t o t a a l 
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In 1883 waren er nog maar twee over, waaronder die van 
H. V. Will. 
Deze was gevestigd in de Veestrcat (B,nr.20) 
In 1893 werkten er 4 personen, waaronder 1 jongen onder 
de zestien, in een getouw van 10,2 m. lang en ruim 3 
m. Tareed. 
In I89O vrerd door de Wed, Anna LIaria Joosten een siga-
fabriek gesticht (D.no.399) 
Tot I9O8 "bleven er drie kleine sigarenmakerijen testaan. 
Als laatste verdvreen in I9IO die van Jos. Taabe, die 
pas in 1903 wa.s opgericht en na een "brand in 'O7 nog 
was heropgericht. 

Bij akte van 6 fehr. 1895 verd de NY. lied. Cacaofahriek 
te Helmond gevestigd. 
Na een vlotte start (in I898 en '99 werd de zaak ver
groot met een inrichting voor het vervaardigen van 
suikerwerken), v/erd in 1907? doordat de prijs van de 
grondstof, de cacaohoon dus, sinds sept. '06, 100 tot 
1405̂  was gestegen, zware verliezen geleden. 
De oude vennootschap werd gelikv/ideerd en door een 
Engelse firma onder dezelfde nasun. voortgezet. 
In dat jaar kvram er een poederpakkerij en vevd hegonnen 
met eigen gasproduktie voor het branden van bonen. 
Daarna daalden de bonenprijzen en ging de zaak mede 
door meer oordeelkundige exploitatie vooruit. 
Er werden nu uitsluitend artikelen van cacao vervaardigd 
die o.a. voor export naar Engeland bestemd waren. 
Vooral na 1910 ging het met de firiTia voor de wind. 
Er werkten veel vrouwen en kinderen (veel inpakwerk) 
Het bedrijf was nogal aan seizoensinvloeden onderwor
pen, waardoor het aantal werklieden nogal schomnelde. 



A. PE VETH. TE HKLMOM) 
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In 1899/1900 werd door J, Knottnerus een stroohul^en-
en papierfabriek in Helmond begonnen. 
Deze industrietak, die na 1900 een enorme groei kende, 
vervaardigde uit (vnl. rogge) strobulzen voor flessen, 
die over de hele wereld geëxporteerd werden. 
Van de 30 fabrieken (met in totaal 1160 arbeiders) 
stonden er 21 in 1912 in Noord Brabant. 
Het werk, dat bijna uitsluitend in fabrieken vnl. door 
jonge meisjes gebeurde, was zo stoffig, de lonen zo 
laag en bovendien was er een speciale machine voor 
nodig, dat thuiswerk niet de moeite loonde| dat gebeuî -
de alleen bij gebrek aan plaats op de fabriek. 
In 1912 hielden er zich een gezin te Helmond on een te 
Aarle Rixtel mee bezig.(vnl. meisjes ) (Huisind.I.II, 
61/62) 
Febr. 1907 gaat het bedrijf van Knottnerus over de kop, 
maar in augustus neemt Oerlemans en Zn.,"Dutch Straw 
Y/orks Comp."(met fabrieken te Someren, Alphen, Utrecht 
Giethoorn en Groningen) de zaak over. 
In 1909 werd door ¥. Stam hot oude fabriekcomplex achter 
Huize "Karelstein" aangekocht en werd daar in vennoot
schap met Abr. van Dam een stroohulzen-en cartonnage-
fabriek begonnen. 
In 1912 werd deze vennootschap ontbonden en werd Van 
Dam alleen eigenaar. (H.H.C. 3.4.1958) 

HOUTBEWERKING 

In 1894 begon Jac. Snellaerts met een machinale 
kuiperij, uitgerust met een gasmotor van 1-g- P.K. en 
3 knechts. 
Drie jaar later schakelde hij op stoom over. 
Na 1900 werden er nogal wat bedrijven in de houtbe-
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werkingBsektor opgericht. 
In 1900 begon L. Bezemer & Zn. met een timmerfa-
hriek, vraarin vnl. machinaal sigarenvormen werden 
verv3.ardigd. 
In 1904 breidde deze zaak zich uit. 
In I9O6 richtte Pelix Clercx een stoomzagerij op, 
in I9O7 de Gebr. de Vries een timmerinrichting 
(met gasmotor) en J. Raaymakers eveneens een 
stoomzagerij. 
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Tijdens mijn verblijf op het Helmondse gemeentearchief 
heb ik als stopwerk de gemeenterekening van 1810 uit
geplozen. 
Het lag in mijn bedoeling proberen te komen tot een 
uitgave van een reeks gemeenterekeningen, zodat deze 
belagrijke bron op een v/at makkelijker manier zou kunnen, 
worden geraadpleegd. 
Voor mijzelf zag ik het ook als een eerste aanzet tot 
een systematische geschiedschrijving van Helmond in de 
19de eeuw. 
In dit artik-el ivil ik laten zien, hoe de gemeente
rekening opgemaakt is, wat erin voorkomt, hoe deze be-
vrerkt kan worden. 
Wat met de verkregen informatie gedaan kan worden zal 
op het einde van het artikel aangestipt vrorden. 

De rekening I8IO is ingeschreven in een register, 
dat 74 pagina's telt. 
Zij bestaan uit 2 delen, n.l. dat van de ontvangsten 
(12 blz.) en dat van de uitgaven (62 blz.) 
De ontvangsten zijn verdeeld in 6 hoofdstukken, de 
uitgaven in -10 hoofdstukken. 
Het totaal aantal posten bedraagt 343, waarvan 28 van 
ontvangsten en 315 "van uitgaven, 
ledere post heb ik op een fiche overgeschreven. 
Dit is om er makkelijker mee te kunnen werken. 
De rekening is opgemaakt door Hendrik ïïohannes Raijmakers 
"collecteur van gemeentes lasten en verdereji ontvang". 
De vaststelling door de gemeenteraad heeft pas plaats 
gevonden in zijn vergadering van 3 juli 1821 5 ̂ depu
teerde staten hebben hun fiat op 7 september 1821 
eraan gegeven. 
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Alvorens een selectie van de posten te geven volgt 
eerst een totaal overzicht van de rekening. ( de 
tedragen zijn aangegeven in guldens, stuivers, en 
penningen) 

Ontvangsten 

hdst 1. Batig saldo vorige rekening F. 673-11-6 
Roulerende penningen - 800- " " 

" 2. Extra ordinaire omslagen - 1369- 5 " 
" 3. Particuliere inkomsten, 

extra ordinaire ontvangst - 5251-15-7 
" 4- Genegotieerde penningen - 4000-" " 
" 5» Personele belastingen - 683-11 " 
" 6. Renten - 1741-12-8 

totaal F.14519-1 5-5 

Uitgaven 

hfdst. 1. Nadelig saldo vorige reke-

tl 

ri 

It 

II 

tl 

tl 

II 

II 

II 

2. 
3. 
4 . 

5. 
6. 

?•. 

8. 
9» 

10. 

n ing. 
Renten van leningen 
Afgeloste leningen 
Reparation aan gemeente
gebouwen 
Sa la r i s sen 
Aandeel in de b e l a s t i n g van 
het kwar t i e r Peelland 
Honoraria aan advokaten, 
"en wat van die natuur meer 

i s " 
Bodelonen, karrevrachten 
Verteringen 
Allehande zaken 

t o t a a l 
Bat ig saldo 

enz 

F . 
-

-
-

-

-
-
-
-
F . 
F . 

memorie 
872-17-4 

1213- 3 " 

397-12-6 
1417-16 " 

287-13-14 

23-12-8 
1133- 7-10 
1156-8 " 
7482-1 6-4 

13985-6-14 
534-8-7 
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U zult hegrijpen, dat in het kader van ons tijdschrift 
ondoenlijk is alle (343) posten weer te geven. 
Daarom geef ik een vrij willekeurige selektie, die 
hopenlijk iets laat herleven van het Helmond \tan zo'n 
167 jaar geleden. 

Aan het deel ontvangsten ontlenen V,T.J: 

- Hendrik Goord van Brussel hetaalt F. 472-"-" voor 
jaarpacht van het klotgeld over de periode 1 okt. 
18C9 - 30 sept. 1810. 

- Hendrikus van Kraaij: P. 136-"-" voor pacht van het 
klotgeld over de periode 1 okt.- 31 dec. I8IO 

- Carolus Breijnaerts hetaalt F. 7I-"-" voor een jaar 
huur van.het stadhuis 

- Hendrikus van Lierop huurt voor 27-10-" een woning 
en hof in de Kerkstraat. 

- Johannes Baptist van Geldrop huurt voor F. 6-10-" 
de zolders van de Hoogeindse Poort. 

- Hendrik Goord van Brussel huurt voor F. 6-"-" de 
zolders van de Nederduitse school. 

- Jacobus Waijers huurt voor F, 3-4-" een hofplaats 
aan de.Hoogeindse Poort. 

- Hendrik Swinkels en Gerrit Berkers kopen percelen 
gemeentegrond. 

- Op 4 mei I8IO vindt een publieke verkoping plaats 
van hooi, stro, turf, planken, houtv/erk, kuipen, 
tinnen kommen, lepels etc. afkomstig van het frans 
militair hospitaal, dat in maart en april 1810 in 
Helmond gevestigd is geweest. 
Op 25 mei worden eveneens van het hospitéal verkocht 
dekens en manden. 

- Poorterrechten worden betaald door Gerrit Chriit. 
Brouwers en vrouv/, Andries Moosdijks, Hendrik Peter 
Lambers en vrouw. 
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- Aan p j e t e r Verh-5est,_, fehr'^keur en verwer, wordt 
versunning verleend t o t he t p laa tsen van droogt-
ramen op cle gemeentewal te'^an "betaling van 
P. 2-lC-"'= 

- Van diverse particulieren wordt geld geleend a 
5 yo ter hestrijding van de onkosten vanwege het 
eerder genoemd fra-ns militair hospitaal en van 
andere onkosten. 
De geldschieters zijn Petrus Verhoijsen, C.F. 
Wesselman, Hendrikus van Koek, Petrus Smnkels 
sr. en jr» , Peter van Brussel, Arnoldus Verha-
kel, Dielis Sanders, Johannes -can Lieshout, 
Godefridus van de Loo, Pero va.n der Llallen. 

wordt vervolgd. 

!I^P0SYLIIE_op_dinsdag_24_okto'ber_a^s. 

ITogmê als meien wij U erop attentt dat op 24_ ok_t. a.̂ ŝ ._ 
de heren D r s . A . Ka p p e l h o i , • J'. v^d. Lleulenhof en 
^I, v . Leun e n een l e z i n g verzorgen in 3ojel__¥es_t3n(i 
pm 20.00 uur over het onderwerp? toponymie, hoe komt 
een plaats aan zijn naam, toegepast .- - op onze 
omgeving, 

¥ij hopen dat U op deze avond psn'TOzig zult zijn. 

het Bestuur. 
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