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Deel III 
m 

In of omstreeks 1879 komt in Helmond er een derde 
drukkerij bij, die van Johannes Petrus Josephus de 
Reydt. In welk jaar J.de Reydt nu precies met druk
ken begonnen is, is niet met zekerheid te zeggen.Hij 
dreef al langer een boekhandel waaraan een boekbinde--
rij verbonden was (1), pas medio I88O wordt hij voor 
de bedrijfsbelasting ook als boekdrukker aangeslagen, 
(2) maar al in I878 staat zijn naam als drukker onder 
een programma van Philoteunia . (3) De oudste reke
ning voor dinikwerk van De Reydt voor de gemeente Hel
mond dateert van 10 augustus l879.(4) Joh. de Reydt 
was de oudste zoon van een van oorsprong Duitse zout-
zieder, die zich omstreeks I838 in Helmond gevestigd 
had en later als tuinman vermeld wordt.(5) Volgens 
Jac. Heeren was J. de Reydt vóór dat hij met een ei
gen drukkerij begon, enige jaren bij de fa. N.H.van 
den Boom als reiziger werkzaam geweest, (6) maar 
hiervoor heb ik geen bevestiging kunnen vinden.Waar 
De Reydt zijn typografisch materiaal vandaan had,is 
niet bekend.(6a) In 1881 werkte zijn drukkerij met 
2 snelpersen en 1 handpers, terwijl voor de boekbin-
derij nieuwe gereedschappen werden aangeschaft.(7) 
Dat een dergelijke drukkerij een forse begin-inves
tering vereiste blijkt uit de geldbedragen die De 
Reydt in I88O leende bij diverse Helmonders In het 
totaal een som van ƒ.5500 ! (8) Ook later was de 
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Reydt voor investeringen/uitbreidingen afhankelijk 
van hypothecaire geldschieters, toen-bij het onder
ontwikkelde bankwezen- meestal particulieren.(9) 
Vast staat dat het kleine bedrijf van De Reydt op 
typografisch gebied in ieder geval niet onder hoef
de^ te doen voor de grotere collega's in de stad,ge
tuige de uitstekende verzorging van de uitgaves van 
Aug. Sassen, zoals de'Historisch Topografische At
las van Helmond ', ' De Heeren van Helmond ', en de 
eerste jaargang van de ' Noordbrabantsche Volks Al
manak. 
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B O T S & J A N S E N . 

In 1880 overlijdt Alb.Franc. Bots, waarmee de ven
nootschap tussen hem en Jansen automatisch ophield. 
In de vijftien jaî en dat de firma bestond, zijn,voor 
zover mij bekend, de volgende boekwerkjes van hun 
persen gekomen. 

- Nieuwe fabelen voor de Nederlandsche jeugd (door 
E.A.A.Frtitsen ) (I868) (aanwezig op GAH). 

- De eerewacht van het Goddelijk Hart van Jezus be
nevens zes oefeningen van godsvrucht tot het Aller
heiligste Hart van Jezus. Naar het voor echt er
kende handschrift dat in het gasthuis te Paray-
le - Moural bewaard wordt. (1869) 

- Petit Formulaire des prières a 1'usage des pensio-
nats . (1879) 

- A.van de Laar, Vicaris-Generaal: Introductie in S. 
sempitemam (l879) 

Na de dood van zijn partner zet Jansen alleen zo'n 
anderhalf jaar de boekdrukkerij e.d. voort. Mar 
waarschijnlijk nopen financiële overwegingen hem in 
1882 een nieuwe vennootschap aan te gaan: de nieuwe 
geldschieter is Johannes Henricus Hermans, (lO)Ijang 
houdt deze vennootschap echter niet stand : eind 
1883 wordt zij al weer ontbonden (11) waarbij Jan 
Hermans alleen eigenaar wordt. Hierna verdwijnt Jan
sen uit de (Helmondse) boekdrukkerswereld. In het be
volkingsregister staat hij later als boekhouder aan
gegeven. (12) Jan Hermans zet de zaak alleen nog enke
le jaren voort, voordat hij Helmond in I886 verlaat. 
(l4) Later zal hij bekendheid verwerven als eerste 
secretaris van de N.C.B., terwijl hij ook enige jaren 
wethouder te Deume is geweest. 
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DE FA. N.H. VAN DEN B O O M. 

Eind 1876 overlijdt Nicolaas Hendrik van den Boom. 
Zijn weduwe, Maria Pfennings, zet de zaak voort, na 
haar hertrouwen,in I878, samen met haar nieuwe man 
Augustinus Comelis Maria Pellemans. (l4a) Niet lang 
daarna overlijdt de broer van Nicolaas van den Boom, 
Hendrik, - die ook in de zaak zit -, waarna het echt
paar Pellemans-Pfennings alleeneigenaresse wordt. 
Dat de zaak toen een belangrijke omvang had en veruit 
de grootste van Helmond was, blijkt wel uit de waar
de van inventaris en gebouwen. (15) 

In 1882 sluit August Pellemans een vennootschap met 
zijn broer Joseph, waarin behalve een wijnhandel -
onder de naam Pellemans Frères - ook de zaken van de 
fa. N.H. van den Boom begrepen zijn. August brengt 
deze in, ter waarde van ƒ.12.000, zijn broer een ge
lijk bedrag aan contanten (16).Blijkbaar is deze ver
bintenis niet helemaal een succes, in 1884 wordt zij 
in ieder geval weer ontbonden (17) en gaat Aug.Pelle
mans alleen verder. 
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De drukkerij is tot I9OO de grootste van Helmond; zo 
werken er in I889 bijvoorbeeld 9 personen (18). Het 
is ook de eerste drukkerij in Helmond, die van mecha
nische bewcp'glcrâ ht gebruik maakt. Eind l882 schaft 
Pellemans een gasmotor aan van 'n 1/2 P.K. later 
vervangen door een motor van 1 P.K., bescheiden kracht-
werktuigen dus, maar niettemin van belang voor de or
ganisatie van het bedrijf en de produktiviteit. In 
1882 staan er 2 snelpersen en 1 handpers in de druk
kerij opgesteld. Aan de firma is dan tevens een boek-
binderij, boek- en papier handel en diverse agentschap
pen voor andere (grotere) drukkerijen verbonden.(19) 
Ook de fa. Aug.Pellemans lijkt voor financiering erg 
afhankelijk geweest te zijn van externe geldschieters. 
(20) Of deze ook invloed uitoefenden op het beleid,met 
name op de krant die Pellemans uitgaf, is helaas een 
van de geheimen der historie.(21) 
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DE EERSTE VOORLOPER VAN D'N BUIL. 

24 januari I88O verschijnt bij de fa.N.H.van den Boom 
de eerste aflevering van de'Helmondsche Courant'.Voor 
de uitgave hiervan gaat Pelleirans een maatschap aan 
met de Helmondse arts, dokter Everardus Hendrlkus 
Fritsen, waarbij aan deze laatste de zorg voor de re
dactie is opgedragen. (22) Fritsen overlijdt echter 
vrij spoedig, nog geen twee jaar na de oprichting 
van de krant. (23) Wie na het overlijden van Fr-itsen -
de zorg voor de vulling van de krant heeft overgeno
men is onbekend. Rond de eeuwwisseling is het recht 
op de uitgave van een krant echter al een los ver
handelbaar artikel geworden, waarvan de verkoop zich 
dus - min of meer - buiten de drukker om - af kan 
spelen. Zo gaat bij aktie van 20 juni 19OO het recht 
op het Nieuws van de Week - de opvolger van de Hel
mondse Courant - over aan P.C.P. de Louw. (24) 
Een recht dat overigens per 1 april 1901 weer over
gaat aan Jacq. J.J.Haymakers Hz. 
De initiatiefnemer en eerste hoofredacteur van de 
'Helmondsche Courant' is geen onbeschreven blad als 
hij aan de krant begint: hij is n.l. door zijn huwe
lijk met A.M.L.M. van Baar, nauw verwant met het Ka
tholieke Kamerlid M.H.M, van Baar, burgemeester van 
Oirschot. (25) Uit bijv.de ondertekening van Fritsen 
van een aanbevelingsadvertentie voor de Roomse 2e 
Kamerkandidaat voor de kieskring Helmond, Dr.P.J.F. 
Vermeulen, (26) mogen we opmaken dat hij met de room
se partij zaak verbindingen had. Fritsen zal met de 
uitgave van zijn Krant naast eventuele financiële 
voordelen, naar wij vermoeden ook wel politieke be
doelingen gehad hebben. Om de Krant op haar eventuele 
gekleurdheid te kunnen beoordelen zal echter een 
aparte studie nodig zijn. 

Vanaf nummer MO (23 oktober I88O) verschijnt de 'Hel
mondsche Courant ' onder de nieuwe naam ' Het Nieuws 
van de Week ', nog altijd een weekblad dus. Ook na
dat het blad vanaf januari 1882 twee maal per week 
gaat verschijnen blijft deze naam gehandhaafd. 



EEN TWEEDE COURANT, 

Op 9 april 1881, ruim een jaar dus na de eerste uit
gave van de 'Helmondsche Courant' verschijnt er in 
Helmond het eerste proefnummer van een nieuwe Hel
mondsche Courant ' De Zuid-Willemsvaart'. Het blad 
wordt direkt twee maal per week uitgegeven en vormt 
een enrstige concurrent voor ' Het Nieuws van de 
Week . Over de achtergrond van een dergelijke snel
le ' lancering' van een tweede nieuwsblad in een 
zelfde stad met een zelfde verspreidingsgebied kun
nen we slechts gissen. Gezien de achtergrond 
van Pritsen mogen we aannemen dat 'zijn' blad een 
spreekbuis voor de katholieke emancipatie-beweging 
is geweest; het zou niet vreemd zijn als de kleine 
maar kapitaalkrachtige en invloedrijke (protestants) 
liberale groepering in Helmond met deze tweede krant 
een tegenhanger heeft willen opzetten. In Eindhoven 
heeft zich een dertig jaar later iets dergelijks af
gespeeld. Helaas is van 'De Zuid' in haar beginjaren 
niets bekend over een (eventuele) hoofdredactie, re
dactiestatuten e.d. 

DE DRUKKERS / UITGEVERS VAN ' DE ZUID 

De eerste afleveringen van ' De Zuid ' werden gedrukt 
en uitgegeven door de Gebrs. Leloup. Een vennootschaps
akte is van een eventuele firma onder deze naam ons 
niet bekend, maar we mogen aannemen dat het hierbij 
gaat om de broers Jos en Jan Hendrik Leloup.Volgens 
Jac. Heeren zouden drie broers Leloup eerst bij de 
firma N.H. van den Boom gewerkt hebben voordat zij 
omstreeks I878 voor zichzelf zouden zijn begonnen. 
(27) Beide beweringen trekken wij echter in twijfel: 
in de archiefbescheiden van de gemeente Helmond heb
ben we nergens een aanwijzing kunnen vinden dat de 
familie Leloup vóór I88I in Helmond aanwezig en/of 
actief is geweest.(28) Een eerste teken van hun aan-



wezigheid is een huurakte d.d. 8 april I88I, waarbij' 
(Jan?)Hendrik Leloup een huis en hof in de Ameide-
straat huurt van zij'n toekomstige schoonvader, Hen-
drikus Hubertus Peters.(29) Vermoedelijk drij'ft hij' 
daar dan al een tijd met zijn broer Joseph,die gelijk 
met hem in het Helmondse bevolkingsregister vanuit 
Sittard op dat adres wordt overgeschreven, een druk
kerij, (29a) Begin 1882 keert Karel terug naar Sittard, 
waarna Joseph een vennootschap sluit met zijn schoon
vader. (30) Het lijkt geen toeval dat één week nadat 
voor het eerst in de kop van de krant - zonder ver
dere aankondiging overigens - Leloup & Peters als uit
gevers en drukkers vermeld staan,(31) zij per adver
tentie laten weten dat de krant één keer niet zal ver
schijnen wegens overplaatsing van de drukkerij naar 
de Veestraat. (32) Toch duurt deze verbintenis niet 
lang : even onaangekondigd als ze verschenen is, ver
dwijnt de fa. Leloup & Peters uit de titel: vanaf 11 
oktober I882 is Jos Leloup de enige verantwoordelijke 
uitgever. Of er problemen tussen hem en zijn schoon
vader aan deze wisseling ten grondslag liggen is twij
felachtig: als Leloup eind 1886 zijn zaak: verplaatst 
naar de overkant van de Veestraat - naast Sociëteit 
Gezelligheid - komen zijn schoonouder's een tijdlang 
inwonen. (33) De boek- en courantdrukkerij van Le
loup is bij de oprichting direkt een van de grootsten 
in Helmond, maar groeien doet zij niet. 
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AANTAL WERKLIEDEN IN DE HEU^IONDSE BOEKDRUKKERIJEN 

VOLGENS HET PATENTREGISTER (33A) 

JAAR 1880 1881 1882 1883 

NAAM J.H.Jansen 

Jansen & Hermans 
5 5 5 5 

J. Hermans 

Gebr.Leloup/ - 5 5 5 
Jos Leloup 

Fa.N.H.v/d 
Boom/ Aug. 3 3 5 8 

Pellemans 

J .de Rheydt 2 2 2 2 

Totaal: 10 15 17 20 

Van enige uitgeversactiviteiten buiten de krant om, 
zoals boeken e.d., is ons weinig bekend. Als Jos Le
loup in 1897 zijn bedrijf aan de firma Van de Moor-
sel & van den Boogaart overdoet dan is naast De Zuid-
Willemsvaart (mét het gellustreerd Zondagsblad)slechts 
het ' Zondagsblad voor Vrouwen ' als tweede uitgave 
in de verkoop inbegrepen. (3^) Hoe de familie Leloup 
aan het startkapitaal voor drukkerij en krant kwamen 
is een onduidelijke zaak. Wellicht dat familie en be
kenden uit hun plaats van herkomst hierbij geholpen 
hebben. In de Helmondse notariële archieven is echter 
niets van geldelijke steun, leningen e.d.te vinden. 



ITienws- en A d T e r t t n t i e b l a d voor H a n d e l an Ii>&J11>e««. 

toor Jktt plaalKa der ml'jcnde AJeerUntië» geiurtnde Aet^-^ f.laartaal 1884 

prijs der Adrertentlïn Is 5 Gents per rewoneii rej;cl. Groote ielten en Tl;natten worden keiakMd aasr pUmtsralMte 

en worden by driemaiil pla&tsln; sleciits t w e e m a a l In rekenln{ gebrMht, 

JATUM. 
Nummor I 

V " ^ 4 i . KOBTK INHOUD DEP. ADVKRÏKNTIEN. 
0«Ul 
ragdt. 

BEDRAG. 

DE EERSTE HELMONDSE KRANTEN. 

Zoals uit bovenstaande staat blij'kt heeft de oprich
ting van twee couranten de grafische werkgelegenheid 
in het Helmondse een flinke inpuls gegeven. Vooral 
een groot aantal letterzetters was nodig om (met de 
hand !) de matrijzen met het nieuws te kunnen vullen. 
Over oplages e.d. zijn we maar slecht geïnformeerd: 
van 'Het Nieuws van de Week' weten we dat ze in het 
tweede jaar van haar bestaan in een oplage bijna 700 
exemplaren verschijnt.(36) Volgens Jac Heeren telde 
' De Zuid ' in 1899, toen Ouwerling als hoofdredac
teur het blad ging leiden, slechts 300 abonnees.(37) 
Over de verspreiding kunnen we indirekt iets becij
feren, doordat we van enkele jaren het aantal ver
zonden couranten vanaf het postkantoor te Helmond 
weten: als we ervan uitgaan dat de cijfers allanaal 
'Helmondse'couranten betreffen, dan telde de 'Helmond-
se Courant' in I88O zo'n 250 postabonnees, en de bei
de bladen in I883 samen zo'n 365 postabonnees. (38) 
Over de financiële zijde van het krantenbedrijf zijn 
we bij gebrek aan bedrijfsarchieven e.d. helemaal 
slecht ingelicht: de abonnementsgelden zullen, even
als nu, niet voldoende zijn geweest om de uitgave-
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kosten te dekken. Hierdoor waren de uitgevers erg 
afhankelijk van de inkomsten uit advertenties, een 
bron die niet altij'd even betrouwbaar was (én is ): 
Zo kapittelt de burgemeester van Helmond Leloup over 
een artikel in 'De Zuid' over de loting 'en eenige 
vroegere artikelen over de sociale quaestiën die van 
een zeer gevaarlij"ke strekking zij'n. Om die redenen 
zult ge van de gemeente geene advertentiën meer ont
vangen! (39) Een wel erg cru staaltj'e van vroege ge
meentelijke beïnvloeding van de plaatselijke pers ! 

Tot slot nog enkele aanvullingen op de eerste twee 
delen van de artikelenreeks over ' drukkers in Hel
mond in de 19e eeuw en hun drukwerk '. 

In deel 1 (op pg.l5 van het maartnummer 198I) wordt 
als oudste bewijs van de boekhandelsactiviteiten van 
Antony Vos in het Helmondse een leverantie aan de ge
meente in 1842 gemeld. Gerrit van Berlo was echter zo 
attent om mij twee copietjes van bidprentjes uit zijn 
collectie te sturen, waaruit blijkt, dat Vos al eer
der te Helmond als boekhandelaar bestellingen van bid
prentjes uitvoerde, maar dus geen drukwerk leverde. 
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Een tweede aanvulling betreft de veronderstelling dat 
N.H,van den Boom de inventaris van de drukkerij van 
F.J. van der Wee en Cie, zou hebben overgenomen, (deel 
2, pg.3^ van het julinummer 198I). Dankzij een adver
tentie d.d. 13 november I856 in de Nieuwe Noordbraban
der van 15 november I856 weten we dat nu zeker: hier
bij laat N.H. van den Boom nl. weten dat hij de boek
handel, drukkerij en binderij van F.J.van der Wee ge
heel heeft overgenomen en alle fonds- en vervolgwerken, 
Franse, Belgische en Duitse werken af zal blijven le
veren! 
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HERTOG HENDRIK I VAN BRABANT, ZIJN DOCHTER MARIA EN 

HAAR ECHTGENOOT OTTO IV EN DE KLOOSTERSTICHTING 

„BINDEREN" BIJ HELMOND 

Deel II. 

Op het einde van het eerste deel van dit artikel werd 
al aangestipt wat de onderwerpen zouden zijn van het 
tweede deel, namelijk Boulogne en de relaties van het 
Hertogdom Brabant c.q. het Brabantse vorstenhuis met 
dit graafschap (welke niet zo'n grote vormen hebben 
aangenomen) (1), en 'Binderen', de Gistereiënserinnen-
abdij in de nabijheid van de stad Helmond. Dit laatste 
onderwerp, dat ons voor het eerst op het terrein van 
de Helmondse geschiedenis zal brengen, zal het groot
ste deel van dit artikel voor zich opeisen. 

In de door mij al op verschillende fouten en foutjes 
betrapte redactionele inleiding (die fouten waren im
mers de aanleiding voor mijn schrijfwerk ! ) wordt 
over Boulogne niet veel - beter gesteld niets - gezegd. 
Er wordt echter heel duidelijk iets gesuggereerd. Er 
wordt immers vermeld - ik zal de betreffende zin ten 
overvloede nog eens herhalen - : 'Hendrik I, die her
tog van Boulogne was.' Hieruit blijkt dat de redactie 
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Boulogne voor een hertogdom houdt, een volstrekt on
houdbare constatering. Boulogne was een graafschap en 
dat is het in de middeleeuwen ook altijd geweest.Over 
ontstaan en verdere geschiedenis zal ik hier het een 
en ander laten volgen. 

Al heel vroeg speelde de stad Boulogne een rol in de 
geschiedenis. Haar strategische positie is daaraan 
nat uur lij'k debet (2). De Romeinen hadden dat zeer 
vlug gezien. Het werd één van hun centrale plaatsen 
in die streek (3). Zo was één van de hoofdrichtingen 
van het Romeinse wegenstelsel in de Provincie Gallia 
gericht naar de Noordzee en wel specifiek naar Boulog
ne (4). Natuurlijk was de militaire functie evident : 
de verovering van Brittanië zou vanuit deze haven 
zijn aanvang moeten hebben. Na deze verovering bleef 
zij natuurlijk van belang als verbindingspunt tussen 
Brittanië en het continent (5 • Gesoriacum (6) kreeg 
dus ook een belangrijke economische betekenis. Een be
langrijke economisch-militaire verbindingsweg liep van
uit Boulogne naar het Rijnland (7).Het zal deze weg 
zijn, die veel later een belangrijke rol zal gaan spe
len in het 'leven' van het Hertogdom Brabant. 

De stad overleefde de ondergang van het Romeinse Rijk, 
natuurlijk niet zonder gevolgen : haar militaire en 
economische activiteiten zullen tot een minimum zijn 
teruggevallen. Als gevolg daarvan zal het inwonertal 
sterk zijn teruggelopen (8). Ten tijde van de Mero-
wingers zal de stad zich vooral beziggehouden hebben 
met de visserspraktijk. 
Naar alle waarschijnlijkheid maakte de stad toen be
stuurlijk deel uit van de Gouw van Terwaan, zoals die 
in 649 vermeld wordt (9). Wellicht vormde Boulogne 
één van de honderdschappen (centena), waarin de gouw 
verdeeld was (10). Er hangt echter in deze periode 
een zeer donker waas om de stad heen, dat maar zeer 
langzaam optrekt. Met zekerheid is er niet veel van 
te zeggen. 

Tijdens de Karolingers trekt die duisternis al enigs
zins meer op, al blijft er toch nog een moeilijk door
zichtige schemering bestaan. Hoewel er steeds meer ge-



gevens oplichten, moeten deze, grotendeels los van el
kaar staande, met hypothesen aan elkaar verbonden wor
den. We weten echter dat Boulogne nu een eigen gouw 
vormde, de zogenaamde Pagus Bononiensis (11). Het 
lijkt erop, alsof de grotere Gouw van Terwaan uit de 
Merowingertijd, terwille van een vereenvoudiging van 
het bestuur, verdeeld is.(12) Gedurende de gehele Ka
rolingische periode is de gouw (als omschrijving kan 
men met 'een kleiner bestuursdistrict' tevreden zijn 
(13) de eenheid bij uitstek gebleven. Soms werd een 
dergelijke gouw ook 'comitatus' ofwel 'graafschap' 
genoemd (l4), naar de titel die haar bestuurder droeg. 
Deze graaf ( hij werd ook wel 'comes' genoemd) werd 
door de koning zelf benoemd. Wanneer hij de koning 
niet voldeed, kon deze hem met een enkel bevel afzet
ten of overplaatsen en een andere graaf in zijn plaats 
benoemen. De graaf vertegenwoordigde in het aan hem 
toegewezen gebied de macht van de koning en was der
halve de ïïHchtigste man in zijn gouw. Zijn gezag daar 
was, net als dat van de koning, gebaseerd op de 'ban' 
dit wil zeggen het recht om te bevelen, te verbieden 
en te bestraffen (15)- De gouw, het graafschap stond 
onder strenge koninklijke controle, tenminste zeker 
nog onder de regering van Karel de Grote, alhoewel 
ook hij reeds problemen kreeg met zijn graven (l6). 
Al na 843 ontwikkelde zich een feitelijke erfelijkheid 
van de graafschappen (17), teken van de sterk afgeno
men macht van de koningen. De graven gaan zich steeds 
minder van deze koningen aantrekken (l8).Toch is niet 
deze gouw, dit graafschap, de bakermat van het middel
eeuwse graafschap Boulogne. Het ontstaan daarvan is 
nauw verbonden met de geschiedenis van het markgraaf
schap Vlaanderen (19). 

Ik heb in het voorgaande onder meer gesteld, dat na 
843 de gouwgraven hoe langer hoe meer hun eigen gang 
gingen. Graven die dat op een uitstekende manier heb
heb gedaan zijn wel die van Vlaanderen (20) ,in de
ze vroeg periode de Baldwinen (21). De eerste Boude-
wijn (861-879)5 later bekend met de bijnaam ' met de 
IJzeren Airo' (22), had de grote onbeschaamdheid om 
met kerstmis (23) de dochter van Karel de Kale, Judith, 
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ex-koningin van Wessex, te schaken en er met haar van
door te gaan. Ondanks, of liever dankzij, deze 'wan
daad' kwam hij in het bezit van een conp;lomeraat van 
gouwtjes, die tezamen de mark Vlaanderen vormden(24), 
hoewel hij de tegenstand van Karel de Kale alleen 
met behulp van de Paus kon breken. Nadat hij zijn 
graafschap ontvangen had, verdwijnt hij grotendeels 
uit onze ogen. Waarschijnlijk heeft hij van de onge
ordende toestanden hier goed geprofiteerd om zijn 
macht stevig te vestigen (25). Zeker is dat hij in 
864 de Vikingen uit zijn graafschap heeft verjaagd. 
Hierdoor nam zijn prestige natuurlijk toe (26).Het 
is echter zijn zoon Boudewijn II (879-918) geweest, 
die de macht van Vlaanderen sterk heeft vergroot. 
In een leven vol strijd, zowel met de hem omringen
de graven als met de West-Frankische koning, breidde 
hij zijn gebied sterk naar oost en zuid uit (27). 
Zo wist hij kort na 900 de gouw van Boulogne te pak
ken te krijgen. Karel de Eenvoudige (893/898-923 ) 
had nog wel getracht dit te verhinderen, maar hij was 
hier niet in geslaagd (28). Het graafschap bleef ech
ter altijd, hoezeer het zich ook uitbreidde en hoe 
zelfstandig het ook leek te zijn, deel uitmaken van 
het West-Frankische Rijk en de graaf bleef altijd 
leenhorig aan de koning van dat Rijk (29). 

De twee zonen van Boudewijn verdeelden na diens dood 
het graafschap. Adalolf (918-933) kreeg Boulogne en 
Terwaan, Amulf I de Grote (918-965) Vlaanderen (30). 
Vanaf dit moment zou men kunnen spreken van het graaf
schap Boulogne, al duurde het eerste optreden ervan 
niet lang. Toen Adalolf in 933 stierf aarzelde Amulf 
niet, maar eigende zich het hele graafschap Boulogne 
toe, zonder te letten op de twee erfgenamen van Adalolf. 
Vanaf dit moment bestond het graafschap Boulogne niet 
meer, maar maakte het volledig deel uit van het graaf
schap Vlaanderen(31). Dit laatste zou ook altijd het 
geval gebleven zijn, ware het niet dat Boudewijn III 
voor zijn vader Amulf I overleed, en daardoor kwam 
Boulogne in handen van Arnulf, naar alle waarschijn
lijkheid een zoon van Adalolf (32), zij het dat de 
graaf van Boulogne leenhorig bleef aan zijn Vlaamse 



verwant. Vanaf dit moment verschijnt Boulogne weer 
als 'zelfstandig' graafschap met een eigen dynastie. 
De graaf van Boulogne was echter nimmer opgewassen 
tegen zijn leenheer : ze werden niet meer dan ' 
leenplichtige satellieten...' van de Vlaamse graaf 
(33). Het graafschap was voortdurend onderhevig aan 
verdere erf delingen, wat de macht ervan natuurlijk 
steeds verminderde (3^). 
Ondanks het feit dat de graven van Boulogne het in 
macht moesten afleggen tegen de Vlaamse graven,komen 
er toch een aantal lieden van postuur in het geslacht 
voor. Eustachius I bijvoorbeeld huwde met een dochter 
van graaf Lambert I van Leuven (± 1015 ),Mathilde ,en 
was als zodanig verwant met het Leuvense Gravenhuis 
( de latere hertogen van Brabant ) (35). Hun zoon 
Eustachius II (± 1086/1088 ) was de vader onder ande
re van Godfried van Bouillon, een van de leiders van 
de eerste kruistocht (36). Dezelfde graaf blijkt nog 
een aantal lenen in Engeland te hebben verkregen, of
wel door een huwelijk met een zuster van Edward de 
Belijder ( 1042-1066 ) (37) ofwel door in IO66 als 
krijgsmakker van Willem de Veroveraar op te treden 
(38). Zijn oudste zoon Eustachius III (1028-1125) 
nam eveneens deel aan de eerste kruistocht. Hij was 
bestemd voor de opvolging in Boulogne. In 1125 stierf 
hij zonder erfgenamen, waardoor de Vlaamse dynastie 
was uitgestorven. 
Elrfgename van het graafschap was nu de enige dochter 
van Etienne van Blois, Maria (39). Zij huwde met Ma
theus van de Elzas, zoon van Diederik, graaf van 
Vlaanderen (II28-II68) (40). De twee dochters van 
r4atheus werden een speelbal in de huwelijksband-leg
gende handen van hun oom Philips van de Elzas, graaf 
van Vlaanderen (II68-II91) (4l). Na de dood van Ma
theus in 1173 (42) wilde de Franse koning Lodewijk 
VII zijn zoon Philippe-Auguste laten huwen met de oud
ste dochter, Ida, en zijn neef Louis van Blois met 
Mathilde. Dat was echter niet naar de zin van de Vlaam
se graaf : het was hem te riskant om een koningszoon 
naast de deur te hebben en die neef was hem te ambiti
eus. Het komt er op neer, dat hij weigerde, omdat hij 
anders helemaal niets meer over Boulogne te zeggen zou 



hebben. Die verbintenis ging derhalve niet door. Ida 
zou trouwen met een persoon die het elders veel te druk 
had om zich met Boulogne te bemoeien, zodat Philips 
het regentschap zou kunnen uitoefenen. Mathilde werd 
uitgehuwelijkt aan Hendrik I van Brabant, omdat Philips 
het hertogdom liever als bondgenoot had. De huwelij'ken 
vonden plaats in II80 (43). Na de dood van Ida's twee
de echtgenoot Berthold van Zahringen in II86 heeft Hen
drik geprobeerd eruit te halen wat erin zat, maar hij" 
moest het afleggen tegen de Franse koning, en zich te
vreden stellen met datgene wat afgesproken was bij' de 
huwelijksonderhandelingen. Toen in 1192 Boulogne uit 
de leenhoogheid van Vlaanderen rechtstreeks onder de 
Franse kroon gesteld werd, had hij helemaal geen kan
sen meer op het graafschap (44). 

De directe relaties van de Brabantse vorsten met de 
graven van Boulogne beperkten zich derhalve tot huwe
lijksbanden en erfelijkheidskwesties. Toch waren die 
directe banden nog niet het belangrijkste. Dat was na
melijk een indirecte relatie : de economische. Omdat 
het gravenhuis van Boulogne nauw verwant was met dat 
van Vlaanderen, krijgt dit nog grotere betekenis. De 
grote handelsweg van Boulogne naar Keulen vice versa 
liep door het hertogdom. Brabant had er zelf veel 
voordeel van en trachtte derhalve zoveel mogelijk van 
die weg te controleren. Een goede relatie tussen de 
twee ( c.q. drie ) landsheerlijkheden was noodzakelijk 
voor het goed verloop van de handel over deze weg en 
de veiligheid van de kooplieden. De huwelijksbanden 
werden vaak op grond van economische motieven geslo
ten, althans deze denkbeelden speelden er een grote 
rol in (45). 

Laat ik overgaan tot de bespreking van het tweede on
derwerp van dit artikel, namelijk de abdij van 'Binde
ren'. Dit brengt ons, zoals reeds eerder gezegd,veel 
dichter bij huis. Dat wileehter niet zeggen dat het 
daardoor eenvoudiger wordt. Integendeel, het omgekeer
de is het geval. De redactie schrijft over de stich
ting van de abdij het volgende : ' In Helmond sticht
te ze (Maria, G.J.) in 1232 het klooster 'Binderen', 



bestemd voor adelijke jonkvrouwen.' Dat de abdij 
door Maria gesticht is kan niet betwijfeld worden(46). 
Op dit punt is kritiek derhalve onmogelijk. Wat ech— 
ter ten zeerste opvalt, is de grote overeenkomst die 
de geciteerde zin vertoont met de uitspraak van N.H. 
Ouwerling. In 1933 tekende hij in zijn levenswerk 
aan : ' In 1232 had de keizerin een klooster voor 
adelijke jonkvrouwen bij Helmond gesticht (de latere 
abdij van Binderen)...' (47). Jammer genoeg wordt 
niet vermeld uit welke historische bron de tentoon
gespreide kennis afkomstig is. En dat is heel verve
lend, want de opvatting die de stichting van de ab
dij in 1232 stelt, wijkt af van de gewoonlijk naar 
voren gebrachte dateringen, hoe 'onjuist' die ook 
moge zijn. 

Uit de literatuur over Binderen blijkt dat er tradi
tioneel twee jaartallen naar voren geschoven worden 
om te dienen als stichtingsjaar van de abdij en de 
kloostergemeenschap. Uit een van de laatste artikelen 
verschenen over de abdij kan men die twee jaren naar 
voren halen, hoewel ze hier al met elkaar zijn gesyn
thetiseerd : ' In het jaar 1238 maakte Hendrik II van 
Brabant bekend dat hij zijn zuster, ex-keizerin Maria 
van Leuven, had toegestaan op een plaats genaamd Bijn-
deren een Cisterciënserinnenklooster te bouwen; met de 
bouw van dit klooster was mogelijk in 1231 al een be
gin gemaakt ' (48). Uit dit citaat kunnen we de 
jaren 1231 en 1238 naar voren halen. De meeste schrij
vers nemen expliciet aan dat 1231 het stichtingsjaar 
van de abdij is (49). De schrijvers die het jaar 1238 
aannemen, vermelden in de meeste gevallen wel de legen
de, die volgens Wichmans (50) zich afspeelde in 1231, 
maar achten de oorkonde van 1238 belangrijker (51). 
Zij gaan van de verkeerde veronderstelling uit,dat de
ze oorkonde de stichtingsoorkonde is (52). Daar is ech
ter in het geheel geen sprake van : Hendrik II geeft in 
de bedoelde oorkonde een 'bouwvergunning'af voor het 
kloostergebouw, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee 
het klooster ( in de zin van kloostergemeenschap ) ge
sticht wordt. Een stichtingsoorkonde zou trouwens eer
der uitgegaan zijn van IVferia zelf. De bedoeling van de-



ze oorkonde is echter anders, en het belangrijkste ervan 
ligt niet in die 'bouwvergunning', maar in het feit dat 
de hertog de kloosterlingen en de plaats met alle bijbe-
horigheden onder zijn bescherming neemt (53). Verschil
lende auteurs die het jaar 1231 als stichtingsjaar ne
men, negeren overigens 1238 niet : voor hen bekrachtigde 
de oorkonde van 4 september de stichting van de abdij 
(5^). Dat zij hiermee al enigszins op de goede weg zijn, 
zal later blijken, al moet er nog heel wat aan bijge
schaafd worden. 

Hierboven heb ik ergens m.b.t. de dateringen vermeld : 
' hoe onjuist die ook mogen zijn.' Dat betekent dus, 
dat ik het met die dateringen niet eens ben. Dat klopt, 
in ieder geval voor wat de officiële stichtingsdatum 

. Opvallend genoeg is bij alle schrijvers de 
datering van Ulysse Chevalier onbekend gebleven,hoewel 
deze naar alle waarschijnlijkheid toch het dichtst in 
de richting zat (55). Hij koos voor het jaar 1246, ge
baseerd op de incorporatie in de Cisterciënserorde(56). 
Pas vanaf dat moment is er voor de orde sprake van 
een cisterciënserinnenklooster, pas op dat moment is 
een dergelijk klooster 'gesticht'. Vóór deze periode 
is Binderen meer een 'Eigenklooster' van Maria. 
Vanuit de orde gezien geldt de stichtingsdatum de 
dies-natalis, dit wil zeggen de dag,waarop de kloos
tergemeenschap officieel zijn intrek neemt in de, 
door het recht der Cisterciënsers bepaalde, gereed
gekomen gebouwen en het geregeld kloosterleven begint 
(57). Wanneer men deze richtlijn volgt, bestaat er 
geen andere mogelijkheid dan 1246, het jaar waarin 
het klooster officieel erkend wordt. Het enige andere 
alternatief zou zijn, dat in 1245 de genoemde voor
waarden reeds vervuld waren, maar dat incorporatie 
op dat moment op een andere zaak afgeketst is.Blijven 
we echter zitten met'officieel' , waar dan eigenlijk 
geen sprake is, gezien vanuit de orde. Het lijkt mij 
derhalve waarschijnlijk als officieel stichtingsjaar 
het jaar 1246 aan te nemen. 

Wanneer we echter spreken over 'oorsprong en ontstaan 
van de kloostergemeenschap ' dan komen de jaren 1231 
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en 1238 weer in het zicht, zij" het wel als onderdelen 
in een bepaald groeiproces, dat ik hieronder zal pro
beren te schetsen. 

Bekend is dat Maria van Leuven bij' de dood van haar 
vader in 1235 de heerlijkheid Helmond verlcreeg (58). 
De reden van deze donatie is onbekend: de mogelij'kheid 
bestaat dat Maria hier al belangen had en dan zouden 
we kunnen veronderstellen dat dat een jonge klooster
gemeenschap was, die Maria gevormd had. In dat geval 
komt het jaar 1231 weer in zicht als oorsprong van 
die gemeenschap. In ieder geval kan dat jaar met bron
nenmateriaal ondersteund worden, al is dat materiaal 
niet helemaal betrouwbaar (59). Bij dit jaar moet der
halve wel een vraagteken gezet worden. Het is echter 
zeker, dat zich vóór 1237 een kloostergemeenschap vorm
de (60). We mogen aannemen dat tussen 1231 ( in ieder 
geval tussen 1235 ) en 1237 de oorsprong van die ge
meenschap ligt. Deze gemeenschap is nog volledig af
hankelijk van Mria, en zal ook nog niet in een goed
gekeurd kloostergebouw verbleven hebben (6l).Naar alle 
waarschijnlijkheid leefde deze kleine gemeenschap naar 
de regel van Citeaux (62). In 1237 waagde Maria de eer
ste poging bij het Generaal Kapittel der Cisterciensers 
otn incorporatie af te dwingen (63). Volgens de Cister-
ciënserregel moest een klooster, dat een verzoek tot 
incorporatie gedaan had, worden gevisiteerd om te zien 
of het geschikt daarvoor was (64). Willem van Brussel 
en Hugo van Bierbeek, respectievelijk abt van Villers 
en St.Bernards, werden door het Generaal Kapittel hier
voor aangewezen. De stichting bleek echter niet aan de 
eisen te voldoen, want het verzoek werd radicaal afge
wezen (65). De redenen werden niet vermeld, maar het . 
is mogelijk er naar te gissen. Zo zal zeer zeker de 
kloosterbouw niet hebben voldaan aan de door de orde 
gestelde eisen, die vooral bedoeld waren om de clau
suur zo streng mogelijk te handhaven (66). Daarbij 
komt dat de kloostergemeenschap nog geen bescherming 
van de landsheer verwor̂ /'en had, noodzakelijk om veilig 
te zijn tegen omringende potentaatjes (67). Natuurlijk 
zal ook op dat moment de nog zwakke economische basis 
een grote rol hebben gespeeld in de afwijzing, want 



elke abdij moest in staat zijn in het eigen onderhoud 
te voorzien (68). Maria gaf natuurlijk de moed niet op. 
Als haar kloostergemeenschap niet voldeed aan de eisen, 
zou ze er voor zorgen dat de volgende keer wel zo zou 
zijn. In dat kader moeten we nu de oorkonde van 4 sep
tember 1238 zien (69), natuurlijk op haar verzoek af
gekondigd. Maria had het plan opgevat een geheel nieuw 
klooster te gaan bouwen en verzekerde zich door deze 
oorkonde van de steun van haar broer. Daarbij verkreeg 
de kloostergemeenschap te zelfder tijd de bescherming 
van de landsheer, geëist door de orde (70). Deze oor
konde is natuurlijk een bekrachtiging van de plannen 
en het streven van Maria (71). 
Het was dus waarschijnlijk de bedoeling van Maria om 
de bouw van het nieuwe klooster grootscheeps aan te 
pakken. De bestaande kloostergemeenschap zal zolang 
op dezelfde plaats zijn blijven wonen. Natuurlijk zal 
ze zo snel als maar enigszins mogelijk was in het ge-
reedgekomene zijn ondergebracht. Rest natuurlijk hier 
nog de kwestie wanneer de bouw begonnen is. Dat is een 
moeilijke zaak. Maria zal er waarschijnlijk het liefst 
zo snel mogelijk mee begonnen zijn. We hebben echter 
na 1238 geen andere bescheiden die wijzen op enige ac
tiviteit, dan die van 29 januari 1244 (72). In deze 
oorkonde worden aan het klooster een aantal goederen 
vermaakt door Maria ' voor de bouw ' van het convent 
(73). Camps stelt, dat hieruit blijkt, dat het kloos
ter in 1244 nog gebouwd moest worden (74). Dit is mo
gelijk, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Het lijkt me 
waarschijnlijker dat op dat moment de bouw al een heel 
eind gevorderd was, maar nog niet voleindigd. Ik kom 
daarmee niet in tegenspraak met de oorkonde. En het 
is niet verwonderlijk, dat de bouw van het waarschijn
lijk uit meerdere gebouwen bestaande kloostercomplex, 
enige jaren in beslag nam (75). Het uitbreidden van 
de kloostergoederen zal dan vooral bedoeld zijn om de 
economische basis van de abdij te vergroten. In de 
loop van 1244-1245 zal het complex dan zijn voltooid 
en zal de kloostergemeenschap daarin zijn intrede ge
daan hebben. Maria zal dan de tijd rijp gevonden heb
ben om een tweede poging tot incorporatie te doen bij 
het Generaal Kapittel. 



In 1245 vond deze tweede visitatie plaats. Opnieuw 
waren het de abten van Villers en St.Bernards, die 
hiermee waren belast. Het Generaal Kapittel had be
sloten, dat, indien het klooster geïncorporeerd zou 
worden, het zou worden geplaatst onder de geestelijke 
leiding van Morimond. De visitatie die hierop volgde 
was echter opnieuw negatief (76). 
Hiervoor kunnen natuurlijk redenen aangevoerd worden, 
maar het probleem dat het eerst naar voren komt is 
wanneer precies deze visitatie heeft plaatsgevonden. 
Het Generaal Kapittel had namelijk op de vergadering 
van 1244 besloten, dat opname van een vrouwenklooster 
ook afhankelijk gesteld zou worden van de toestemming 
van de bisschop (77). Vóór dit jaar had die toestem
ming alleen als aanbeveling gegolden, een echter die 
op hoge prijs gesteld werd. De bisschop verloor immers 
zijn jurisdictie over het klooster, wanneer het lid 
werd van de Cisterciënserorde. Toestemming van hem 
leek derhalve wel iets veiliger (78). Nu weten we dat 
Maria in oktober 1245 toestemming van de Bisschop van 
Luik en het Lambertuskapittel verkreeg (79)• Het hangt 
nu van de datum van visitatie af, welke opname-eisen 
niet vervuld waren (BO). Heeft de visitatie vóór Octo
ber plaats gevonden dan heeft ook deze toestemming van 
de bisschop meegespeeld, zo niet dan is de kloosterge
meenschap afgewezen op andere gronden, en wel hoogst
waarschijnlijk op economische gronden (8l). De clausuur 
lijkt mij, na de bouw van een nieuw klooster, wel ver
zekerd te zijn. 

Dat het een economische grond betrof zou kunnen blijken 
uit een schenkingsoorkonde van 1246 (82). Hierin worden 
de gronden van het klooster sterk uitgebreid , en wat 
nog meer is : de ex-keizerin vermaakt aan het klooster 
ook de grond waarop het gebouw gelegen is (83). Dit is 
van zeer groot belang: wanneer die grond niet in het be
zit is van het convent, kan zij niet waarlijk zelfstan
dig zijn (wat vereist is), omdat de gemeenschap afhanke
lijk is van de grondbezitter. 
Maria zal echter zijn gaan vrezen, dat haar klooster 
nooit zou kunnen voldoen aan die economische eis der 
orde. Er bleef haar nu nog maar één weg over : het vra
gen van een bevestiging aan de Paus (84). Natuurlijk 



heeft de toestemming van de Bisschop van Luik Robertus 
van Thourotte daarbij als aanbeveling gediend. Hoe dan 
ook, de Paus was bereid deze bevestiging af te geven 
(85). Het ging zelfs nog verder : dezelfde dag droeg 
hij de abt van Villers op te zijner tijd de abdij te 
visiteren (86). Zo zeker was hij dat de gemeenschap 
geïncorporeerd zou worden, dat hij al bepaalde wie 
de geestelijke leiding erover zou krijgen. 
Voor Maria was het natuurlijk tijd om een derde aan
vraag te doen, waarvan nu tenminste van tevoren al 
vaststond dat die succes zou hebben (87). Het verzoek 
was gedateerd 17 augustus. Spoedig daarna vond een 
derde visitatie plaats door Johannes Qnkelin, abt van 
Aulne en Goswin Dreyman, abt van St.Bernards. Deze in
spect iones loei was natuurlijk positief en de abdij 
werd door het Generaal Kapittel onder de patemiteit 
van Villers geplaatst (88). De economische basis van 
het klooster lijkt mij nog niet voldoende te zijn,ge
zien de schenkingen in de volgende jaren (89). f laar 
voor iviaria was het belangrijkste dat ze haar doel be
reikt had (90). 
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NOTEN. 

1 ) Eigenlijk zouden we moeten spreken van het graafschap Boullonnais 
ter onderscheid van de stad Boulogne. Toch wordt in het grootste 
deel van de literatuur gesproken van het graafschap Boulogxie. 
In mijn artikel zal deze gewoonte gevolgd worden. Opgemerkt zij 
dat men in de franstalige literatuur zich zéér gelegen laat 
liggen aan dit onderscheid. 

2 ) Boulogne bezit een uitstekende (natuurlijke) haven. Als zodanig 
voimt zij natuurlijk een prijia uitvalsbasis richting Eïigeland. 

3 ) A.C.F.Koch, Het graafschap Vlaanderen van de 9e eeuw tot 1070, 
in : D.P.Blok e.a.. Algemene Geschiedenis der Nederlanden,Haarlem 
1981, I, 35t. 

4 ) A. van Doorselaer, De Romeinen in de Nederlanden, in: D.P.Blok 
e.a.. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1981,1, '12. 

5 ) idem, 48 

6 ) W.Prevenier, Boulonnais, in : R.F.Lissens e.a., Winkler Prins 
Eincyclopedie van Vlaanderen, Brussel, 1972, ̂ 38. Elders wordt 
de stad Bononia genoemd: Koch, A.G.N. 35'<. 

7 ) Men noemt deze weg ook wel de Limus Belgicus, omdat de Romeinen 
er zware versterkingen aanbrachten en zodoende de weg als 'verdedi
gingslinie' konden gebruiken: Van Doorselaer, A.G.N., 35^-

8 ) Sesam Atlas bij de Wereldgeschiedenis, Haam 1965, I, 126. 

9 ) F.L. Ganshof en D.P.Blok, De Staatsinstellingen in Herowingische 
tijd, in: D.P.Blok e.a.. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
Haarlem, 1981, I, 231. 

10) idem, 235. Voor een overzicht van de Merowingische staatsinstel
lingen is het in de vorige noot vermslde artikel uitstekend ge-
.schikt. 

11) F.L.Ganshof en G.Berings, De Staatsinstellingen in de Karolingische 
tijd, in : D.P.Blok e.a., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
Haarlem, 1981, I, 249. 

12) Ganshof/Berings, A.G.N., 249: vergelijk de kaart bij Ganshof/Blok, 
A.G.N., 234 met die bij Ganshof/Berings, A.G.N., 250. 

13) H.P.H.Jansen, Middeleeuwse Geschiedenis der Nederlanden, Utrecht/ 
Antwerpen, 197** , t7. 

14) Ganshof/Berings, A.G.N., 249; F.L.Ganshof, La Belgique carolingienne, 
Bruxelles, 1958, 51-53. 

15) Over de Karolingische graaf en het goiiwsysteem zie het artikel van 
Ganshof/Berings, A.G.N., 243-263; Jansen, Middeleeuwse Geschiedenis, 
47-5O; H.P.H.Jansen, Geschiedenis van de Middeleeuwen, Utrecht/ 
Antwerpen, 1979^ , 96-99; Brian Tiemey ans Sidney Painter, Western 

• Europe in the riiddle Ages, 300-1475, New York, 19783 , 115-120; 
F.L.Ganshof, Prankish Institutions under Charlemagie, New York,1970, 
3-58 en ook in het in de vorige noot genoemde boek van Ganshof, La 
Belgique carolingienne is interessante irJ'ormatie te vinden. 
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l6l Jan Dhondt, Das Frühe Hittelalter, Frankfurt-am-Main, 1979 , 
53-5't. 

17) Ganshof/Berings, A.G.N.,252. Deze feitelijke erfelijkheid vindt konink
lijke erkenning in het Capitulare van Quierzu uit 877; Sesam, 127. 
Capitularia zijn centraal uitgegeven voorschriften, verdeeld in hoofd
stukken of capitula. Zij konden simpele bestuursmaatregelen bevatten 
maar ook verklaringen van het gewoonterecht; Jansen,Geschiedenis,98. 

18) Van dergelijke graven zijn verschillende nanen overgeleverd, en, raen 
kan het toeval noemen, ook één van een graaf van Boulo^e. Uit het 
capitulare van Servais kunnen we een aantal gravennamen halen, waar
van de dragers op dat moment dienst deden in het noord-westen van het 
Vtest-Frankische Koninkrijk, het Rijk van Karel de Kale. Uit dit capi
tulare blijkt, dat naar alle waarschijnlijkheid een zekere Qigischalk 
graaf van Boulogne was : Ganshof/Berings, A.G.N.,252; A.Boretius und 
V. Krause (hrgs), Capitularia Regum Francorum, Hannover, 1883-1897, 
II, 270-276, waar het betreffende document is afgedrukt. 

19) Een marktgraafschap was gelegen aan de grenzen ( mark = grens ) van 
het Frankische Rijk en bestemd voor de grensverdediging. In de meeste 
gevallen was het ook wat groter dan een normaal graafschap : Jansen, 
Geschiedenis, 98-99. Vlaanderen vormde een Mark van het West Frankische-
Koninkrijk, zoals dat na 843 (verdelingsverdrag van Verdun), 87O (Ver
drag van Meersen ) en 880 ( verdrag van Ribemont ) gevonnd was : Sesam, 
124-125. Of Boulogne ook een markgraafschap is geweest is mij niet be
kend. Onmogelijk is het echter niet, vooral onriat Karel de Grote met 
het oog op de Vikingen , dergelijke markgraafschappen hier vormde in 
het kader van de kustverdediging : D.P.Blok, De Franken in Nederland, 
Haarlem, 1979^, 86. Zeker is dat Karel de Grote in Boulogne een kleine 
vloot had liggen, die hij persoonlijk in 811 kwam inspecteren : D.P. 
Blok, De Frankische periode tot 880, in: D.P.Blok e.a.. Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden, Haarlem, I981, I, 301. Dit verhinderde even
wel niet dat Boulogne en omstreken later, als die kustverdediging sterk 
is verzwakt, te lijden hebben onder aanvallen der Vinkingen : Blok,A.G.N., 
302; Koch, A.G.N.,360. 

20) Zie voor hun, vaak op onmeedogenloze wijze tot stand gebrachte uitbrei
ding het artikel van Koch, A.G.N., 354-383 en Jansen, Middeleeuwse Ge
schiedenis, 77-78. 

21) Koch, A.G.N., 354. 

22) Jansen, Middeleeuwse Geschiedenis, 77; Koch,A.G.N., 357. 

23) Jansen, Middeleeuwse Geschiedenis, 77; stelt de euveldaad in 862. 

24) Een overzicht van het verloop van de 'schaking' is te vinden bij 
Koch, A.G.N., 357-358. 

25) Jansen, Geschiedenis, 94-95. 

26) H.P.H.Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de Lage landen in 
jaartallen, Utrecht-Antwerpen, 1971, 28-29. 

27) Zie voor Boudewijn II Jansen, Middeleeuwse Geschiedenis,77; Koch 
A.G.N., 360-365. 

28) Koch, A.G.N.,363; K.F.Wemer, Untersuchungen zur Prühzeit des 
französischen Fürstentums, in: Die Welt als Geschichte 20 (1960)106-107. 

29) Koch, A.G.N., 354. 

30) idem, 365. 

31 Koch,A.G.N.,365; Jan Dhondt,Recherches sur l ' h i s t o i r e de Bouloonais 
et de l 'Ar to i s au DCe et Xe s i èc l e s , i n : flémoires de l'Académie d 'Arras, 
4e série 1 (1941-1942) 99-102; 130-133. 

111 



32) Voordat Amulf I deze regeling trof met de West-Frankische koning 
Lotharius, had er, zoals in dié dagen in de beste families voorkwam, 
een gewelddaad plaatsgevonden. Een neef van Amulf I was door deze 
wegens opstandigheid in de boeien geslagen en ter dood gebracht. 
Amulf, broer van het slachtoffer, raakte daardoor in een toestand 
van 'bloedwraak' ten opzicht van de Vlaamse graaf. Beide neven waren 
hoogstwaarschijnlijk zonen van Adalolf. De koning wist de crisis ech-

'" ter te bezweren, met de voornoemde regeling als gevolg: Jan Dhondt, 
De crisis van het grafelijk gezag in Vlaanderen na den dood van Amulf 
den Eerste, Gent, 1943, 47-75; Koch, A.G.N., 369. 

33) Het citaat is afkomstig uit Koch, A.G.N., 573. 

34) Het graafschap Saint-Pol is zeker voortgekomen uit deze erfdelingen: 
Dhondt, Recherches, 140; Koch, A.G.N., 373. 

35) J.H. van Winter, De voornaamste adelijke geslachten in de Nederlanden. 
10de en 11de eeuw, in: D.P.Blok e.a.. Algemene Geschiedenis der Neder
landen, Haarlem, I98I, I, 226-227; H.van der Horst, Geschiedenis van 
Brabant, Nijnegen, 1983,1, 428, vermeldt dat Eustachius II deze eer 
gehad zou hebben. Deze was echter gehuwd met Ida, dochter van Godfried 
met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen. 

36) Van Winter, A.G.N., 226-227; Prevenier, 438-439. 

37) Prevenier, 438-439. 

38) Van der Horst, 428. 

39) G.Smets, Henri I. Due de Brabant 1190-1235, Bruxelles, 1908, 4. 

40) 1h.de Henptinne, Vlaanderen en Henegouwen onder de erfgenamen van 
de Boudewijns, 1070-1244, in: D.P.Blok e.a.. Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden, Haarlem, 1982, II, 385-386; Smets, 4. 

41) Hemptinne, A.G.N., 386; Snets, 5. 

42) idem. 

43) Smet, 5-6; M.Bols E^igrafische nota's bij het graftnonument van Machteld 
van Boulogne (± 1210-1211) en Maria van Brabant (±1260) in de St.Pieters
kerk te Leuven, in: Jaarboek van de Geschiedenis en Oudheidkunde Kring 
van Leuven en Omgeving 12 (1982) 3, stelt het huwelijk in 1179. 

44) Smets, 38-39; Henptinne, 392 stelt dit in 1191. 

45) Slmets, 3. 

46) A.M.Frenken, De Abdij van Binderen onder Helmond, in : Bossche Bijdragen 
11 (1931"1932) 103-104, geeft een aantal redenen waaruit dat in ieder 
geval blijkt. Er mag aan toegevoegd worden dat bijna alle beschikbare 
oorkonden betreffende Binderen uit deze periode de stichting door Maria 
zeker naken. Noem ik bijvoorbeeld alleen maar de oorkonde van 4 septem
ber 1238, waarin Hendrik II aan Maria toestaat om op Binderen een kloos
ter te bouwen : '... Notum sit onnibus tam presentibus quam futuris quod 
nos, cupientes cultura religionis in terris nobis subjectis anpliari, 
sorori nostre domine M. quondam Romanorus Inperatrici, concessiraus, ut 
in terra nostra in loco, quid dicitur Bindere in allodio suo claustrum 
ncnialium Cesterciensis Qrdinis edificet '; A.M.Frenken, De Abdij 
van Binderen, 128; A.M.Frenken, De Privilegiebrieven der Abdij Binderen, 

' '" in : Bossche Bijdragen 21 (1952) 116-117; H.P.H.Camps, Oorkondenboek van 
• iioord-Brabant, De Meierij van 's Hertogenbosch, Den Haag, 1979, I, 266, 

nr.l87. 

47) H.N.Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deume, 
Liessel en Vlierden, Helmond, 1933, 708. 
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't8) V/.A.B.van der Sanden, Een archeologische verkenning van het klooster-
terrein van Binderen, Gemeente Helmond (N.Br.), in : M.W. van Boven 
en J.J.F, de Waal, De Vlasbloem. Historisch Jaarboek voor Helmond, 
HeliTond, 1981, II, 33. 

'49) A.J.van der AA, Aardrijkskundig Vloordenboek der Nederlanden,Gorinchem, 
181)0, II, I4it7-4'J8; W.A.Bachiene, Vaderlandsche Geographie of Nieuwe 
Tegenwoordige Staat en de Hedendaagsche Historie der Nederlanden, 
Amsterdam, 1791, IV, 559; J.A.Coppens, Nieuwe Beschrijving van het 
Bisdom van 's Hertogenbosch, 1843, III, 565-365; J.F.Foppens , Historia 
Episcopatus Silvaeducensis, Liège-Bruxelles, 1721, 283-287; A.M.Prenken, 
De Privilegiebrieven, II6; A.M.Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij 
Binderen bij Helmond, in: Citeaux in de Nederlanden VII (1956) I9O-19I; 
A. van Gils, Katholijk Meyerijsch Memorieboek, behelzende de Oprigting 
van het Bisdom 's Hertogenbosch, 's Hertogenbosch, 1819, 36I; Dagobert 
Gooren, Maria van Brabant, in : Brabants Heem 24 (1972) 136; L. van de 
Mserendonk, Tussen Reformatie en Contrareformatie, Tilburg, 1967, 117; 
Jacob van Oudenhoven, Beschrijvinge van de Heijerije van 's Hertogen-
bossche, l649, 55: Jacob van Oudenhoven, Een nieuwe ende Venreerderde 
beschrijvinge van de Meyerije van s'Hertogen-Bossche,'s Hertogen-Eiossche, 
1570, 96; L.H.C.Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch, 
St.Michielsgestel, l873, IV, 134; A.Wichmans, Brabantia Mariana Tripartita, 
Antwerpen, 1632, 652-657. 

50) Wichraans, 652-657. Op zijn verhaal is het grootste gedeelte van de in 
de vorige noot vermelde literatuur gebaseerd. 

51) P.en A.van Alphen, Helmond van Plaggehut tot Paalwoning, Helmond (1977), 
20-22; J.J.M.Heeren, Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren 
van Helmond, 's-Hertogenbosch, 1938, 10-13; J.J.M.Heeren, Oorsprong van 
de Devotie tot O.L.V.van Binderen en beknopte Geschiedenis van de Abdij 
van Binderen onder Helmond, Helmond, 1944. 

52) Heeren, Oorsprong van de Devotie, 3 vlg. Zie voor het betreffende deel 
der oorkonde noot 46. 

53) Zie de oorkonde van 4 september 1238 : '... ipsas moniales que pro 
tenpore ibi locande fuerint et ipsum locum cum omnibus attinentibus 
sub nostra protectione suscipientes. ' Zie hiervoor de in noot 46 
gegeven literatuur. Verder is het zeker dat er in 1238 al een bestaan
de kloostergemeenschap was op Binderen: Frenken, De Gistereiënserrinnen-
abdij Binderen, 192. 

54) Franken, De Abdij van Binderen, 102-105; Gooren, I36. 

55) Ulysse Chevalier, Répertoire des Sources Historiques du Noyen-Age. 
Ttopo-Bibliographie I, Montbéliard, 1844-1849, sous Bindrium. 

56) Voor die incorporatie zie o.a. Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij 
Hinderen, 193. 

57) H. van Bavel, Inventaris van het archief van de Heusdense Cisterziënzer-
kloosters Mariënkroon en Mariëndonk, 1245-1631, 's Hertogenbosch, 1972, 
XII. 

58) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 191. 

59) Cronica Villariensis fonasterri, in: Monuirenta Germaniae Historica 
SS XXV, 207-208. 

60) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 192; J.H.Canivez, 
Statuta Capitulorem generalium ordinis cisterciensis ab anno III6 
ab annum 1786, Louvain, 1934, II, ad annum 1237. 

61) Misschien is het eerste verblijf een boerderij of andersoortig gebouw 
geweest op het landgoed van Hendrik van Bendorp van Kemenade (de Cardnata), 
waarop het klooster gesticht werd. Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij 
Binderen, 191. 

62) Het feit dat in 1237 een verzoek wordt gedaan tot opneming in de cister-
ciënserorde, maakt aannenelijk dat men toen de sisterciënserregel volgde. 
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63) Zie noot 60. In het cisterciënserrecht, uitgedrukt in het Exordium Parvum 
en de Charta caritatis, werd voorzien in een jaarlijkse vergadering van 
cisterciënserabten. Ket uitzondering van de zieken en de zeer ver weg 
wonende moesten dezen zich elk jaar in september naar Citeaux begeven. 
Dit Generaal Kapittel stond onder voorzitterschap van de abt van Citeaux. 
Het was de hoogste autoriteit binnen de orde, en de besluiten waren bin
dend voor alle kloosters. Abdissen hadden geen toegang tot de vergader-
ringen. Christian Mossig, Verfassung des Zisterzienserordena und Orgard-
sation der E'rzelklöster, in: K.Elm e.a.. Die Zisterzienser. Ordensleben 
zwischen Ideal und Wirklichkeit, Bonn, 198O, 115-117; W.Nolet en P.C. 
Boeren, Kerkinstellingen in de Middeleeuwen, Ainsterdam, 1951, '^04; Maren 
Kuhn-Rehfus, Zisterzienserinnen in Deutschland, in: K.Elm e.a., Die 
Zisterzienser, I30. 

64) Deze visitatie itDest uitgevoerd worden door twee abten die door het Gene
raal Kapittel werden aangewezen. Zij moesten de gehele situatie in ogen
schouw nemen, en daarna verslag uitbrengen. Was de ligging veilig ? 
( Vrouwenconventen moesten uit veiligheidsoverwegingen in de nabijheid 
van steden liggen ). Waren de nonnen beried om de strenge clausuur te 
accepteren ? Was de economische basis voldoende ? etc. M. Pontenay de 
Ftontette, Les religieuses k l'age classique du droit canon. Paris, 1967, 
32; Canivez, Statuta, I + II, passim. 

55) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 191; Canivez, Statuta, 
II, ad annum 1237. 

66) Canivez, Statuta, I + II, passim. Op de clausuur zijn zeer vele kandi
daten afgewezen. Pontenay de Fontette, Les religieuses, 31, 6O-61. Msn 
kan nl. zowel een actieve als een pasieve clausuur onderscheiden: de 
eerste verbood aan elke non het klooatser te verlaten; de tweede ver
bood vreemdelingen het klooster te betreden. De gebouwen iroesten hier
aan natuurlijk zijn aangepast. 

67) Maren Kuhn-Rehfus, 128. 

68) Frenken, De Cisterciënserinnen.abdij Binderen, 191; Maren Kuhn-Rehfus, 
j 127. In 1225 werd de opname der abdij afhankelijk gemaakt o.a. van een 

gezonde economische basis. 

69) zie de noten 46 en 53. 

70) zie noot 53. 

71) zie noot 5'). 

72} Canps, Oorkondenboek, I, 278, nr.200. 

73) Citaat zie noot 72. 

7't) Canps, Oorkondenboek, I, 291, nr.210 

75) Door de strenge regel was het nl. nodig dat nonnen en conversen afzonder
lijk van elkaar werden ondergebracht. Waarschijnlijk wer er neteen een 
kloosterkerkje bijgebouwd. De arbeidskrachten zullen nannelijke conver-
•sen zijn geweest; Marten Kuhn-Rehfus, 133. Het is aogelijk dat zij na 
de bouw in het klooster een rol op economisch gebied hebben gespeeld. 

76) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 192; Canivez, 
Statuta, II, ad annum 1245. 

77) Maren Kuhn-Rehfus, 126; Canivez, Statuta, II, ad annum 1244. 

78) idem. 

79) Bij oorkonde van respectievelijk 19 oktober en 22 oktober 1245; 
Camps, Oorkondenboek, I, 291-292, nrs. 210 en 211. Frenken, De 
Abdij van Binderen, 129. Hij stelt de toestenming in 1240, terwijl 
de goedkeuring van het Kapittel op 21 oktober gesteld wordt. Ik houd 
mij aan de datering van Canps. De datering 1240 zou overigens niet in 
strijd zijn met mijn tehorie. Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij 
Binderen, 191-
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) Deze opname-eisen werden over het algemeen zeer streng nageleefd. Men 
heeft ze traditioneel verklaard vanuit het vrouwen-werend karakter van 
de orde. In een recent artikel worden deze op een andere manier geïnter-
preteer-d. Brigitte Degler-Spengler, Zisterzienserorden und Prauenklöster. 
Anmerkungpn zur Foï-schungsproblematik, in : K.Elm und P.Joerissen (hrgs). 
Die Zisterzienser. Ideal und ^irklicl-ikeit. Er^nzungsband, Köln, 1962, 
215-220. 

81) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 192. 

82) Canps, Oorkondenboek, I, nr. 225; Frenken, De Abdij van Binderen, 130. 

83) zie literatuur noot 82. 

84) In dit opzicht moet vermeld worden dat het Geveraal Kapittel de bemiddel-
ling van de Paus nadrukkelijk erkende. Op zijn voorspraak werden voort
durend weer nieuwe vrouwenconventen tot de orde toegelaten. Pas in 1251 
gaf Innocentius IV, in de bul 'Paci et tranquilitatie vestrae' deze voor
keursbehandeling op. Vanaf dat monent was zelfs de voordracht van de Paus 
niet meer verplichtend voor de orde. Maren Kuhn-Ftehfus, 126; Fontenay de 
Fontette, 32. 

85) In de oorkonde van 22 juni 1246 staat de Paus het klooster toe volgens 
de cisterciënserregel te leven; Canps, Oorkondenboek, I, 301, nr.22l. 

86) Camps, Oorkondenboek, I, 302, nr. 222. 

87) Camps, Oorkondenboek. I. 302, nr. 223. 

88) Frenken, De Cisterciënserinnen-abdij Binderen, 193; Canivez, Statuta, 
II, ad annum 1246. 

89) Camps, Oorkondenboek, I, 306, nr.227; 307, nr. 229; 3'<5, nr.261); 
355-356, nr.27'4. 

90) In een nader artikel zal deze hele problematiek nog eens, nu onderbouwd 
met meer orde-leteratuur, behandeld wordden. 



HELMONDSE FLITSEN 

Jan Zeeuwen 

Vóór het Frans Kasteel van Piet de Wit was in novem
ber 1926 iets onverklaarbaars gebeurd. 
Een ruiter,zonder hoofd,had er 's avonds een tijd
lang rondgereden en was toen verdwenen. V/illem had 
het gezien. En die had het weer tegen zijn vrouw Cato 
verteld,die er wel raad mee wist.Want binnen één hal
ve dag was heel Helmond op de hoogte. Precies 2 et
malen later had het gerucht een dergelijke vorm aan
genomen, dat ook het paard geen hoofd had. Zodat ze 
elkaar konden troosten. Wat zonder hoofden wel op 
enige moeilijkheden zal zijn gestuit. 
Maar goed, het gerucht was niet meer weg te cijferen 
en VJillem (die het zelf gezien had)bleef bij zijn be
wering, met de kanttekening,dat alléén de ruiter zon
der hoofd was gesignaleerd. En Willem stond niet al
leen. 

Want onze bevolking had een hang naar het mystieke 
en spoken waren graag geziene gasten. En ruiters zon
der hoofd waarom niet ? Het krioelde immers van schep
selen mèt hoofd. Ook V/illem's vriend, Toon sloot de 
mogelijkheid niet uit. En Toon was toch een. integer 
iemand,die vroeger altijd goed had opgepast.Hij deed 
tenminste dat wat de doorsnee-man gewend was: 'De 
Zuid-Willemsvaart' lezen, de 'Sint Jansklokken'door
bladeren, één keer per week naar de kerk en 7 maal 



per week 's avonds naar bed. Met rode koontjes.Van 
het klaartje. Ook hij geloofde in de ruiter zonder 
hoofd. Onder het klaartje overigens. Juist dan trof 
hij Willem, die hij graag gelijk gaf en ook zijn 
vrienden knikten ja. Want om 23.^5 uur was iedereen 
vriendelijk tegen iedereen. En ruiters zonder hoofd' 
Accoord. Er waren toch ook kippen zonder kop. 
Na enkele weken ebde het nieuwtje weg, want een fan
tasie is geen lang leven beschoren. Wel paarden met 
of zonder ruiter, en heel veel ondernemers maakten 
van de diensten van het trekdier gebruik:expediteurs, 
boeren,venters en schippers. In onze stad onderscheid
de men in de dertiger jaren een zestal soorten, t.w. 

1. Paarden van Huub, de bekende Helmondse expediteur. 

2. Paarden van v.Gend en Loos, met rijkspensioen. 

3. Paarden van de gemeentelijke reinigingsdienst,in 

de rang van paard-koramies. 

4. Paardje-hop, een diertje, dat ook bier lustte. 

5. Paarden, die bruid en bruidegom naar de kerk ver

voerden. Hinnekend. Ook jong geweest. 

6. Paard van Jantje. Zonder kop. Zonder staart. 

Edoch van hout. 

Al deze paarden liepen op gezette tijden door Helmond 
en lieten sporen na. Soms rokende. Tot grote vreugde 
van de mussen, want vijgen schijnen een lekkerij en 
ze lagen midden op hun domein: de straat. Immers de 
sanitaire voorzieningen waren, vooral voor de dieren
wereld,zeer gebrekkig,ofschoon nimmer uit die hoek 
protesten werden vernomen. 
De helmondse mens had hierover niet te klagen,want 
overal in de stad zag men gemeentelijke toiletten, 
waarvan druk gebruik werd gemaakt.Die waren natuur
lijk niet voor paarden bedoeld. Wel was er voor die 
dieren gelegenheid tot verzolen: bij de hoefsmid, 
die vakkundig en al zwetend het hoefijzer aanbracht. 
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onder grote belangstelling van de jeugd. Dat de ope
ratie niet geheel pijnloos verliep, bleek vaak uit 
het dichtgeknepen,achtereugske', dat bijna elke slag 
registreerde. 
Paarden te over dus in onze maatschappij, veelal als 
trekdier voor ondernemers,overheid of boeren. Zo'n 
enkele keer vóór huifkarren gespannen, die met bede
vaartgangers, meestal oudere vrouwen,want de jeugd 
liep, de plaatsen bezochten, waar Maria werd aanbe
den: Aarle-Rixtel, Oramel en Handel. 
De voettochten gingen naar dezelfde plaatsen,maar 
ook naar Kevelaer in Duitsland,waar de Î feria-devotie 
een jarenlange traditie was. 
Die ingetogen processies werden ook gezien door een 
dominee die in de franse bezettingstijd, einde l8e 
eeuw, een voettocht door de Meyerij maakte. Zijn be
vindingen, soms treffend, doch vaak zeer aanvechtbaar, 
legde hij vast in een zeer uitgebreid boek, dat een 
interessante visie gaf van de westerling, dominee 
Hanewinkel, op een katholieke gemeenschap. 
Vooreerst de processies: de vroomheid van de deelne
mers was voor de protestante pastor, bijzonder op
merkelijk. Des te meer werd hij teleurgesteld door 
de drinkgelagen en de rauwheid, waarmee elk festijn 
gepaaM ging en het gemak, waarmee de Brabander dit 
alles accepteerde. 
Er was nog een tweede facet,dat de aandacht verdien
de: het getal ongelukkigen,mismaak1;en en kreupelen 
was bijzonder groot in onze omgeving en stad. 
Want ds. Hanewinkel zag nauwkeurig en elk dorp en 
elke stad in de Meierij had zijn aandacht en werd 
uitvoerig vermeld in zijn lijvig boekwerk,'Voettocht 
door de Majorije'. Ook het zeer hoge percentage kin
dersterfte kwam ter sprake. 
'Och' zei de dove Gregoor,die gon recht nor dun hemel.' 
'Dès dan ok dun enigsten troost'zei Jean-Claude. 
'Wij zin nog nie zo ver,'vervolgde broeder Olijf,dè 
we kennen zeggen: we gon nor dun hemel!' 
'Dès woar' prikte jhr.Emile geamuseerd,wa zal Jezus 
lachen, as ie jou elke zondag mè dè graut kerkboek 
over de mert zie sjouwen !' 
'Tut, tut Hagebols' priemde broeder Olijf, elke zon-



dag un dubbeltje vur un kwartjeskaars, des ook nie 
mis.Dun heiligen Antonius vuult zich in ut pakt 
gedon!' 
,Och, de mensen proaten zo geer' antwoordde jhr.Emile, 
mar as dun heiligen Antonius mij bij ut leeste Oor
deel nor vurren ruupt,dan zal ik wel zeggen ! 
'Dèt ie vur better licht moet zurgen achter in de 
kerk' vulde Gregoor aan. 
'Zurgde gij maar Gregoor,dè ge nie altijd onder de 
preek binnenkomt' riep Jean- Claude,de hil kerk is 
urmee gemoeid.' 
'Die knaak van jou op de schaal mè hoog daag'prikte 
de dove lachend,dès ok un bekend geluid,ijdeltuit.' 
'Ik denk wel'vervolgde Piet de kastelein peinzend, 
dè eiken Helmonder ut as straf un paar joar zonder 
engeltje zal moeten stellen, dorboven.' 
'Dè kumt goed uit' konstateerde vrijgezel Jean-Claude 
broodnuchter, dan hoefde ze ok nie achter zun ver
ren te zitten!' 

De ordeverstoringen in Helmond in de jaren 1848,l849 
en 1853 werden hoofdzakelijk veroorzaakt door een on
tevredenheid over de lonen,door de stijgende kosten 
van levensonderhoud. 

Door het mislukken van de rogge-oogsten in die jaren, 
stegen de kosten van de eerste levensbehoeften zo en
orm, dat het loon niet meer toereikend was. Daarbij 
kwam nog de zeer ongunstige orderpositie van onze 
fabrikanten, ofschoon van Vlissingen,Carp en Kaulen 
ruim van opdrachten waren voorzien en in die periode 
meer betaalden dan de andere fabrikanten. 
Toch wees een onderzoek van burgemeester van de Dung-
en uit, dat Raymakers'lonen boven die van Carp lagen, 
zodat dit toen al cude bedrijf een zeer gunstige uit
zondering maakte. De meer-betaling door genoemde pa
troons en de hongersnood lokten echter relletjes uit, 
waarbij diverse ruiten aan Markt en Veestraat sneuvel
den. 



Omdat de onrust in 1853 aanhield,verbood de gemeente
raad samenscholingen,een maatregel die tot april 1854 
van kracht bleef. Hieraan werd terdege de hand gehou
den, doch op een donderdagavond in dat jaar werd door 
de arbeiders van de finna Kaulen een liedje gezongen, 
dat pijnlijk was voor burgemeester van den Dungen,in 
de volksmond 'den dunne' genaamd. Hierin werd de draak 
gestoken met een lichaamsgebrek (mank lopen) en op 
zijn financiële interesse in het bedrijf van zijn fa
milielid Am.Bots. Het luidde: 

DE ZOERE BURGERVAJER 

MET ZIJN BERGEYCKSE POOT, 

DIE WIER HOE LANGER HOE KWAAIER 

OP DE WEVERS VAN 'T ROOD. 

MENSEN, DIE ER WEL OP LET 

ZE HEBBEN 'T IN DE KRANT GEZET; 

MAAR 'T IS GELOGEN, ZO 'T ER STAAT 

WIJ ZIJN LANG NIE VOOR NIKS ZO KWAAD, 

HET IS GEBEURD OP ZATERDAG, 

TOEN KWAM DIE ROOIE VLAG ! 

Kritiek dus. Toch was de burgemeester in zijn gehele 
ambtsperiode telkens weer in de weer om orders,via 
de Nederlandse Handel-Maatschappij, aan onze fabri
kanten door te spelen. Ook zijn grote takt en vast
houdendheid met betrekking tot het aantrekken van 
een 3-jarige Rijks-Hogerburgerschool en zijn diploma
tie bij de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Helmond 
moest worden geroemd. Landelijk genoot hij groot aan
zien en terecht,want hij was een zeer bekwaam regent. 

Maar hoge bomen vangen veel wind en profeten worden 
in eigen land niet geëerd. Zijn bijnaam alleen was 
al een lichte spot en ook de middenklasse liet zich 
niet onbetuigd en prikte. 



Zo kon het gebeuren,dat op een feestavond van midden
standers 's avonds laat,een schaal met lege mossel
schelpen werd gedeponeerd vóór de deur van de gezags
drager en daarna werd aangebeld. Natuurlijk maakten 
de grapjassen zich uit de voeten, wat bij de primi
tieve stadsverlichting van toen een eenvoudige zaak 
was, want op slechts enkele punten in de stad was 
sprake van petroleuraverlichting. 
Toch was de periode 1848-1875, met bewindvoerder van 
den Dungen,een succesvolle. Zijn opvolger de Raad zou 
slechts 8 jaren de touwtjes in handen hebben, immers 
in 1883 werd de volbloed-Helmonder van Hoeck benoemd. 
Ẑ jnairibtstijd zou 30 jaren duren,tot 1913- En wéér 
werd een geboren Helmonder f̂ arinus van Hout,verkozen. 
Ook hij werd gekonfronteerd met een grote problema
tiek,want helmonds industrieel patroon was bijzonder 
eenzijdig en zeer kwetsbaar. Dat bleek in 1929,bij 
de ineenstorting van de New-Yorkse Beurs,een gebeur
tenis die een lawine van ontslagen in de textielsek-
tor tot gevolg had. En wéér was Helmond de dupe. 

De stad met gezinnen van gemiddeld 6 kinderen zou het 
zwaar te verduren krijgen en grote armoede was het ge
volg. Eén lichtpunt was er in die donkere dagen:Hel-
mond-kermis, het eeniraal per jaar terugkerende volks
feest, dat intens werd gevierd, met attrakties die er 
niet om logen. 
De sterken konden terecht bij het hoofd van Jut en 
de grote kanshebbers waren de jongens met de harde 
biceps en de lok over het voorhoofd. 
De boeienkoning stond vaak op de scheidslijn Markt
straat -Binderseind en bevrijdde zich met gemak uit 
de listigste knopen. Tegenover apotheek van Hoeck 
stond de aristokraat van de kermis: de stoomcarrousel, 
een geweldige,overkoepelende mallemolen met chique 
paarden,prachtige koetsen en gondels. 
Een geliefde attraktie was voorts het tentje met de 
'dikke dame', één van de korpulentste dames van de 
wereld, die er zo maar wat zat te zitten. Armen en 
benen alsof het niet op kon en een driedubbele on
derkin . 

Voor de jeugd was er het Jan Klaassenspel:Jan die 
met iedereen korte metten maakte en zelfs zijn vrouw 



Katrijn onverbiddelijk in de kist sloeg,tot groot 
vermaak van de ouders, die vaak met de hele 'keutel-
jacht' het kostelijk spel aanschouwden. 
Over de hele kermis verspreid stonden de kramen met 
vis;elk kraanpje had een afdeling krabben en'kruke-
len' en een hoek met overleden pieterrrannen, die 
voor de lekkernij naderhand werden gebakken. De stoe
pen vóór de tentjes waren weken daarna nog vet en 
glibberig. 
De terrassen op Markt-en Marktstraat waren druk be
zet met zorgeloze mensen, die tot in de namiddag het 
geheel een vrolijk aanzien gaven en zich daarna huis
waarts spoedden, op weg naar soep met balletjes en 
ega en kroost. 

Vooral's avonds bood het terrein een gezellige aan
blik door de kleurrijke verlichting en Helmond was 
even veranderd in een sprookjesparadijs. 

Extra-films werden vertoond en Centraal,Scala en Al
cazar puilden uit van de bezoekers. Centraal herberg
de enkele avonden het gezelschap Faveur en op de Ge-
denpte Haven stond vaak van Kinsbergen's Schouwburg. 

Sobriëtas vertoonde 's middags jeugdfilms en in de 
avonduren gasteerden Piet Vink of Willem Goossens met 
hun volkstoneelgroepen. 

Al met al een enonn spektakel, die ene week, waarnaar 
reikhalzend werd uitgezien. Was de week ten einde,dan 
viel onze stad van het aards paradijs in de zaterdag
se werkelijkheid: een troosteloze Markt,bezaaid met 
stro,stukken hout, papier, verscheurde entreekaarten 
en de geraamten van enkele spullen, want andere plaat
sen riepen, want daar startte het festijn. 

Bestond de wereld nog of was onze stad de ondergang 
nabij ? Das Lied war aus. Marie en de lange 51 weken 
stonden weer voor de boeg. 'Draaien,aldoor maar draai
en, anders dan ga je gauw naar de haaien' zong men en 
dat was dan voor de gelukkigen, die werk hadden. 

'Onze misterknecht moest verleje joar vrijdag vur ker
mis nor ut ziekenhuis' zei Jean-Claude, terwijl hij 
een Caravellis ontstak. 
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'Onze mlsterknocht?'vroeg jhr.Emile stomverbaasd, 
'Sjaak werkt toch mar allein bij jou.' 

'Ja, goed' repliceerde Jean-Claude, ik heb tiggewor-
rig toch ok un knechtj e,' 

'Ut zal wel kleen zin' lachte jhr.Biiile,want ik heb 
ut nog nooit gezien !' 

'Kon nauw' riep Jean-Claude, ik raag hier blind worre 
as ut nie wor is' en hij legde de gespreide hand 
op zijn buik. 

'En ikke hier' gilde de dove Gregoor en kletste met 
de volle hand op zijn achterste 


