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BERICHT V A N DE ARCHEOLOGISCHE 
WERKGROEP 1. 

Op gang is gekomen de eers te uitvoerende taak van de 
werkgroep: het opzetten van een centraal regis t ra t ie 
van alle archeologische vondsten in het Streekgewest 
Helmond. Die opzet is en blijft een overzicht van de 
prehis tor ie van dit deel van Peelland tot stand te 
brengen, dit dan te publiceren en zo een duidelijk hiaat 
in de prehis tor ie van Brabant op te vullen. 
De ee rs te resultaten zijn al veelbelovend ! 
In totaal 77 vindplaatsen werden opgespoord 
en geïnventar iseerd. 
Een overzicht per gemeente laat al voorzichtige con
clusies toe , maar daarover la te r meer . 

Aantal vindplaatsen per gemeente. 

Helmond 
A a r l e / R . 
Lieshout 
Beek & 

Donk 
Gemert 
Bakel 
Deurne 
Someren 
Asten 
Mierlo 

P L 

1 
3 
3 
4 

M L 

1 

4 
1 
1 

N L 
5 
2 
2 

2 
2 

2 
6 
4 
3 

Br 

1 

2 
1 

1 

Yz 

1 
1 

2 

1 

rom 
3 
1 
1 

1 
6 
5 

1 

mer Kar 

1 
1 

1 

11 7 28 18 

P L 
M L 
N L 
Br 

paleolithicum 
= mesolithicum 
= neo lithicum 

Bronstijd 

Yz 
Rom 
Mer 
Kar 

yzertijd 
romeinse tijd 
Mercvingische tijd 
Karolingische tijd 
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Het overzicht zal worden uitgebreid, nadat kontakt is 
gezocht met musea, oudheidkamers, gemeentehuizen en 
provinciale archeologen. Ook leden van onze kr ing, 
die over gegevens beschikken, worden dringend v e r 
zocht, die gegevens aan de werkgroep door te geven. 
Alleen dan kan een zo volledig mogelijk overzicht van 
de stand van het archeologisch speurwerk in deze regio 
tot stand gebracht worden. 

J .H.v.Hooydonk. 
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W E R K G R O E P 
T O P O N Y M I E 

d o o r P i e r r e v a n de M e u l e n h o f 

Het gaat goed met de groep medewerkers aan het toponymie 
onderzoek. Wekelijks komen we bij e lkaar in het archief en 
we vinden aardig wat namen, die we niet meer kennen. 
Een toponiem vonden we al onder verschillende namen zo
als "den Dapperen" la ter "de Dappersacker" aan de Meijen-
s t raet en ten slotte "den Dupper". Dit toponiem stamt uit de 
15e eeuw. 
Ook aardig vas den Haaracker in de Middelclamp, naast de 
Bagijnendijk, de Dreef en de Gracht, bij de gemeente molen. 
Haar is een zeer oude benaming voor zand. 
Ook belangrijk was de vondst van de Oelput naast de Goer-
graef achter die Haghe. De Goergraef behoort bij de vroeg
ste Helmondse ontginningen en zal wel 12e eeuws zijn. 
Tenslotte vonden we in Helmonds oudste straat n l . de Groen
s t r aa t , het toponiem "de Glundert". 
De groep die erg enthousiast werkt kan echter nog steeds me
dewerkers gebruiken. 
Het is zelfs niet altijd nodig om daarvoor oud-schrift te kun
nen lezen. 
Zij die belangstelling hebben, op dinsdagavond omstreeks 
half 8 bent U in het archief welkom. 

P i e r r e van de Meulenhof. 
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BROUWHUIS EEN S T I C H T I N G V A N 
E C H T E R N A C H 

door J.H.van H o o y d o n k 

In een oud Antwerps handschrift wordt de geschiedenis van 
de adelijke familie van Bruheze beschreven. Vermoedelijk 
een samenvatting uit oude oorkonden en familie-overleve
r ingen. (2) 
De oorsprong van dat geslacht ligt in Helmond. 
Daar res ideerde rond 12^0 op haar "huis tot Helmont" 
keizerin Maria, weduwe van de Duitse keizer Otto IV. 
Van haar vader , hertog Hendrik van Brabant , had zij Helmond 
gekregen met nogal wat bezittingen er omheen. 
De keizerin gewend aan veel luxe, omgaf zich met een hof
houding. Tot haar gevolg behoorden haar kamerheer Justus 
van Hoone, c'e jongste zoon van de invloedrijke graaf van 
Hoorne, en een hofdame Catharina, dochter van de graaf 
van Benthem. Beiden zouden trouwen, kennelijk tot ge 
noegen van de keizer in . Zij verzocht met grote nadruk toe 
stemming te krijgen van haar b roe r , de hertog van Brabant, 
om het jonge bruidpaar met een vorstelijk huwelijksgeschenk 
te bedenken. Dat geschenk moest zijn " het goedt gheheeten 
Ten Brouhese met alle sijne dependentien, gheleghen onder 
die heerlickheyt Bakel bij Helmond, tot eene leene , groot zijn
de omtrent vierhondert buynderen ende noch andere groote 
wildernissen ende erfenissen, streckende tot aan de heerl i jck-
heyt van Doerne " . 

De hier geciteerde tekst legt een aantal inter essante feiten 
bloot rond de oudste geschiedenis van Brouwhuis. 

1. Rond 1240 bestond reeds een landgoed met de naam 
Brouhese. De hoofdelementen van zo'n 13e eeuws goed 
zijn bekend: een grote centrale hoeve, bewoond door de 
heer of zijn rentmeester , van waaruit een groot agrar isch 
bedrijf geëxploiteerd werd. Rondom het herenhuis stonden 
stallen , schuren en woninkjes voor de horigen, het p e r s o 
neel van de hof. 
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2 . Op het moment van de schenking behoorden tot de hofstad 
Brouhese ook "erfenissen". Dit moeten boerderijen zijn 
buiten het centrum, meer naar de rand van het domein, 
door de heer uitgeleend aan horigen of " la ten". Uit l a 
tere gegevens blijken deze "erfenissen" te slaan op de 
twee hoeven van Rijpelberg. 

3 . Met de "grote wildernissen" wordt in het handschrift 
bedoeld de Brouwhuisse Heide, oostelijk van de hofstad 
aan de grens van Deurne. 

Hoe is dat landgoed daar ontstaan ? 
Geen enkele bron is tot nog toe ontdekt, die daarover k l aa r 
heid geeft. Het blijft derhalve gissen. Een studie van oude 
landwegen, akkerpercelen en veldnamen helpt wat v e r d e r . 
Maar vooral vergelijkingen met andere plaatsen in de Kempen 
waar meer gegevens uit het verleden zijn bewaard gebleven. 
Met name geldt dat voor Bakel. Daar in Bakel werd al in het 
begin van de 8e eeuw, in dit zeer dun bevolkte maar d ich tbe-
boste land van Oost-Brabant, een grootgrondbezitter aange
troffen, die het land van Bakel, Deurne en Vlierden in bezit 
had. De bezit ter van dit alles was een Frankisch edelman 
Herelaef, die in 721 zijn uitgestrekte bezittingen schonk aan 
Sint Willibrord. Tot die bezittingen behoorden niet alleen het 
herenhuis en de kerk van Bakel maar ook boerderijen in Bakel, 
Deurne en Vlierden. (3) 

Na Willibrords dood wordt de abdij van Echternach eigenaar . 
Vanuit deze abdij worden verdere ontginningen aangevangen. 
Tot die Echternachtse ontginningen moet Brouwhuis behoord 
h e b b e n . . . . 
Daarvoor pleiten een paar aanduidingen: 

1. De oudste wegen in dit gebied moeten vanaf het begin, de 
pas ontgonnen gebieden met hun hoeven verbonden hebben. 
De hoeven, die Echternach vanuit Bakel in Vlierden en 
Deurne liet bouwen,lagen of liggen aan nog bestaande wegen. 
Vanuit het centrum van Bakel loopt een weg rechts t reeks 
naar Rijpelberg, vandaar bijna^ kaarsrecht naar Brouwhuis, 
waar een aansluiting gevonden wordt met de weg Vlierden 
en Deurne. Op de splitising van de weg naar Vlierden buigt 
een andere oude weg af (de Brouwhuise Dijk) naar Helmond, 
naar een doorwaadbare plaats in de Aa in de oude door
gaande zuid-noord route , richting Utrecht . 



2 . Typisch is ook dat de middeleeuwse oostgrens van Helmond 
gemarkeerd wordt door landgoederen in bezit van de abdij 
van Echternach. Daartoe behoren met zekerheid de hoeven 
Scheepsstal , Dierdonk en Cruijsschot en zeer waarschijn
lijk ook Brouwhuis. 

3 . Echternach bezat in het gebied van Brouwhuis, zegt een 
oorkonde in 1326, al vanouds r e c h t e n . . (4) 

Uit al deze gegevens raag gekcnkludeerd worden dat Echternach 
de ontginning van Brouwhuis t e r hand heeft genomen. Dat als 
centrum van die ontginning de plaats werd gekozen waar al voor 
de 10e eeuw een oude verbindingsweg gelopen moet hebben t u s 
sen de hoeven van Vlierden en Bakel. Die plaats werd uitgezet 
daar waar die oude weg zich splitste in een weg naar Helmond. 
Wanneer Echternach dit werk s tar t te is niet bekend. Bodemon
derzoek t e r plaatse kan wellicht uitsluitsel geven. 
Wanneer en op welke manier Echternach Brouwhuis heeft v e r 
loren is evenmin bekend. 

In de 12e eeuw klagen kloosters alom over roof van hun bezit
tingen door vorsten of plaatselijke he ren . Zo zal het hier ook 
wel gegaan zijn. Immers de Brabantse hertog blijkt voor 1240 
in deze streek over eigendommen te beschikken die eens aan 
kloosters moeten hebben toebehoord. 
Zo kon keizerin Maria het goed Brouwhuis wegschenken zo
als ze ook deed met boerenhoeven in Vlierden voor haar eigen 
abdij van Binderen. 

Conclusie: Het landgoed Brouwhuis is ongetwijfeld aangelegd 
door de abdij van Echternach, nabij een belangrijke weg
splitsing . In het eers te kwart van de 13e eeuw is het goed 
in bezit overgegaan aan de hertog van Brabant en via keize
rin Maria werd het uitgeleend aan Justus van Hoorne en 
Catharina van Benthem. 

Waar lag het hof Ten Brouhese ? 
Het antwoord is niet te vinden in archieven, althans tot 
nog toe niet. De hoop ooit een beschrijving of een teke
ning ervan te vinden is vrijwel nihil. 
Andere speurwegen zijn mogelijk. Ligging van oude wegen, 
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vormen van oude akke r s , sporen in de bodem en vooral 
het nagaan van voorwaarden waaraan een te r re in moest 
voldoen om e r een lonend boerenbedrijf te kunnen exploi
teren in de middeleeuwen. Die voorwaarden zijn op alle 
zandgronden dezelfde. 

- Een waterloop of beek met grasland in het beekdal 
voor 't vee; 

- hoge zandgronden er vlak langs heen. Hogere grond 
kon met primitieve middeleeuwse ploegen beter b e 
werkt worden; 

- heidevelden en bossen voor heideplaggen, eikels en 
voor bijen- en schapenteelt in de buurt . 
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Brouwhuis voldeed aan genoemde voorwaarden. 
E r stroomde vroeger een beek "de Weijer", een z i j 
r iviert je van de Aa, eeuwenlang de grens tussen Bakel en 
Vlierden. Bij de bouw van het gemeenschapshuis "de 
Loop" werd de rivier-bedding teruggevonden. Ook in de 
pastorietuin i s aan het niveauverschil nog het oude beek
dal te herkennen. 
De weg van Vlierden, de Peeleik, kruiste de Weijer en 
stijgt dan iets omhoog in de richting van de splitsing 
Bruhezerweg - Brouwhuise dijk. 
Achter deze wegsplitsing ligt een hoog akkercomplex 
dat al eeuwen lang bewerkt i s . Dit akkercomplex wordt 
bijna in tweeën gedeeld door een laagte bekend als het 
Rietven. De Rietvenweg scheidt nog de beide akkerge
deelten. Bij het Rietven ligt de Kapelakker. Daar moet 
de kapel gestaan hebben die een van de heren van 
Bruheze al ver vóór 14-00 voor zijn personeel gebouwd 
heeft. In de middeleeuwen was een grondheer daartoe 
verpl icht . Zoi l s overal e lders zal ook hier zo'n godshuis 
gebouwd zijn in de direkte omgeving van het herenhuis . 
Onder een oude boerderi j t e r plaatse , zijn oude fundamen
ten aangetroffen, die wel eens van die kapel afkomstig 
kunnen zijn. 
De gevolgtrekking ligt voor de hand: de oude hofstad 
Ten Brouheze moet gelokal i seerd worden op het einde'van 
de Bruhezerweg ergens tussen het Rietven en het begin 
van de Brouwhuise Dijk. De juiste plaats kan alleen de 
spade aangeven. Op oude'kaarten wordt aangegeven een 
pad dat rechts t reeks naar de beek "de Weijer" voert en 
daar ophoudt. 
Nu ligt daar een moderne straat de Trambaan. Hebben 
tegenover het begin van dit pad de stallen van het land
goed gestaan ? Dan is dat pad een oud veepad. 
Van de lotgevallen van het echtpaar van Hoorne is niets 
bekend. 
Met hun enige zoon krijgt een historicus vaste grond onder 
de voeten. Diens naam komt in de archieven wel voor. 
Het betreft Aernt , die zich Aernt van Bruheze laat noemen. 
(5) Waarom hij de veel voornamere naam "Van Hoorne" laat 
vallen, is niet bekend. Zijn hoge afkomst laat hij alleen 
blijken in het wapen dat hij voert: de 3 jachthoorns van het 
geslacht Hoorne. 
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Aert van Bruheze trouwde een "edel jonckvrouwe" en kreeg 
drie zoons en zeven doch te r s . Twee van zijn dochters traden 
in, in de abdij van Binderen en schonken bij die gelegenheid 
aan het klooster "twee schoone hoeven gheleghen bij Brouhese, 
gheheeten Rijpelberch". De overige dochters en zoons huwden 
in bij belangrijke families in de ve r re omgeving. 
Zo trouwde de oudste zoon Jan in 1321 met Elsbeen, dochter 
van Arnout Vrint , een vermogende hereboer uit Someren en 
een der invloedrijkste poor ters van Helmond. 
Grootvader Justus en vader Aernt hebben waarschijnlijk het 
landgoed bewoond . Heeft Aernt de Catharinakapel gebouwd 
als honmage aan zijn moeder ? De overeenkomst in naam is 
in ieder geval frappant. 
Jan is waarschijnlijk de laats te vaste bewoner van het hof-
goed Brouwhuis geweest . In het jaar van zijn huwelijk 1321 
koopt hij van zijn vriend en familielid r idder Willem van 
Kranendonk het goed "Ten Broeck" in Woensel .(6) 

Al in de 15e eeuw is de familie uitgezwermd over heel Brabant, 
speelt een rol in Den Bosch en Breda waar nog steeds het 
huis Bruheze in de Nieuwstraat staat en in Baarle-Nassau 
waar eens een kasteel Bruheze bekend i s . 
Wanneer iedere band tussen de familie Bruheze en het stam
goed wordt verbroken, is tot nog toe niet bekend maar ligt in 
ieder geval na 1416 als nog een zekere Godart van Bruheze 
genoemd wordt als eigenaar van de Heyacker te Brouwhuis. 
(7) 

Uit de meeste domeinhoven uit de Middeleeuwen zijn dorpen 
gegroeid. Brouwhuis lijkt een uitzondering. De bevolking 
bleef in aantal zo klein, dat al in 1581 geen vaste p r ies te r 
aan de kapel verbonden was en de bisschop zelfs toestemming 
gaf om daar een draagbaar a l taar te gebruiken. Van geregelde 
misdiensten i s dan geen sprake meer . 
In de 19e eeuwse gemeente-atlas van Noord-Brabant van 
J.Kuyper worden in het Bakelse deel van Brouwhuis slechts 
dertien huizen aangegeven. De groei tot dorp en tot stadsdeel 
zou aan de 20e eeuw toekomen. 
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H E L M O N D E R S ALS Z O U A A F I N D I E N S T 
V A N DE PAUS 

d o o r T. S ö h n g a n - van G o t u m 

Een van de belangrijkste stromingen in het Europa van 
de negentiende eeuw, was het nationalisme. 
Ook in Italië streefden sommigen naar een eenheids -
staat met Rome als hoofdstad. 
De Paus, toen Pius IX, bezat niet alleen het Vaticaan, 
maar hij was ook heerser over een der grootste staten van 
Italië, n . l . het gehele middenstuk; vrijwillig gaf hij deze 
wereldlijke macht niet op en hij verzette zich hevig tegen 
deze éénheidsbeweging. 
Vanuit het noorden werd het Pauselijk rijk bedreigd door 
Garibaldi, een rupublikeins avonturier, en van het zuiden 
uit door koning Victor Emmanuel 11. 
Tegen het advies van vele kardinalen, bisschoppen en tal 
van leken in, wilde de Paus geen compromis sluiten met 
Victor Emmanuel, om zich althans te beschermen tegen 
Garibaldi , die niet alleen de doodsvijand der Pauselijke 
staat was, maar ook van de Kerk. 
Omdat Paus Pius IX van zijn eigen onderdanen geen enkele 
steun hoefde te verwachten, richtte hij in 1858 een oproep 
aan de hele katholieke wereld om de Kerkelijke staat, het 
Patrimonium Petri ( het erfdeel van Petrus) , te helpen 
verdedigen. 
De reorganisatie van het aldus gegroeide pauselijke leger 
droeg de Paus op aan Christophe De Lamorcière. Deze 
voormalige Franse genereel vormde In i860 uit de vele 
vrijwilligers, aanvankelijk vooral afkoipstig uit Frankrijk 
en België, een keurkorps onder de naam " Tiiailleurs 
Franco-Belges". 
Dit nauwelijks geoefende legertje van 5000 man,moest 
proberen de 33000 soldaten van koning Victor Emmanuel 11 . 
aan de grenzen tegen te houden; dit lukte uiteraard niet en 
bij de slag van Gastel Fidardo op 18 september i860 ver 
overde het leger van Victor Emmanuel een groot deel van 
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1 
de Kerkelijke S taa t . 
Na de slag reikte Paus Pius IX de Castel Fidardo^me-
daille uit aan zijn soldaten, die ondanks hun zware s t r i jd , 
het onderspit had moeten delven. 
Ook 25 Nederlanders hebben in deze slag aan de zijde van 
het Pauselijke leger meegevochten, onder hen de Helmon
der Antoon Verheyen. 

In januari I86I werd het regiment de r " Pauselijke Zouaven" 
opgericht , genoemd naar een krijgshaftige volksstam uit 
Noord-Afrika, de Zouawa, die zich aan de Fransen onder 
wierp en l a te r in het Franse leger i s opgenomen. 
Ook het uniform van de Zouaven was geïnspireerd op het 
turkse model de r Zouawa.. 

De Zouaven hadden vooral str i jd te leveren tegen Garibaldi 
en zijn mannen. 
In 1867 kwam het tot grote gevechten. 
Op 5 oktober : de bestorming van Bagnorea, dat op de G a r i 
baldisten heroverd moest worden. Hier sneuvelde de eers te 
Neder lander , Pet rus Nicolaas Heykamp uit Amsterdam. 
Op 23 oktober : de slag bij Monte Libret t i . Hierviel de legen
dar ische Pi et e r de Jong uit Lutjebroek. Van hem wordt v e r 
teld dat h i j , toen hij zag dat zijn kommandant in het nauw 
gedreven w a s , midden tussen de vijanden sprong en met de 
kolf van zijn geweer de schedels van zij n tegenstanders b e 
werkte; overleveringen spreken van een oogst van veertien ! 
Op 3 november van hetzelfde j aa r vond de slag van Mentana 
p l aa t s , de beroemdste uit de tien j aa r durende strijd van 
het Zouaven-leger . 
In een fel gevecht werd Garibaldi met zijn l ege r door P a u s e 
lijke en F ranse troepen vers lagen . 
963 Nederlanders namen aan de strijd d e e l . 
Door de overwinning in de slag van Mentana was Rome (voor
lopig) gered ! . 
Pius IX liet voor al zijn bevri jders een zilveren Mentana-
kruis s laan . 
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In 1870 werd Rome echter toch ingenomen. 
Na het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog op 19 juli 1870 
voelde Napoleon I I I zich genoodzaakt zijn soldaten uit de 
Kerkelijke Staat terug te roepen. 
Koning Victor Emmanuel II maakte van de gelegenheid g e 
bruik : op 11 september 1870 trok hij met zijn troepen het 
Patrimonium Petr i binnen; op 20 september begon de be -
schieting van Rome. 
In de namiddag van dezelfde dag capituleerde de Pauselijke 
t roepen. 
De dag na de capitulatie ontving Paus Pius IX op het Sint 
Pietersplein voor het laatst zijn manschappen en gaf hun 
zijn Pauselijke zegen; het moet een zeer ontroerend afscheid 
zijn geweest . 

In de periode van tien jaar s tr i jd, heeft het Pauselijke leger 
11000 manschappen in dienst gehad, maar telde het in feite 
nooit meer dan enkele duizenden tegelijk. 
Hiervan kwam slechts 5% uit I ta l ië . 
Nederland leverde het grootste contingent Zouaven n . l . 3 l 8 l . 
Een aantal van hen is gesneuveld : in de slag van Castel 
Fidardo 5 , bij Bagnorea 1, bij Monte Libretti 10, bij Mentara 14 
en bij het beleg van Rome 8. 
Zeker l68 landgenoten zijn in romeinse hospitalen gestorven 
aan hun verwondingen of bezweken ' als verpleger bij een 
cholera-epidemie. 
Op het monument der nagedachtenis aan de gevallen Zouaven 
op de Campo Santo in Rome, staan vele Nederlandse namen 
vermeld ! . 

Uit Helmond en omgeving zijn een 40-tal jongens naar Rome 
vertrokken om als Zouaaf de Paus te dienen. 
In i860 ver t rok als eers te Antoon Verheyen, koster van de 
S t . Lambertuskerk. Hij heeft meeges t redenin de slag van 
Castel Fidardo en is onderscheiden met de Castel F idardo-
medaille. Hierop kan men lezen: " de overwinning, die over 
de wereld zegenviert , is ons geloof " . 
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Het heeft daarna jaren geduurd voordat andere Helmonders 
zich meldden; het was voor de jongens een hele onderneming, 
want de meesten kwamen uit zeer eenvoudige milieus en vaak 
hadden ze nog niet veel van de wereld gezien. Van hun ouders 
werd vaak ook in materieel opzicht een groot offer gevraagd, 
want zij moesten de inkomsten van hun zoon missen. 
Maar vanaf 1866 vertrokken dan toch regelmatig Helmondse 
jongens richting Rome ! 

In febr. 
In nov. 

In dec. 
In juni 
In maart 
In mei 
In okt. 
I n nov. 
In dec. 

1867 
1867 

1867 
1868 
1869 
1869 
1869 
1869 
1869 

Fr i t s v . d . Looveren en Jan Swinkels 
Frans Bernaards , Harry Wayers 
Cornells Kooien en Jan Geenen 
Willem van de Reek 
Alex Janssen 
Josef Saenen en Pet rus Kuix 
Jan Saenen 
Godefr. van Bree en Willem de Roy 
Jan Hendrikcks 
Driekske Rooyakkers, Louis de 
Koning en Victor Jacobs 

In 1870 vertrokken nog Jacq. Popel ie rs , Michiel 
Jacobs en Lambert Rox. 

Andere namen die ik nog tegen kwam zijn: 

Ph . Bombeeck, B . Bongers, P . Bouwmans, H.van Bussel 
F r . Kooien, M. van Duynhoven, H.Fi l ipini , Joh. van Hees-
wijk, Piet van Hout, Pet rus en Martinus Lintermans_, 
F . vanMoorse l , Ant. Taabe, Joh. Thijssen, H. 
Verberne en H.Weiten. 

De aspirant-Zouaaf moest een vrijstelling hebben van 
Nationale Militie, tussen 17 en 40 jaar oud zijn, niet 
kleiner dan lm57, ongehuwd , en voorzien zowel van een 
getuigschrift van de pastoor (goed katholiek) a ls van een 
gezondheidsverklaring van de dokter. 
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De verzamelplaats voor de Nederlandse Zouaven was het 
pensionaat S t . Louis in Oudenbosch. 
Voor de r e i s stond de jongelui een REISWIJZER ten 
dienste: 

1. Woensdag 's-morgens ten 7 uur 10 min. met de spoor
trein naar Rotterdam, van daar om 12 uur met de stoomboot 
der Belgische Centraal Spoorweg Maatschappij naar de 
Moerdijk, verder per trein naar Oudenbosch. 

2 . Donderdag 's morgens naar Brusse l , waar men ten 1 | 
uur moet zijn in de Rue des Alexiens No. 10 bis (Gesticht 
van de Broeders der Christelijke Scholen ) . 

3 . Vrijdag komt men te P a r i j s , ad res : Mr. van Assche, rue 
de la Muette, P a r i j s , Xle arrondissement. Vandaar na den 
middag naar Marsei l le , ad res : Mr. F e r r a r i , rue Syvobelle 
lOA, Consul Pontifical. Ook Mr. Pasca l , pharmacien, rue 
Paradis No.4^7, van waar men des Zondags op de boot gaat 
tot Civita-Vecchia. 
Aanbevolen logement te Marseille : J . 't Hoen, café du 
chemin de fer , vlak bij het station. 

Per trein ging het dan verder naar Rome, de kazerne in ! 
De Zouaven werden geoefend in marcheren, exerceren en in 
het gebruik van wapens. 
Na een week werd het uniform uitgereikt ; het was wat men 
toen noemde " s ier l i jk, vlot en practisch ! " . 
Het bestond uit een ves t , een kort jasje en een wijde broek 
van grijsblauw laken met veel dofrode t ressen en chevron 
afgezet, een klein pauselijk wapen van verguld koper aan 
een galant kettinkje sierde de rechter bors t . Verder een 
grijze kepi, met een klein jachthoorn vers ierd; soms werd 
de kepi vervangen door een plechtige hoge kolbak. Beenwind-
se l s , bergschoenen en een brede ceintuur voltooiden het 
geheel. 
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De meeste Zouaven hadden in hun diensttijd wel de gelegen
heid Rome goed te bezichtigen; later konden zij daar thuis 
geweldige verhalen over vertellen. Een van de hoogtepunten 
van hun bezoek aan Rome was ongetwijfeld de audiëntie bij 
de Paus ( Pius IX ) . 
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Ze Zouaven moesten tekenen voor twee j a a r . 
Verschillende Helmonders hebben een tweede termijn g e 
tekend: Antoon Verheyen, Jan Geenen, Alex Janssen, 
Corn. Kooien, Jan Mertens en Jan Swinkels.; ' 
Twee Helmondse Zouaven zijn in I tal ië overleden: Hendrik 
Wayers kwam door verstikking om het leven in Tivolie op 
24 juli 1868; Josef Saenen overleed in een militair hospitaal 
te Rome op 30 juli 1869. 
De Zouaaf Fr i t s van de Looveren bracht het tot korporaal 

Aan verschil lende Helmondse Zouaven zijn onderscheidingen 
uitgereikt: 
de Cast el Fidardo-medaille aan Antoon Verheyen, 
het Mentana-kruis aan Jan Swinkels, Fr i t s van de Looveren 

en Petrus Lintermans. 
Alle Zouaven werden op 27 juni 1891 door Paus Leo XI11 met 
de medaille Bene Merenti ( voor goede diensten ) onderschei 
den. 

Na hun terugkomst in 1870 richtten de oud-Zouaven uit onze 
stad de " Helmondse Zouavenvereniging " op. 
Het vaandel van de vereniging werd gemaakt door Lambert 
Roxs en beschilderd door G. van der Sommen. 
Onder het kruis van dit vaandel zi t , in een kolf, nog haar 
van de Zouaaf Pieter de Jong uit Lutjebroek ( met een oor -
konde van echtheid). 
Lambert Roxj begeleidde als vaandeldrager alle overleden 
Zouaven van Helmond en omgeving naar hun laatste rus tplaats ; 
na zijn dood heeft zijn oudste zoon Piet deze taak overgenomen. 
Een jaarl i jks terugkerend hoogtepunt voor de oud-Zouaven ' 
was de landelijke protest-meeting; ze bleven protesteren 
tegen de roof van het kerkelijk grondgebied in 1870 en me
nig lelijk telegram is aan de Italiaanse gezant in Den Haag 
vers tuurd . 
Ook vanuit Helmond nam men deel aan deze meetings. 
In het " Nieuws van de Week " van 21 augustus 1895 is 
hierover de volgende ingezonden brief van de " Helmondse 
Zouaven-verenieinp" ODpenomen: 
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Beleefd verzoeken ondergeteekenden een plaatsje in Uw veelge
lezen blad voor het volgende : met r a s se schreden nadert de 
dag van 12 september waarop door den Algemeenen Ned. 
Zouavenbond te 's Bosch eene protest-meeting zal gehouden 
worden en waarbi j , behalve alle Zouaven, ook alle Katho
lieke Corporaties en belangstellenden te r bijwoning zijn uit-
genoodigd. 
Het doel dat den Algemeenen Ned. Zouavenbond zich met 
deze protest-meeting voorstelt i s : 

Ie om openbaar te protesteren tegen de inname van Rome 

2e om de Ned.Rooms Katholieken in de geleegenheid te 
stellen met dit protest in te stemmen. 

3e om de H. Vader Leo XIII een bewijs van innige liefde 
en gehechtheid te geven in de dagen van bittere droef
heid en smart die Z . H . dan zal doorleven en door dit 

bewijs Hem tevens te t roos ten . 

Van verschil lende plaatsen mocht den Algemeenen Bond 
reeds bewijzen van instemming ontvangen met dit schoone 
voornemen en ontving zij tevens van verschillende R.K. 
Corporaties toezegging tot aansluiting o . a . van de Congre -
gaties der Jongelingen, Glides van S t . J o r i s , S t . Barbara , 
Cripinus en Crispinianus Ambrosius, Hubertus enz. en 
van R .K. Zangverenigingen. 
Op den 28 juli j . l . hebben wij eene algemeene vergadering 
gehouden, waarbij wij per advertentie in de plaatselijke 
couranten de Eereleden onzer vereniging en alle Katholieke 
belangstellenden t e r bijwoning uitnoodigden om met hen over 
de a . s .protest-meeting te kunnen spreken en hun. tevens tot 
bijwoning hiervan uit te noodigen. Tot ons genoegen kunnen 
wij mededelen, dat a l l e t e r vergadering aanwezigen zich tot 
aansluiting bereid verklaarden. 
Wij vertrouwen echter dat de in Helmond gevestigde R.K. 
corpora t i e s , door deelname aan de protest-meeting , een b e 
wijs zullen geven van hunne liefde en gehechtheid aan den 
H. Vader; zij zullen ook nu door eene algemeene deelneming 
toonen dat die liefde en gehechtheid nog niet verflauwd is l 
Wij hopen tevens,dat die Zouaven, welke geen lid zijn van 
onze vereeniging, zich op dien dag bij ons zullen aansluiten, 
alle kleine veten en grieven zullen vergeten en één van hart 
en één van zin, met ons zullen toonen dat wij nog altijd zijn 
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de s t r i jders voor Paus en Kerk, de verdedigers des geloofs. 
In diezelfde vergadering is door ons vastgesteld: 

1st. gezelschapskaarten te neemen a ƒ 1.15 per persoon 
2de Ver t rek op Zondag 22 sept . met den trein van 9.35 

greenwich 
3de Verplichting der deelnemers om zich bij de Zouaven 

aan te sluiten en den optocht mede te maken 
Ade Gezamenlijk terugkeeren met den trein , die 's avonds 

om 7.8 greenwich uit 's Bosch ve r t r ek t . 
5de Geleegenheid tot aanmelden voor deelname geven bij 

een der ondergeteekenden. 
Met zekerheid kunnen wij thans mededeelen dat het 
protest zal uitgesproken worden door een der Nederland^he 
Pauselijke Officieren en als redenaar zal optreden de Hoog 
EErwaarde Zeer Gel .Heer Dr . H . J . A . M . Schaepman. 
U dankende, M.de R. voor de aan ons verleende p laa t s 
ruimte teekenen wij . Hoogachtend, 

Het Bestuur der Helmondsche Zouaven-vereniging: 

B. Bongers 
W. de Roy 
G.v. Bree 
C. Geenen 
P . Boumans 

August de Raad Adviseur 

Helmond 20 aug. 1895 

Blijkt uit deze ingezonden brief al dat e r moeilijkheden waren 
tussen de oud-Zouaven onderling, des te meer komt dit tot 
uiting in de onderstaande advertentie in het " Nieuws van de 
Week " van 15 januari I896 : 

Zouaven, 
die wenschen lid te worden van het nieuw opgericht 
Zouaven-Broederschap " Fidei et Virtuti " , gevestigd 
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in de Nieuwe Beurs te Helmond, kunnen zich daarvoor aan 
melden bij het Bestuur: Johan Thijssen 

Antoon Taabe 
Mart van Duynhoven 

P . S . Vergadering 3e zondag in elke maand. 
Afgezien van deze advertent ie , is e r over deze "nieuw" v e r 
eniging niets te vinden. 

Op 2L, sept . 1899 hield de Algemeene Nederlandsche Zouven-
bond zijn protestmeeting in Helmond. 
Op het programma stond o . a . een te houden optocht: 

1. Het vaanoel van den Algemeenen Ned. Zouavenbond, 
geëscorteerd door twee Zouaven, dragende vaandels in de 
Pauselijke kleuren, 
2 . De Harmonie " Phileutonia " , 
3 . 25 bruidjes , 
4.. Buste van Z . H . Pius IX, gedragen door L, Zouaven, 
5 . Een peleton jonge Zouaven in uniform, 
6 . Buste van Z . H . Leo X I I I , gedragen door 4 Zouaven, 
7 . Het vaandel der Helmondsche Zouavenvereeniging, 
8 . De aalmoezenier van het Paus . l eger , Mgr .Paaps , 
Heeren officieren van het Paus . l ege r , de Voorzitter van 
den Algem. Ned. Zouavenbond, het hoofdbestuur, de 
Feestcommissie en H. Hon. Leden der Helm. Zouavenver
eeniging. 
9 . Het vaandel Bene Merentie 
10. Liedertaf el " Werkmanskring " , 
1 1 . Broederschappen met vaandel, te volgen volgens aan te 
geven nummers, 
12. Deelnemende R .K . Vereenigingen, te volgen zoals 
boven. 

Op iedere grote bijeenkomst werd het " Zouavenlied " 
gezongen: 
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ZOUAVENLIED 
TE Z I N G E N DOOR A L L E A A N W E Z I G E N . 

Oil lied werd gezongen door de Pauselyke Zouaven gedurende hun verblijf te Rome. 
1. 

Wicn 't waar en zuiver Christenbloed 
Tlians door de adren vloeit, 
Wa.ir nog een vonkje mannenmoed 
In 't jeuj;di,s? harte gloeit. 
Hij schare zich bij onze vaan 
En ga met ons ten strijd. 
Hij gorde zich de wapens aan, ( . . 
Nu Vader Pius lijdt. ( ""• 

Wij willen Hem ter zijde staan 
Ku alles Hem verlaat. 
Zoo mogen wij met Hem verg.aan 
Wanneer Zijn ure slaat. 
De vijand heeft zijn zwaard gewed 
Om Pius neer te slaan. 
Doch eerst zal zijne bajonet ( 
Ons door het harte ga.-in. ( 

k 

bi.i t̂  
8. 

Maar Hij die Gedcon verkoor, 
Tot redding van zijn land 
Hij heeft oolc onze bee verhoord 
En reikt ons Zijne hand. 
Hij zal ook zijne kleine schaar 
Beschermen in den strijd. ' 
Hij heeft altijd in 't liangst gevaar ( , . 
Zijn Heiige lierk bevrijd. ( 

Vaarwel dan dierl)aar Vaderland 
Waarvoor ons boezem slaat. 
Ons leven is ook U veipand 
Als ooit den vijand naakt. 
Doch nu roept ons een liooger plicht 
Wij volgen Jezus stem. 
Zijne dood verwierf ons d'ecuwighcid ( , . 
Nu sterven wij voor Hem. ( '" 

Q 

Ach Moeder, zuster, weent niet meer 
Al valt het afscheid zwaar. 
Wij gaan naar 't heilig Rome heen 
Want Jezus wacht ons daar. 
Vergezel ons met uw vur'ge bee 
Die dringt ten Hemel in. 
En met U bid Maria mee ( 6"« 
De Hemel-Kouingin. ( *"' 

6. 

Ons Krijgerscha.ar vercent een band 
In 't smjdensvuur gesmeed 
Eens zwoeren wij met vrije hand 
Den Heiige Krijgsmans eed. 
Wij zijn Bataven fier en vrij 
Met Krijgsvuur in de borst. 
Wij geven bloed en leven vrij ( 
Voor Leo onzen Vorst. bü 

Zoo menig broeder v.iel als held 
Op Rome's heil'gen grond 
Zoo menig' viei op 't eereveld 
De fiere borst doorwond. 
En telkens werd in Neerlands Kroon 
Een parclsteen gesnoerd. 
En werd als mart'laar Neerlands Zoon( . . 
Ten Hemel ingevoerd. ( 

8. 

Doch eenmaal slaat des Heeren uur 
.Ta eenmaal 't uur der wraak. 
En dan ontvlamt weer 't oorlogsvuur 
Dan siddert weer de dr.aak. 
Dan zal hij der Bataven macht 
Weer voelen op zijn leen, 
Dan zal de Noordsciie leeuw met kracht(. . 
Weer brullen als voorheen. ( 

9. 

Ja Rome wordt dan Rome weer 
De vrije Koningin; 
Omkroond met heerlijkheid en eer 
Der volkeren vorstin. 
Dan klinkt, dan schalt weer vroo en blij 
O.ns lied uit volle borst. 
Dan zingt weer Neerlands heMenrij { i . 
Het lied van onzen Vorst. ( 119 



In 1919 werd de Helmondse afdeling van de Algemeene Neder-
landsche Zouavenbond opgeheven bij gebrek aan leden. 

"Tenslotte is in Helmond op 20 september 1970 herdacht dat 
het precies een eeuw geleden was , dat Rome in handen viel 
van de troepen van Victor Emmanuel II en dat e r een eind 
kwam aan de " roemrijke strijd der dappere Zouaven " . 

De herdenking in Helmond werd georganiseerd door de na-
, zaten van de Ned. Zouaven, verenigd in de Ned. afdeling 
Ivan de vereniging " Pro Petr i Sede " . 

Op 22 februari 193^ stierf, in de ouderdom van 86 j aa r , de 
laatste oud-Zouaaf uit Helmond: Driekske Rooyakkers. 
In april 1929 heeft hij,samen met H. Lauwers uit Amsterdam, 
nogmaals Rome bezocht; als Nederlands oudste Zouaven waren 
zij hiertoe uitgenodigd door de Ned. Zouavenbond. 
Zijn kleinzoon, de heer W.Rooyackers, kan zich de verhalen 
van zijn grootvader over diens zouaventijd nog goed her inne
ren , zijn grootvader kwam hierover nooit uitverteld. 

Uiteindelijk werd in Oudenbosch, de plaats van samenkomst 
der Nederlandse Zouaven, in 1947 een Zouaven-museum g e 
opend. 
Ook herinnert een Zouaven-monument in dat plaatsje nog aan 
de gesneuvelde Nederlandse Zouaven; hun namen staan op het 
monument vermeld. 

^ l e r gelegenheid van deze herdenking is toen in het Kasteel
raadhuis door s tadsarchivar is Verschueren een aan de Zouaven 
gewijde tentoonstelling ingericht. 

T . Söhngen- van Gotum 

Voornaamste bronnen: 

Gem. Archief Helmond Documentatiemap 109 

Prof. Dr. L.J .Rogier Geschiedenis van Kath. 
Nederland sedert 1853 

Br- Christofoor Uit het epos der 3000 

Doe. map A. J . Roxs 
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KELTISCHE ACHTERBLIJVERS I N P E E L L A N D 

d o o r J .H .van Hooydonk 

Dieper en verder in de geschiedenis doordringen dan a r 
chieven mogelijk maken, is een intr igerende bezigheid. In 
dat grijze , mistige achtergebied ligt het antwoord op de 
v raag , wanneer en hoe een gemeenschap i s ontstaan, en 
hoe die samenleving structuur gekregen heeft. 
Een samenleving die zich schriftelijk uit en zorg draagt 
voor het bewaren en reg i s t re ren van onderlinge afspraken 
heeft de beginfase ver achter zich gelaten. 
De ontstaansgeschiedenis van geen enkel dorp of stad is 
vastgelegd en moet tas tend, in grote lijnen worden g e r e 
construeerd met behulp van andere wetenschappen. Een 
belangrijke hulp biedt de toponymie, de studie van p laa t s 
namen. Toponymen zijn echo's uit een vóór-schriftelijk 
verleden. Om zich te kunnen oriënteren in een nieuw g e 
bied gingen, en gaan nog, kolonisten zo snel mogelijk mar 
kante punten in hun omgeving door namen vastleggen. Als 
zo'n volk weer uit de omgeving verdwijnt, verdwijnen met 
hen ook de toponymen. 

Zo ook in Peelland, een niet gemakkelijk te bereiken g e 
bied, zwaar bebost , waar slechts de Aa en zijn zijr iviert jes 
doorgang verleenden. 
Zijn daar alle nog bekende toponymen van Germaanse oor 
sprong , dan is de conclusie niet voorbarig, dat Germanen 
in deze streek binnendringend, geen oudere bevolking aan
troffen en hun nieuwe woongebied naar eigen aard inr ich t 
ten , Germaanse namen gevend aan beken, hoogten, vennen, 
moerassen, woongebieden en gebruiksgronden. In dat g e 
val blijft het boeiend te onderzoeken welke Germanen hier 
als eersten kwamen: Toxandr iers , vroege Franken of g e 
romaniseerde Franken Ook dat kan de toponymie -
zij het globaal en met ruime tijdsmarge - oplossen. 
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De verassing is echter groot a ls tussen zo'n overdaad aan 
Germaanse toponymen in Peelland enkele nog oudere op
doemen, die van onvervalste Keltische origine zijn. 
De oogst is zeer s chaa r s . Toch zijn het boeiende relikten 
van een nog oudere beschaving. 
Genoegzaam bekend is dat de Keltische stam der Menapiers 
in de eers te eeuw van de Romeinse bezetting en masse uit 
Brabant wegtrokken naar de omgeving van Doornik. Als dat 
" en masse " letterlijk genomen moet worden, dan zijn met 
dat volk ook alle keltische toponymen vervluchtigd. 
Dat ze nog voorkomen toont aan dat wat geïsoleerde g roep
jes boeren achter bleven, stellig de zekerheid van de eigen 
grond verkiezend boven de onzekerheid van de vlucht. 

In de omgeving van Helmond is zo'n boerengroepje achterge
bleven en wel in LIESHOUT. Daar l igt , nu door het 
Wilhelminakanaal van de dorpskern geïsoleerd, de Deen-
schenhoek. 
In een van de privilege-brieven van de abdij van Floreffe 
wordt dit gebied in 1246 als " dunou molendino versus P e s -
gale " (1) en in 1311 als Dunouwe. Onder meer bij Gi jsse-
ling blijkt "dunon" een Keltisch begrip voor vers terking, 

zoals de Duno bij Doorwerth in Gelderland, waar 
dat een oude walburcht betreft , die archeologisch nog te 
onderzoeken was (2). 
Niet ve r van "Dunou" ligt eveneens in Lieshout de buurt
schap Ginderdoor. Het eers te lid van dit woord is syno-
noem met Gender, een zijbeek van de Dommel bij Eindhoven. 
Gender en Demer zijn Keltische r iviernamen. 
Betekenis naar alle waarschijnlijkheid: 't Heldere water en 
't donkere water . De Gender van Lieshout moet dan de beek 
zijn die iets ten zuiden van Ginderdoor stroomt en nu de 
Loop genoemd wordt. De voorde door de Loop naar Ginder
door i s deel van een oeroude weg naar Sint Oedenrode. 

Dit Keltisch complex ligt wat geïsoleerd in Peelland, maar 
in het licht van de la tere geschiedenis van Lieshout en P e e l 
land moet dat eeuwen lang een betrekkelijke centrale plaats 
geweest zijn. 
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In de direkte omgeving van de Deenschenhoek werd in 1924, 
bij de aanleg van het Wilhelminakanaal, door Holwerda een 
nederzetting gevonden uit de Romeinse tijd, met romeins 
gebruiksaardewerk (3). Vanaf de 7e eeuw heeft het Sint 
Servaaskapittel van Maastricht hier rechten (4). Die moeten 
afkomstig zijn van Lambertus, die hier gepredikt kan hebben, 
goederen daar heeft gekregen en een kerk kan hebben toege
wijd aan Sint Serva t ius . Lieshout heeft nog steeds een 
Servat iuskerk. Ook het wapen van de gemeente stelt die 
bisschop voor . 
Die schenking moet zeer uitgebreid zijn geweest. Sporen 
ervan lopen tot in Someren (5). Ook uit de kerkgeschiedenis 
van Helmond, Rixtel en Lieshout zijn aanwijzingen voldoen
de voorhanden, die de voorzichtige conclusie rechtvaardigen, 
dat het oudste kerkelijk centrum van midden-Peelland in 
Lieshout was gelegen (6). Nog in de 17e eeuw noemde de abt 
van Floreffe zich "grontheer van Lieshout ende uyt dien hoof
de , patroon der kercke van Helmond". 
Als Lieshout in 1698 aan Postel wordt doorverkocht zijn 
automatisch bij die koop inbegrepen de tienden van 
Helmond, Rixtel, Overbrug, Binderen. 
Het centrum van de broeders van Floreffe in Lieshout lag 
in de buurtschap "Het Hof", door een zekere r idder Balduihus 
van Lishot vóór 1192 aan Floreffe weggeschonken. Bij die 
Hof behoorde de grote hoeve "Duinhoven", e r dichtbij g e 
legen. 

Deenschenhoek - Duinhoven - Dunou - dunon. 
What's in a name ! 

Samenvatting: in Peelland zijn - in ieder geval in Lieshout
door alle Germaanse volksverhuizingen heen, res ten van de 
Keltische bevolking achtergebleven. Zij hebben zich ongetwijfeld 
met de nieuwkomers vermengd, maar zij tonen een continuïteit 
in de bevolking van Peelland aan. 
Of sporen van de Keltische Dunou ooit gevonden worden is 
twijfelachtig. In het landschap blijkt daarvan n ie ts . 
Een taak voor de archeologie. 
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1 

LIESHOUT + 1826 

1. Het Hof 
2 . Deenschenhoek 
3 . Ginderdoor 
L,. dorpskern 
5 . de Loop 
6. Pesgal 
Het wilhelminakanaal is gegraven tussen 1 en 4 
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DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE 
H A T E M A 

door Jac . H e e r e n 

b e w e r k t door Gie l van H o o f f 

In zijn voorwoord bij de bibliografie van de Helmondse h i s to
ricus Jac . Heeren (1888 - 1967) merkt burgemeester Geukers 
terecht op dat het de wens van Jac Heeren was "de door hem 
vergaarde kennis ruim te verspre iden" . Als we dan ook het 
leven en de werkzaamheden van Jac . Heeren overschouwen, 
dan is onze ee rs te gedachte die van een enorme berg publica
ties (zonder hier zijn inzet voor bv. het Helmonds museum en 
onze Heemkundekring te kort te willen doen). Zijn ui tgebrei
de kennis van de lokale- en de streekgeschiedenis gaf hij 
d .m.v . talloze publicaties (waarvan veel in de ret^ionale 
nieuwsbladen) door aan het grote publiek. 

De redactie van het Heemkundeblad meende dan ook dat we 
de nagedachtenis van Jac . Heeren de beste eer konden bewij
zen door een van zijn niet gepubliceerde manuscripten hier 
in het blad af te drukken, en zo voor een breed publiek t oe 
gankelijk te maken. Het nu volgende manuscript behelst de 
lotgevallen van Piet de Wit als industr ieel . Uit begeleidende 
correspondentie blijkt dat Jac . Heeren in het midden van de 
jaren '50 met zijn onderzoek bezig is geweest en wel op v e r 
zoek van de heer A. van de Lande. Deze laatste was toen-
dertijd d i recteur van de H.T.M, oftewel de Hatéma, de op
volgster van de N .V. P . de Wit's deken- en text iel industr ie . 

* GAH, Arch. Heeren, doos 35: Aantekeningen Gesch. Helm. 
Industrie en P . de Wit-fabriek, brief A.L.M, van der Lande, 
2 sept. 195^. 
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Het ver t rek van Van der Lande bij de Hatéma eind jaren 'BO 
is waarschijnlijk de reden geweest dat de onderhavige studie 
nooit in druk is verschenen. 

Wij wilden de l eze rs echter de resultaten van Jac . Heeren 's 
onderzoek en speuren niet onthouden. Dit temeer omdat het 
om een persk laar uitgetypt script gaat . Het bevat enkele unie
ke gegevens, die Jac . Heeren waarschijnlijk door tussen
komst van Dhr. van der Lande t e r hand zijn gesteld. Verder 
is Jac . Heeren ook bij enkele medewerkers van de fabriek op 
zoek geweest naar aanvullende mondelinge gegevens. 

Het eers te gedeelte van het verhaal , dat over Piet de Wit's 
jeugd en de episode op Karelstein handelt, hebben we weg
gelaten. Dit omdat dat verhaal ook al voor een groot deel in 
het laatstverschenen nummer van dit blad behandeld is en het 
betoog van Jac Heeren daaraan weinig toevoegt. De lezer komt 
dus in het leven van Piet de Wit op het moment dat hij als d i 
rec teur van de N . V . Nederlandsche Text iel-Industr ie ont
slagen is en op zoek is naar nieuwe bestaansmogelijkheden. 

Tenslotte willen we de familie Heeren hartelijk dank zeggen 
voor hun vriendelijke toestemming om het manuscript te publi
c e r e n . 

*Uit een brief van Dr . H . F . J.M. van den Eerenbeemt (namens 
de stichting tot bevordering van de studie der sociale en eco
nomische geschiedenis) blijkt dat het de bedoeling was om het 
manuscript in de reeks "Bijdragen tot de Geschiedenis van 
het Zuiden van Nederland" op te nemen, (zie noot 1, brief 31 
juli 1956) 
Wel verschenen er een tweetal artikelen over Karelstein, 
waarin ook de industriële aktiviteiten van Piet de Wit aldaar 
uitvoerig gememoreerd werden. (Helmondsche Courant, 3 
april 1958 en Brabantia, j r g . 7 (1958), pg. 5 7 - 6 6 . 
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Hoodstufc 1 

Op nieuw a a n de s lag in Helmond 

De e e r s t e mol tondekenfabr ie ic 

De grote tegenslag op "Karels te in" , waarbij Piet de Wit 
zijn kapitaal en zijn positie ver loor , was echter niet in 
staat zijn energie te doden. De spottende en tartende hou
ding van zijn vroegere mede-directeur en de kwajongens-
achtige manier waarop na het faillisement de fabriek ve rder 
gedreven werd, kon de Wit niet langer aanzien. Hij moest 
van Karelstein weg, liefst zo spoedig mogelijk. 

Een gerede aanleiding hiertoe gaf het huwelijk van zijn 
zuster Francien de Wit, die na de dood van hun ouders het 
huishouden had waargenomen. Zij huwde n l . op 3 mei 1900 
te Haarlem met de procuratiehouder Willem Herman Voet. 

Piet de Wit vertrok half april 1900 uit Aarle-Rixtel en 
nam met zijn b roe r Willem Hubertus Franciscus de Wit zijn 
intrek in hotel Küster-Rademaker, op het Beugel splein 
te Helmond. 

In het bevolkingsregister van deze gemeente wordt Piet 
de Wit na zijn terugkeer in Helmond ingeschreven a ls "han
delsagent", doch volgens net zeggen van oudere mensen, die 
in die tijd onder hem gewerkt hebben, heette hij in de 'volks
mond directeur bij PrinzenjiVan Glabbeek. 

Bij deze textielfirma had hij al spoedig een betrekking 
a ls vertegenwoordiger of handelsagent gekregen. Hier ont 
plooide hij zijn buitengewoon talent a ls verkoper en als 
handelsman. In korte tijd wist hij zoveel o rde r s te p laat 
sen , dat de direct ie geen raad wist hoe aan alle opdrach
ten te voldoen, wilde zij niet genoodzaakt zijn haar fabr ie
ken in de kortst mogelijke tijd uit te bre iden. 
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Toen er op zekere dag over uitbreiding van het aantal 
getouwen gesproken werd, moet Piet de Wit op een voor
stel van de directie uitgeroepen hebben: "Wat! Vijf en 
twintig!? Twee honderd en vijftig moeten er komen! En ik 
zorg dat er werk voor i s ! " 1) 

1) Uit de cijfers in de Gemeenteverslagen van het aantal 
arbeid(st)ers bij Prinzen & van Glabbeek (weverij) is 
geen grote personeelsuitbreiding ten tijde van Piet de 
Wit zijn handelsreizen te concluderen (1899: 252 a r b . , 
1900: 263 a r b . , 1901/1902: 118 arb.!) Ook het ver
warmde oppervlak van de fabriek ondergaat in die ja
ren geen verandering. Misschien leidde mechanisatie 
toen ook al tot werkeloosheid? 
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A R C H I E F N i E U W S 
d o o r H e n k d e n H e r t o g 

TIJDSCHRIFTEN 

Met grote regelmaat ontvangt onze s ec re ta resse tijdschrif
ten en aankondigingen van andere heemkundekringen. 
Dit materiaal is vanzelfsprekend ook voor de leden van 
belang om door te lezen. Jammergenoeg ontbreekt het onze 
kring echter aan een eigen ruimte waar dit materiaal t e r 
inzage zou kunnen liggen. 
Er is een oplossing voor de problematiek. De Archief
dienst ontvangt veelal dezelfde l i te ra tuur . Dit materiaal 
ligt op de s t idiezaal voor bezoekers t e r inzage. Overdag 
op werkdagen en op donderdagavond tussen 18.30 en 22.00 
uur bent U daar van harte welkom. 

FOLDER 

Niet iedereen is op de hoogte van de taken en doelstellingen 
van een archiefdienst . En ook niet iedereen durft de drem
pel van zo'n dienst te overschrijden om zelf eens op onder
zoek uit te gaan. In samenwerking met Bureau Voorlichting 
heeft de Gemeentelijke Archiefdienst van Helmond daarom 
een folder uitgegeven onder de titel „Wat is het Gemeente
archief. . . " . In beknopte vorm wordt in deze folder u i t 
een gezet wat de archiefdienst doet en welke belangen e r 
misschien ook voor U liggen. De folder is verkri jgbaar 
bij Bureau Voorlichting aan de Markt én bij de Archiefdienst. 
Als U de folder bij de Archiefdienst komt ophalen heeft U 
natuurlijk wel een goed argument om gelijk eens binnen te 
ki jken. . . 
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ARCHIEVENOVERZICHT 

Dit jaar verschijnen de „Overzichten van de Archieven en 
Verzamelingen in de Openbare Archiefbewaarplaatsen in 
Nederland". Pe r provincie rollen langzaam maar zeker 
dikke delen van de pe r sen . Het deel „De Archieven van 
Noord-Brabant" (deel IV van de ser ie) is onlangs v e r s c h e 
nen, met ruim 500 pagina's informatie over wat U aan a r 
chieven en verzamelingen mag verwachten in elke bewaar
plaats in deze provincie. Een belangrijk werkstuk voor 
iedereen die zich met Brabantse geschiedenis bezighoudt. 
De in teressante inleiding over de vorming van de be s tuu r s 
organen in (Noord)-Brabant draagt bij aan het belang van 
dit deel IV . 
De opzet van het overzicht is zo gekozen dat elke archief
bewaarplaats een eigen paragraaf heeft met algemene gege
vens over de dienst , een korte historische inleiding over 
het betreffende gebied, een opgave van nadere l i teratuur 
en tenslotte de inhoud van de bewaarplaats in detai l . 
Door deze opzet was het mogelijk per bewaarplaats over 
drukken te vervaardigen, zodat thans enkele grote archief
diensten in deze provincie een „eigen" overzicht voor U 
gereed hebben liggen. 
Ook de Helmondse archiefdienst heeft overdrukken laten 
vervaardigen. Tegen betaling van ƒ 1,= kunt U een exem
plaar bij de dienst verkri jgen. 

Overzicht van de Archieven en Verzamelingen in de Open
bare Archiefbewaarplaatsen in Nederland. 
Deel IV: De Archieven in Noord-Brabant 
Samson Uitgeverij BV, Alphen aan den Rijn, I98O. 
P r i j s : ƒ 88,= 
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WOORDENLIJST 

De bewerking in laatste fase van de door een werkgroep 
uit onze kring verzamelde benamingen van l8e eeuws huis
raad vordert gestaag. Evenals in de vorige Heemkroniek 
geef ik ook nu weer een lijstje van woorden waarvan de 
betekenis (nog) niet kon worden achterhaald. In spanning 
wacht ik op Uw reaktie (tel: 45255 tsl 325 overdag). 

herp ( „ . . .een herp om graan te h e r p e n . . . " ) 
hey(t)zigt 
haerton 
kinderbak 
ses sakdoeken van kat in de sak 
kindergijntjens 
korsjens ( , , . . .v ier fijne k o r s j e n s . . . " ) 
kamtes 
costijzacken 
kromstaken 
lijmplanken 
lastvanger 
bed monit 
molendeken 
miselaen 
maen 
neerstjens 
ondersteekdoekjens 
pagaaien 
permissieschellingen 
pinsbeck 
ponderken 
pre t te rs ( , , . . .twee pre t te rs met pellen b e k l e e t . . . " ) 

Overigens, ook van de in de vorige Heemkroniek gepubli
ceerde woorden heb ik nog niet alle betekenissen . . . 
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AFSCHEID 

Tenslotte moet ik afscheid van U nemen-, na een verb in te
nis van een j aa r met de kr ing. In Den Haag wacht een 
nieuwe taak op mij. Dat ene jaar is te kort geweest om 
een goede band met U op te bouwen. Wel heb ik veel leden 
mogen ontmoeten, vooral tijdens cursussen en ook op de 
archiefdienst. Veel bewondering heb ik daarbij gekregen 
voor al die leden die aktief werkzaam zijn voor de kr ing . 
Grote inzet kenmerkt hun werkzaamheden en aan de voor t 
gang in kwaliteit is te zien hoezeer zij zich met hun kring 
verbonden voelen. Het is belangrijk, denk ik , dat U op 
deze werkzame weg voortgaat. Een aktieve, produktieve 
vereniging, gekenmerkt door enthousiasme, is tenslotte 
een plezier voor al haar leden. 
De goede band tussen Kring en Archiefdienst gaat door 
mijn ver t rek natuurlijk niet ver loren . Niet alleen zijn 
archiefambtenaren enthousiast kringlid, een opvolger zal 
mijn werkzaamheden voortzetten. Hem of haar wacht 
daarmee een plezierige taak. 

Henk den Hertog 
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NOOIT GEZIEN MISSCHIEN ? 

Het woonhuis van Dirk van Lookeren Campagne van 1874 
tot 1882, dat waarschijnlijk, in zijn opdracht, nieuw ge
bouwd i s . Toen het schilderij werd gemaakt stond de 
nieuw aangebouwde noordzijde (vgl. de afbeelding van 
het woonhuis op de nevenstaande litho) nog in de steigers. 
Olieverfschilderij van S. Oyens, + 1882. 
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De voorkant van de omslag van rekeningpapier, gebruikt 
door de fa. Van Lookeren, Oyens & Co. 
Tot eind 19e eeuw nog werden woonhuis van de fabrikant 
en het fabrieksgebouw (vlak) naast elkaar gebouwd. De 
fabrikant/ondernemer wikkelde vaak zelf (of m . b . v . 
zoons e .d . ) de nog vrij eenvoudige administratie en boek
houding in zijn woonhuis af, wat dus tevens een soort 
kantoor was . 
Toen de boekhouding steeds ingewikkelder werd ontstond 
een aparte kantoorruimte bij of in het fabrieksgebouw. 
De steeds grotere vervuiling, lawaai en stank die het 
produktieproces met zich mee bracht , deed vele fabri 
kanten besluiten om zich in de nog rustige en ongerepte 
omgeving van "over het kanaal" terug te t rekken. 
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In 1871 kocht Dirk van Lookeren Campagne, een jongeman uit 
Tie l , in compagnonschap met de Amsterdamse bankierszoon 
Coenraad Adriaan Ovens, het weefgoederen fabriekje van de 
firma H . J . Raymakers te Helmond; 
Beide ondernemende jongelieden ( r e s p . 25 en 22 jaar oud) v e s 
tigden zich di reet te Helmond om daar persoonlijk de zaken 
te kunnen behartigen (GAH, Bev.Reg. i860 - '80, d l .A , fol.8). 
Blijkbaar ontbrak het de vennootschap niet aan kapitaal en durf. 
Al gauw wordt de weverij gemechaniseerd: in 1874 komt e r een 
stoomtuig te s taan. 
In 1877 gaat het bedrijf over tot eigen gasfabricage en in 1884 
wordt een nieuwe stoomketel met groter vermogen geïnstal leerd. 
Deze overschakeling op een meer mechanische produktiewijze 
gaat echter wel ten koste van de arbeidsplaatsen: schommelt 
het aantal a rbe iders + 1875 nog rond de 80,in 1883 zijn e r nog 
maar 70 arbeiders in dienst en het jaar daSrop slechts 50. 
Tot de opheffing (in 1893) blijft het aantal arbeidsplaatsen op 
dat pei l . De weverij richt zich vooral op de productie van mas
sagoed (K .v .K . 1882). Daarnaast beginnen de vennoten in 1879 
een margarinefabriek, die echter , na een goede s ta r t , even
eens weinig blijvende betekenis voor de werkgelegenheid in het 
Helmondse biedt. (In de beginjaren, 1879-1882 zijn e r zo'n 70 
arbe iders werkzaam, daarna tot 1892 20 a30) Na 1893/1894 
zal deze margarinefabriek voortgezet worden door Simon Blom 
en Jacob Harma van der Wal met inbreng van goederen & fa
briek van een der firmanten, C.A.Oyens.onder de naam mar 
garinefabriek 'Holland'. 

(Akte N o t . B . A . J . S a s s e n , 14 febr .1894, no. 20). 
In 1896 s tar t deze firma ook met de fabricage van zeep. In 
1907 wordt de zaak echter opgeheven. 
Dirk van Lookeren Campagne was afkomstig uit Tiel en fa
milie van de bekende Tielse drukker/ui tgever Nic. van Loo
keren Campagne, o . a . beroemd om zijn woordenboeken. 
Waar hij zijn textielvakkennis heeft opgedaan is ons onbe
kend, waarschijnlijk in de praktijk tijdens zijn dagelijkse 
bemoeienis met de zaak. Financieel schijnt hij over voldoende 
middelen beschikt te hebben. Al spoedig na zijn vestiging in 
Helmond neemt hij met zijn dienstbode intrek in het woonhuis 
langs de fabriek (nu kantoren Edah), dat naar alle waarschijn
lijkheid op het schilderij van pg. 138 staat afgebeeld. 
(GAH, Bev.Reg. l860- '80 , d l .A, fo l . 155). Hij blijft daar tot 
1662/1883 wonen, en laat dan aan de overkant van de Zuid-Willems
vaart een nieuw huis bouwen, langs dat van ^ijn zwager C A . Ovens 
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In het bevolkingsregister (1880-1890, fol. E A22) wordt hij 
29 maart 1883 met zijn gezin (hij is inmiddels getrouwd en 
heeft vier kinderen) naar zijn nieuwe woning overgeschre
ven. De kinderen zullen daar in een niet geheel onbemid
delde omgeving opgroeien: het gezin beschikt (naast de g e 
bruikelijke twee dienstbodes) over een eigen kinder juf f rouw 
en ook het huis is ruim: het bevat negen flinke kamers , een 
warande, dienstbodekamer, keuken en bijkeuken, (adv. 
"Nieuws van de Week", 1 maart 1893). Met de verplaatsing 
van de weverij naar Hengelo, in 1893, vertrekt ook Dirk 
van Lockeren met zijn gezin daarheen. 
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