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R E D A C T I O N E E L . 

Voor U ligt het zomemuiTiner van Helmonds Heem. Opnieuw 
gevuld met een aantal lezenswaardige bijdragen. Vooral 
op de artikelen betrekking hebbend op de opgravingen 
aan de Eikendreef maken wij U attent. Zoals U naar alle 
waarschijnlijkheid wel weet zijn daar een aantal bij
zondere archeologische ontdekkingen gedaan. Vooral de 
tracering van het oude middeleeuwse klooster " In die 
Haghe" is een belangrijke vondst. Het nu in Helmonds 
Heem gepubliceerde is slechts een tussenverslag, zodat 
het te verwachten is dat binnen afzienbare tijd nieuwe 
verslagen van de Archeologische' Werkgroep van onze 
kring te verwachten zijn. 

Ook kunnen we deze keer weer een bijdrage publiceren 
van J.de Waal,- ditmaal handelende over de perikelen 
betreffende het Helmondse station. Jan Zeeuwen heeft 
ditmaal de pen gegrepen om de Amsterdamse Helmonder 
Hub Hermens te gedenken, terwijl Theo de Jong, 
lid van de Vereniging Helmond, bereid was de botres-
ten gevonden bij de Eikendreef te analyseren. 

Het juni-nummer van Helmonds Heem is zodanig dat men 
er best de vakantie mee in kan gaan. Veel plezier bij 
het lezen ervan en aan alle leden van de kring een 
goede zomer en een prettige vakantie toegewenst. 

De redactie. 
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Station Helmond 

'S 

bezoek van koningin \;ilhelmina en 
prins Hendrik aan Helmond 
20 augustus 190-^. 
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HET CENTRAAL STATION VAN HELMOND. 

J.J.F, de Waal. 

In j'anuari 1986 werd een begin gemaakt met de sloop 
van het oude stationsgebouw van de Nederlandse Spoor
wegen in Helmond. Het zou spoedig daarna verdwenen zij'n. 
In de loop van de volgende maanden verrees op dezelfde 
plek een nieuw station. Het werd op 24 september I986 
door de reizigers in gebruik genonen en op 1 mei 1987 
door de burgemeester van Helmond officieel geopend. 
Tevoren was op 1 j'uni 1986 ook de nieuwe voorstadhalte 
Helmond-Brouwhuis van de Nederlandse Spoorwegen door 
de burgemeester officieel in gebruik gencmen. Pas een 
jaar later, op 31 niei 1987, volgde de opening van het 
bijbehorende plaatskaartenkantoor. Er zal bovendien in 
de toekomst (niet voor het jaar 1992) een andere voor
stadhalte, Helmond- 't Hout, worden aangelegd in Mierlo-
Hout. Getuige deze ontwikkelingen staat de gemeente Hel
mond volop in de belangstelling van de Nederlandse Spoor-
'A'egen. Vandaar nu ook dit artikel over de verdwijning van 
het oude spoorwegstation- en de totstandkoming van een 
nieuw in het centrum van de stad. 

HET OUDE STATION. 

Over het oude spoorwegstation van Helmond is de laatste 
jaren het nodige te doen geweest. Vreemd eigenlijk, dat 
zo'n bouwkundig oninteressant en raimelig gebouw - een 
gunstiger herinnering heb ik er jammer genoeg niet aan -
zoveel emoties heeft kunnen losmaken. Opvallend is ook 
dat de voorstanders van het oude station zich pas een 
jaar of tien zijn gaan inzetten voor het behoud ervan. 
De stationsdiscussie heeft zich in een verder verleden 
vooral toegespitst op de vraag wanneer in Helmond ein
delijk eens een nieuw representatief spoorwegstation 
gebouwd zou kunnen worden. 
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De spoorweg Eindhoven-Helmond-Venlo is op 1 oktober 
1866 in gebruik genomen. Gegevens over een officiële 
opening van het Helmonds station, die v/aarschijnlijk 
op of rond dezelfde datum plaatsvond, zijn in de plaat
selij' ke archieven niet aangetroffen. Er zal niet veel 
gefeest zijn, want er heerste destijds een noodlottige 
cholera-epidemie in de stad. Nadat de aanleg van de 
spoorweg al in de gemeenteraadsvergadering van 29 
september 1845 ter sprake was gekomen, zouden concre
te berichten over de bouw van een station in Helmond 
pas geruime tijd later verschijnen (1). Zo schreven 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 15 mei I863 
aan het gemeentebestuur dat hier een station zou komen' 
"tusschen de doorsnijding van het zoogenaamd Smal -
strsiatje en een weg 175 el oostelijk van de Zuid-Wil
lemsvaart gelegen" (2). Toen op 8 december l864 de 
aanleg van de spoorweg van Helmond naar Venlo werd 
aanbesteed, was daarbij inbegrepen de bouw van "een 
stationsgebouw IVde klasse met bijbehorende stoepen 
en mai^uise te Helmond. Een haltegebouw der Vde klas
se te Deume. Een haltegebouw der Vde klasse te Horst-
Sevenum" (3). 

Het oude spoorwegstation van Helmond was een sober ge
bouw, strak van lijn met alleen in de voor- en achter
gevel een onderbreking door een soort fronton. Het 
hoge middenstuk bevatte een bovenverdieping. Links en 
rechts waren aan dit middenstuk lage zijvleugels ge
bouwd. Het oorspronkelijk uiterlijk van het station 
verdween in 19II door een uitbreiding (4). Vóór het 
hoge middenstuk kwam een lage uitbouw, waarvan het 
dak voor de bewoners van de bovenverdieping van het 
station tot balkon diende. Er volgden nog meer veran
deringen. In de gemeenteraadsvergadering van 1 mei 
1930 werd bijvoorbeeld de aanbouw van een serre vóór 
een zijvleugel van het station goedgekeurd, wat een 



vergroting van de stationsrestauratie betekende (5). 
Het gebouw bevatte ondermeer drie wachtkamers: een 
wachtkamer eerste en tweede klas in één vertrek plus 
een aangebouwde serre, een aparte wachtkamer derde 
klas en nog een wachtkamer voor niet-rokers. De late
re toevoegingen en veranderingen ten spijt werd het 
uiterlijk van het station er niet fraaier op, maar 
kreeg het eerder de indruk van een rommelig allegaar
tje. Dr. L. van Egeraat, de bekende Noordbrabantse 
schrijver over toeristische onderwerpen, uitte zich 
ooit als volgt: " In 18^9 werd Helmond nog een "beval
lige open plek aan de Aa" genoemd, wat momenteel stel
lig niet meer gezegd kan worden, want niet alleen het 
station is samen met dat van het Engelse Oxford het 
misschien lelijkste van Europa, maar ook elders doet 
de stad bijzonder lelijk aan, al moet ook gezegd wor
den dat er attractieve wijken zijn en dat het al ver
melde romantische stadshart (kasteeltuin en kasteel
raadhuis') heel veel goed maakt. " (6). 

POLITIEKE AANDACHT 

Over het vorige station van Helmond, dat praktisch hon
derdtwintig jaar als een der meest gebruikte openbare 
gebouwen van de stad heeft dienst gedaan,wordt in de 
plaatselijke historische bronnen weinig bijzonders te
ruggevonden; dat komt ook omdat het eigendom van de Ne
derlandse Spoorv/egen was. Wie er de notulen van de ge
meenteraadsvergaderingen op naslaat, bemerkt dat pas 
in de tweede helft van deze eeuw de onaantrekkelijke 
toestand in en rond het station geleidelijk de aan
dacht van de Helmondse politiek is gaan krijgen. Erger
de gemeenteraadslid mr. J.A. de Jonge van Zwijnsbergen 
zich op l6 februari 1959 nog aan de gebrekkige rijwiel
stalling bij het station, waarover hij toen opmerkte 
dat met het stallen of terughalen van de fiets meer 
tijd gemoeid v/as dan met een reis van Helmond naar 
Eindhoven, op 28 maart 1963 stelde gemeenteraadslid 
T.F. Praasterink een andere zaak aan de orde (7). Hij 



constateerde dat Helmond geen stationschef meer had. 
De hoofdconducteurs van vertrekkende treinen gaven 
voortaan het sein, wat vroeger alleen bij kleine sta
tions het geval was. Hij sprak er dan ook zijn ont
stemming over uit dat het station van Helmond, een 
plaats van ^5.000 inwoners, in het vervolg tot de klei
ne stations moest worden gerekend. Volgens hem zou een 
nieuw station voor Helmond geen enkele kans meer maken. 

Naderhand werden er in de gemeenteraadsvergaderingen 
van 8 en 9 december 1965 ook de nodige woorden aan het 
probleem gewijd. Waarnemend burgemeester J.Haymakers, 
tevens raadsvoorzitter, benadrukte als antwoord op een 
desbetreffend betoog van drs. P. de Roij dat de zorg 
voor een goed station eigenlijk geen taak van het col
lege van B. en W.maar van de Nederlandse Spoorwegen was 
(8). Helmond zou vooral gebaat zijn met een goede en 
veelvuldige treinenloop, behoorlijke treinen enz. Wat 
dat betreft zag het college, ook door samenwerking met 
de plaatselijke V.V.V., zijn streven met succes be
kroond. Een volgende fase zou de verbetering van het 
aanzien en de inrichting van het stationsgebouw kunnen 
betekenen. Haymakers meende wel "dat aan dit station, 
dat een zeer provinciale indruk maakt (wat anderzijds 
soms voordelen heeft), vele verbeteringen moeten wor
den aangebracht","dat vooral de ingangen en uitgangen 
sterk moeten worden verbeterd en dat het geen weelde 
zou zijn als de perrons werden overkapt" . Hij sugge
reerde dat^het uitblijven van de gewenste voorzienin
gen misschien te wijten was aan 't feit dat zeer veel 
vrachtvervoer vanuit Helmond tot dusver aan de neus 
van de Nederlandse Spoorwegen, waarvoor dit transport 
een belangrijke inkanstenbron betekende, voorbij was 
gegaan. 

Tijdens dezelfde vergadering gaf gemeenteraadslid drs. 
P. de Roij het volgende commentaar op de woorden van 
J.Haymakers: "U heeft, mijnheer de voorzitter, gespro
ken over eventuele verbetering van het station in Hel
mond, dat ik aan de orde heb gesteld, en gezegd dat die 
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verbetering in de eerste plaats een taak van de Neder
landse Spoorwegen is. Ik geloof echter dat wij met een 
verbetering van het station er nog lang niet zijn. Wat 
ik bedoeld heb, is een radicale afbraak van dit negen-
tiende-eeuwse geval en een radicale nieuwbouw. Dat de 
Nederlandse Spoorwegen op dit gebied wel ooit iets doen 
(niet dat het dikwijls gebeurt, want dat geloof ik niet, 
gezien de moeilijke rentabiliteit in deze bedrijfstak), 
bewijst toch wel de riante vernieuwing van het station 
te Tilburg. Ik kan mij ergens voorsteilen, dat een goed 
station in Helmond ook in het belang van de Nederlandse 
Spoorwegen zelve is. Want als straks de weg Eindhoven-
Helmond zal zijn gerealiseerd, zal het nog eenvoudiger 
worden om per auto naar Eindhoven te gaan. Willen de 
Nederlandse Spoorwegen in de toekomst nog op massaal 
vervoer kunnen rekenen, dan zullen zij naar mijn wijze 
van zien niet alleen voor ggoed vervoer, maar ook voor 
een accommodatie die echt bij de tijd is moeten zorgen. 
Dan zullen zij ervoor moeten zorgen, dat de mensen in 
een prettige omgeving op de trein kunnen wachten of aan
komen en dat betekent, dat de tegenwoordige toestand in 
Helmond, die nog van de vorige eeuw is, niet kan worden 
gehandhaafd" (9). 

Ook gemeenteraadslid J.C.Overzier merkte in dit verband 
op: "Wij hebben nu een oud en versleten station, dat 
men een beetje heeft veranderd. Maar de Nederlandse 
Spoorwegen hadden erop gerekend, dat Helmond activitei
ten zou hebben ontwikkeld om tegelijk met het hoogspoor 
ook een nieuw station te verkrijgen. Zou dat zijn ge
beurd, dat zouden wij klaar zijn geweest. Maar tot mijn 
grote spijt het ik deze week moeten lezen, dat er tus
sen de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Breda een 
overeenkomst is gesloten, zodat niet Helmond, doch Bre
da aan de orde kcmt wat een nieuw station en verbete
ringen van de spoorwegen betreft " (10). 
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VERBETERINGEN GEWENST 

P.H. Jansen bleek bepaalde ervaringen met de Neder
landse Spoorwegen te hebben die hij de Helmondse ge
meenteraadsleden op 8 december 1965 niet wilde ont
houden: "Mijnheer de voorzitter ! Vooraf wil ik een 
grapje vertellen aan het adres van de heer Overzier, 
om zijn optimistische verwachtingen ten aanzien van 
de spoorwegen enigszins te temperen. Een paar jaar 
geleden ben ik op de trein gestapt zonder dat ik een 
kaartje had. Toen ik mij bij de conducteur meldde, 
kreeg ik te horen dat ik een gulden boete moest beta
len. Ik heb die gulden onder protest betaald, zeggen
de: ik krijg hem gegarandeerd terug. De volgende dag 
heb ik de hoofddirectie van de spoorwegen geschreven 
dat ik vijf minuten voor het vertrek van de trein in 
het dorpsstationnetje van Helmond in de file stond om 
een kaartje te kopen, dat ik de trein beslist moest 
halen, dat de trein al een minuut binnen was en dat 
ik toen van de schrik de file heb verlaten en zodoende 
zonder kaartje in de trein ben gestapt. 

Een week of vier nadien belde de toenmalige stations
chef, de heer Meijer, bij mij aan, hij had een hoop 
papieren onder de arm, die ik allemaal moest tekenen. 
Het bleek dat hij mij een gulden kwam aanbieden, met 
de excuses van de hoofddirectie van de spoorwegen. 
Hij merkte daarbij op, dat hij het gebeurde wel erg 
vond, aangezien mijn gulden de spoorwegen verscheide
ne honderden guldens had gekost: de stukken moesten 
om advies van Utrecht naar de inspectie Breda worden 
gestuurd; van Breda moesten zij naar het ressort Venlo, 
waar Helmond onder valt; de stationschef van Helmond 
moest verklaren dat mijn verklaringen betrouwbaar wa
ren; de loketbediende moest getuigen etc. De heer 
Meijer zei ook, dat hij het niet mooi vond dat ik 
achter zijn rug om naar de hoofddirectie was gestapt, 
al was het dan schriftelijk. Maar hij voegde hieraan 
toe "Ik heb er één voordeel mee behaald. Ik verkoop 
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per jaar 4000 retourtjes Helmond-Eindhoven. Ik ben al 
vier jaar met de hoofddirectie bezig om een kaartjes
automaat te krijgen. Ik ben daar nooit in geslaagd, 
maar nu heeft de hoofddirectie mij schriftelijk meege
deeld, dat zij naar aanleiding van dit geval had be
sloten een kaartjesautanaftt in Helmond aan te brengen." 
Ik geloof, mijnheer de voorzitter, dat het bij de 
spoorwegen zo is, dat zij, als men bij hen komt met 
ƒ1. 25 miljoen of ƒ1. 30 miljoen op zak en haar dien
sten niet te veel in de weg legt, wel bereid zijn te 
luisteren naar wat men hier wil en dat er dan misschien 
nog iets te bereiken is " (11). 

Wethouder J.H. Hamacher besloot in de gemeenteraads
vergadering van 9 decanber 1965 de discussie over 
het Helmondse station: " Mijnheer de voorzitter ! De 
heren De Roij, Overzier en Jansen hebben gesproken 
over nieuwboiw c.q. verbouwing van het station. In 
verband met het niet doorgaan van het hoogspoor (waar
van de kosten voor de gemeente ƒ1. 45 miljoen zouden 
bedragen) wordt de verbetering van het stationsgebouw 
nu van groot belang. Wij zijn bereid dienaangaande 
contact op te nemen met de Nederlandse Spoorwegen in 
de hoop dat de eventuele verbetering van het station 
niet weer voor onze rekening zal komen ! Wig hebben 
in de naaste toekomst toch besprekingen met de spoor
wegen in het kader van lopende onderhandelingen; wel
licht kan daarbij meteen de kwestie van het station 
worden aangesneden. Overigens is het station in het 
plan binnenstad gedacht in oostelijke richting, waar 
het veel beter contact maakt met het plaatselijke 
hoofdwegennet. Wij zullen in de besprekingen trachten 
te bereiken, dat de nieuwbouw van het station kan wor
den losgemaakt van de kwestie van het hoogspoor en 
meteen op de stedebouwkundig beste plaats kan geschie
den. Er zijn meer van deze voorbeelden te noemen,waar
bij ondanks het hoogspoor het station op straatniveau 
ligt " (12). 
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HET GOUDEN GAT VAN HELMOND 

Helmond was duidelijk aan een nieuw spoorwegstation 
toe. Hoewel de stad in de volgende jaren werd geteis
terd door ingrijpende maar voor een betere toekomst 
van Helmond toch vaak onvennijdelijke sloop, bleef 
het oude station overeind. Na de aanwijzing van Groei
stad in 1977 kreeg het zogenaamde Stationskwartier 
grote aandacht van planologen, architecten, investeer
ders enz. Het door de Zuid-Koninginnewal, Weg op den 
Heuvel, Kasteel-Traverse en Tiendstraat begrensde ge
bied moest meer allure gaan uitstralen door hoogwaar
dige bebouwing van woningen, kantoren, winkeltjes en 
horecagelegenheden. In die visie paste ook een repre
sentatief stationsgebouw waar Helmond al zo lang naar 
snakte. Eindelijk kwam er schot in de zaak. Nadat op 
21 november 198O de eerste fase van het Stadskantoor 
al officieel was geopend, betekende vooral de opening 
van het GM-districtskantoor op 22 april 1983 een veel
belovend begin. Dit laatstgenoemde grote gebouw pal 
tegenover het oude station vervulde een voortrekkers
rol in het tot dan toe nog vrij troosteloze Stations
kwartier. Toch bleef het voorlopig bij deze bebouwing 
in wat overdreven ooit het "gouden gat van Helmond" 
was genoemd. 

Regelmatig doken in de plaatselijke pers berichten 
over de grootscheepse plannen op (13). De filosofie 
die de bekende architect Piet Blom voor het stations
kwartier onwikkelde, verdeelde de Helmondse politiek. 
Enkele elementen van Bloms visie waren: een stations
plein, afgesloten door een arcadeachtige overbouwing 
van de Weg op den Heuvel; een acht meter brede prome
nade onder het spoor en onder de Binnenparallelweg 
door; een woontoren op de hoek van de Weg op den Heu
vel en het verlengde van het Zuidende; een soort win
tertuin achter de arcade: 'n hotel bij het stations
plein; een woongebied naast het stadskantoor en aan 
beide zijden van het spoor (l4). Er was veel over te 
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doen. Op het ogenblik ziet het er naar uit dat in de 
loop van 1987 begonnen zal worden met het nieuwe boog-
vorTTiige Arcade-gebouw, dat als visitekaartje van Hel
mond gedacht is voor treinreizigers die in de stad 
aankanen (15). De naam van de architect kont in de 
presentatie om verkooptechnische redenen niet naar 
buiten, want Piet Blom zou eventuele beleggers kunnen 
afschrikken. Het zogeheten stationshotel, dat de Eind-
hovense universiteitsstudent Dick Bouman ontwierp,is 
inmiddels van de baan wegens de hoge kosten en andere 
inzichten van de gemeente Helmond. Om het Stations
kwartier flink op te krikken wilde de student het sta
tion combineren met de bouw van een aanpalend hotel 
(16). 

TELEURSTELLING OVER HET NIEUWE STATION 

Veel inwoners van Helmond zullen, met in hun achter
hoofd de over het Stationskwartier gevoerde discussie, 
hoge verwachtingen hebben gehad van het toekomstige 
station. Toen een eerste bouwtekening in de krant ver
scheen, bekroop mij overigens wel een gevoel van te
leurstelling dat, naannate de bouw vorderde, bepaald 
niet verminderde. Integendeel, ik kon mijn ogen nauwe
lijks geloven toen het nieuwe station op 24 september 
1986 door de reizigers in gebruik werd gencmen. Hel
mond bleek een onaanzienlijk openbaar gebouw "rijker". 
Juist het tegenovergestelde van wat de bedoeling was 
geweest. En dat op die riante plek ! De kritiek op 
het drie miljoen kostende stationsgebouw loog er niet 
om. 

Wethouder Jonkers van ruimtelijke ordening reageerde 
ontstemd: De NS hebben ons als stiefkind behandeld. 
We hebben een zeer pover en sinpel gebouw gekregen; 
het heeft geen allure, het is niks. Het stationnetje 
past niet in onze plannen. Wij proberen Helmond wat 
op te krikken, er een stad met niveau van te maken. 
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En dan word je opgescheept met zo'n simpel gebouwtje, 
dat maar net aan de eisen voldoet " (17). De portier 
van het GAK-kantoor merkte op: "Ze hadden het oude ge
bouw moeten restaureren, dat was pas mooi geweest. Nu 
moet ik de hele dag tegen dit lelijke ding aankijken. 
Het is zonde dat ons GAK er tegenover staat. " Vooral 
voor de stationsrestauratie had men weinig waarderen
de woorden over. Het grootste deel van de ruimte wordt 
ingenomen door een buffet met een paar stoelen ( acht 
van de oorspronkelijk vijftig geplande zitplaatsen). 
De beheerder vond het maar vervelend dat de reiziger 
zijn uitsmijter staande moet opeten: " Het nieuwe res
taurant is veel te klein; ik kan er niet eens stoelen 
en tafels in kwijt. Daar heb ik al meteen op gewezen, 
toen de tekeningen gemaakt werden. Maar ze hebben niet 
naar me willen luisteren." Ook de buschauffeurs klaag
den: " Het is belachelijk, dat je niet eens kunt gaan 
zitten om een kop koffie te drinken. Wat moeten al die 
mensen, die een bus missen en dan een uur moeten wach
ten " ? 

De woorden van Helmonds burgemeester mr. W. van Elk 
lieten tijdens de officiële opening van het station 
op 1 mei 1987 aan duidelijkheid niets te wensen over 
(18)."Ongezouten kritiek op nieuwe station "luidde de 
kop in de krant boven het bericht, waarin verder stond 
te lezen: "Dit gebouw heeft ingeboet aan allure en als 
het stationskwartier straks is gerealiseerd valt dit 
station wat in 't niet", hield burgemeester Van Elk 
zijn gasten van de spoorwegen voor ". "Ach, 't is een 
efficiënt gebouw en tot nu toe hebben we geen klach
ten ontvangen van reizigers", reageerde G. Peters van 
Neijenhof, chef van het exploitatierayon Oost-Brabant, 
droogjes . Naar buiten toe verdedigde de NS-woordvoer-
der van het rayon de nieuwbouw door mee te delen:"Als 
de voorstadhalte in Mierlo-Hout gerealiseerd is, heeft 
Helmond drie stations. En ik ken in heel Brabant geen 
enkele stad die dat kan zeggen ". Alsof het aantal sta
tions binnen een bepaalde gemeente wat afdoet aan de 
kwaliteit van een van die stations ! Volgens wethouder 



J. van der Zanden, die ook bij de opening aanwezig was, 
had de NS de nieuwbouv̂  aanvankelijk "helemaal uitge
kleed". Het zou bijvoorbeeld de bedoeling zijn geweest 
om de overkapping van de perrons maar achterwege te 
laten. Burgemeester mr. W. van Elk,volgens wie het ray
on het stilletjes wel eens was met de kritiek van het 
gemeentebestuur, merkte tenslotte terecht op: " 't kan 
helemaal geen kwaad om 'ns een kritische noot te plaat
sen. Dat hebben we in 't verleden misschien wel te wei
nig gedaan. " 

AAW DE ACHTERSTE MEM 

De Nederlandse Spoorwegen hebben Helmond geen represen
tatief station waardig geacht. De NS-hoofddirectie, die 
in haar beslissing zou hebben afgeweken van het advies 
uit het rayon, vond het geld daarvan kennelijk niet aan 
Helmond besteed. Alsof de stad in het verleden zo royaal 
met NS-gunsten bedeeld is geweest ! Wie amper tien jaar 
geleden voor het eerst per trein in Helmond arriveerde, 
onderging bij het aanschouwen van dat onooglijk en rom
melig oude stationnetje in die desolate vlakte vreemde 
gewaarwordingen. Wie niet beter wist, dacht verkeerd te 
zijn uitgestapt, ergens midden in een wei. Als ik des
tijds in Helmond aankwam, kreeg ik persoonlijk meer dan 
eens aanvechtingen om met de volgende trein onmiddel
lijk naar de plaats van herkomst terug te keren. Maar 
de hoop op betere tijden bleef bestaan. Het nieuwe sta
tion - welke befaamde architect zou aan dit bouwsel 
toch zijn naam verbonden hebben - is een laag recht
hoekig gebouwtje met een brede luifel. Een aantal op
vallende "dakspanten" moet het geheel wat meer body 
verlenen. Ik geef wethouder Jonkers volmondig gelijk, 
waar hij beweert: "De NS hebben ons als een stiefkind 
behandeld. We hebben een zeer pover en simpel gebouw 
gekregen; het heeft geen allure, het is niks "(19). 

De stad lijkt weer jaren in zijn ontwikkeling te zijn 
teruggeworpen. Zal het nog ooit goed komen met Helmond 
en het station ? Menigeen pleegt nu schanper op te mer-
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ken dat men bij de bouw van dit station het dak verge
ten is. Uitgerekend in het Jaar van de Daklozen ! Dat 
Helmond - om het eens met de beeldende woorden van een 
varkensfokker uit te drukken - weer aan de achterste 
mem heeft gelegen, lijkt zonneklaar. Want waarom lie
ten de Nederlandse Spoorwegen sinds de jaren vijftig 
monumentale, representatieve en goed ingerichte stations 
aan dezelfde lijn verrijzen in achtereenvolgens Eindho
ven, Venlo, Tilburg en Breda ? En waarom worden derge
lijke gebouwen ook tegenwoordig nog regelmatig geopend? 
Te denken valt slechts aan het riante station van Schip
hol of van Sloterdijk in Amsterdam en aan het in aan
bouw zijnde Centraal Station van Almere. In Utrecht, 
de zetel van de Nederlandse Spoorwegen, is op ?1 novem
ber 1986 bovendien de bouw van een nieuw paradepaardje, 
het Centraal Station, officieel gestart. Met dat pro
ject is een bedrag van maar liefst 33 miljoen gulden ge
moeid. De oplevering van de nieuwe stationshal is gepland 
in 1989, het jaar dat de spoorwegen in Nederland hun 150-
jarig bestaan vieren (20), In genoemde plaatsen willen 
de Nederlandse Spoorwegen hun station dus wél meer allu
re geven. 

Een inwoner van Helmond die Heerenveen per trein bezoekt, 
zal van de bouwpolitiek van de Nederlandse Spoorwegen 
weinig begrijpen. De Friese gemeente met ongeveer de 
helft van het inwoneraantal van Helmond heeft een nieuw 
station gekregen, dat in 1985 te Bristol (Engeland) 
werd bekroond als "het beste van de grote nieuwe stati
ons in West-Europa" (21). Het oordeel van de jury luidde 
ondermeer: "Licht en luchthartig, en met een gedurfd 
kleurgebruik: een modem en attractief gebouw v;aarin 
elementen van de traditionele spoorwegarchitectuur zijn 
terug te vinden". Wat kan in Helmond niet wat in Heeren
veen wel mogelijk is gebleken ? In een krantebericht 
over de destijds te Bristol bekroonde NS-ontwerpen lees 
ik verwonderd: ''De spoorwegen zijn enkele jaren geleden 
afgestapt van de eenvormige stationsbouw. Divergentie 
is het motto. Het type Boxmeer en Bellen (vierkant met 
plat dak: zeg maar het bungalow-model) en het type 



utrecht-Overvecht (zeskantig) hebben hun tijd gehad. 
Geen station lijkt op het andere. De high-tech heeft 
overal flink toegeslagen en ook het multifunctionele 
stationsgebouw duikt steeds meer op. De nieuwe bouw
stijl kan floreren, danlc zij de nieuwe lijnen (Flevo-
lijn, Veenendaallijnjen de vervanging van oude stations
gebouwen uit de vorige eeuw "(22). Men oordele zelf wat 
van deze woorden op het nieuwe Helmondse station van 
toepassing is geweest. Ik ben benieuwd of het type Hel
mond (NS-model = Nieuwe-Simpelheid-model) bij de Neder
landse Spoorwegen opgang zal gaan maken. 

Naar aanleiding van de bekroning van het nieuwe station 
van Heerenveen heeft Jan Blokker een volgens mij mees
terlijk stukje in de Volkskrant geschreven, "Prijs" ge
heten (23). Hij relativeert daarin de waarde van de be
haalde prijs en neemt het architectonische hoogstandje 
onder de loep. Met als resultaat dat niet het bekroonde 
nieuwe, maar het verdwenen vroegere Heerenveense stati
on, in zijn ogen een van de lelijkste oude stations van 
West-Europa, zijn sympathie lijkt te hebben gewonnen. 
Toen het nieuwe Helmondse station officieel geopend was, 
moest ik weer aan het ironische stukje van Jan Blokker 
denken. Tijdens het herlezen bemerkte ik dat de zo tref
fend geschetste Heerenveense situatie niet wezenlijk van 
de Helmondse verschilt, al is het povere Helmondse sta
tion niet bekroond en zal het ook nooit worden. Daarom 
volgt hier ter vergelijking en tot besluit een weergave 
van het krantestukje "Prijs". Treffend vind ik dat Jan 
Blokker aan zijn laatste bundel columns, waarin het ge
noemde stukje ook is opgenomen, zelfs de titel "Het sta
tion van Heerenveen " heeft meegegeven (24). 

PRIJS (door Jan Blokker) 

Het oude station van Heerenveen heb ik goed gekend. 
Het was treurig, functioneel en lelijk, dus ik vond 
het allang prachtig. Als je aankwam uit het zuiden 
- voor Friesland is Zwolle al een beetje o, la, la -
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liep je binnen op het tweede perron. Om vandaar via 
perron 1 naar de uitgang te komen moest je, net uit
gestapt , even wachten tot de trein z'n tocht naar nog 
onherbergzamer, nog noordelijker oorden ging voortzet
ten, en dan stond je soms wel drie minuten tussen zwij
gende lotgenoten voor zo'n slagboom: een beklenmende 
ervsiring. Buiten bleek de streekbus naar Balk of Appel
scha steeds zojuist te zijn weggei^den, en in Café 
Spoorzicht heb ik veel halve dagen op de volgende zit
ten wachten. 

Ik heb altijd maar twee soorten stations willen kennen. 
In het echte grote werpt Anna Karenina zich voor de 
aanstonnende locomotief en blijven de angstkreten van 
de omstanders in een wolk van stoom onder de gietijze
ren overkapping hangen. Aan de kleinere - voor gemeen
tes met minder dan 50 duizend inwoners - sterf je 
door vliegende tering omdat er geen overkapping is. In 
het oude Heerenveen raakte ik graag zweiar verkouden, 
omdat ik vind dat iedereen naar verroogpn moet bijdra
gen aan de instandhouding van kostbare cultuurtradities. 

Maar zou ik het beter weten dan een internationale ju
ry die op spoorweggebied Oscars toekent voor de mooiste 
kostuums en passende decors ? 

"Prcminent", las ik in de krant, "zijn de twee halve 
cilindervormige gewelven waarin volgens Van Belkum 
de beschutting tot uitdrukking komt". 

Dat klopt met mijn herinnering aan die eerste, enige 
keer dat ik er naar keek: de beschutting is er niet, 
de beschutting komt tot uitdrukking. De gewelven zien 
er uit als het palmenstrand dat iemand op het venster
ruit van zijn ijskoude, tochtige slaapkamer heeft ge
schilderd, of als de tekening van een gezellige door-
zonvoorgevel die je wel eens ziet aangebracht op een 
blinde muur in een haveloze saneerwijk. 

De bouwmeester zelf lichtte nog toe: "Ze zijn aange-
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bracht om de accociatie met oude stations te wekken, 
en ze zijn er eigenlijk weer een parodie op, cjndat 
ze loodrecht op de spoorbaan staan en van elkaar ver
schillen. Ik vind humor in de architectuur erg belang
rijk." 

Maar echt lachen zou ik misschien toch pas als mijn 
associatie met oude stations was gewekt, en ik bleek 
ineens in de kerk, de brandweerkazerne of de boeren
leenbank van Heerenveen te staan - terwijl de trein 
uit Zwolle nog gewoon was blijven aankomen op een van 
de lelijkste oude stations van West-Europa. 
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DE KONING IS DOOD. LEVE DE KONING! 

B i j n a g e r u i s l o o s had in j a n u a r i van d i t j a a r een 
b e s t u u r s m u t a t i e p l a a t s . Onze s e c r e t a r i s werd v e r 
vangen en e r kwam een nieuwe: J . V i n c e n t , Goolse-
hof 164, Helmond. 

O g e n s c h i j n l i j k een h e e l normale zaak ; voor b u i t e n 
s t a a n d e r s t e n m i n s t e . Toch weten w i j , a l s r e d a c t i e , 
e n i g s z i n s hoevee l werk Oor. v. L i e r o p , de a f g e t r e 
den s e c r e t a r i s v e r z e t t e . Met hoevee l zorg en accu
r a t e s s e h i j r e d i g e e r d e en o r g a n i s e e r d e . En d a t a l 
l e s zonder en ige ophef. 

Destemeer voe len w i j ons gedrongen Cor van Lie rop 
t e danken voor z i j n j a r e n l a n g e i n s p a n n i n g en v r i e n 
d e l i j k h e i d . 

Zunne schone hebben we nog n o o i t gehad I 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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MUSEUÏINIEU\/S 

• Een van de portretten van Dil
len. 

M A R I rj U S D I L L E N 

In een der zalen van het Gemeentemuseum Helmond is op 
dit moment een selektie uit het grafisch oeuvre van 
Petrus Martinus Dillen (I89O - 1985) te zien. 

Dillen werd in I89O in Mierlo-Hout geboren als zoon 
van een boer. Zoals gewoonte in die tijd mocht Marinus 
- zoals hij werd genoemd - na de lagere school niet 
doorleren, maar moest hij op de boerderij meehelpen. 
In zijn vrije tijd tekende en schilderde hij. Dat 
deed hij zó goed dat in 1905 de Helmondse fabrikant 
Pieter Fentener van Vlissingen hem vroeg on in zijn 
textieldrukkerij te komen werken. Daar ontwierp Dillen 
patronen voor stoffen. 
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Af en toe bracht Dillen schilderijtjes mee naar zijn 
werk om die aan anderen relaten zien. Toen van Vlis-
singen deze zag, raakte hij er zo van onder de indruk 
dat hij Dillen vrijstelde van het werken in de fabriek. 
Met behoud van salaris mocht hij zich nu helemaal gaan 
v.'ijden aan het vrij schilderen en tekenen. In I916 
slaagde Dillen voor het toelatingsexamen tot de Amster
damse Rijksacademie. Tijdens zijn studietijd leerde hij 
een nieuwe techniek kennen: het etsen. 
Na zijn studie keerde hij terug naar Mierlo-Hout. Daar 
maaicte hij een aantal etsen, die nu in het Gemeentemu
seum geëxposeerd worden. 

De onderwerpen, die Dillen bijna altijd voor deze kunst
werken koos, waren het Brabantse landschap, zijn fami
lie en portretten van Brabanders. Door deze onderwerps
keuze past zijn werk helemaal binnen de Brabantse kunst 
aan het eind van de 19e en de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Bij voorkeur beeldde men toen de hardwerkende 
Brabantse mens en het ongerepte landschap van de eigen 
streek uit. 

De openingstijden van het Gemeentemuseum Helmond, waar 
deze etsen zijn te bezichtigen, zijn van maandag tot 
en met vrijdag van 10 tot 17 uur; zaterdag, - zon- en 
feestdagen van Ik tot 17 uur. 
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H U B H E R M E N S 

Jan Zeeuwen. 

Toen in 1953 Albert Schweitzer de Nobelprijs voor de 
vrede ontving, werden zijn verdiensten o.a. voor de 
Afrikaanse mens uitvoerig belicht. Als predikant, als 
organist, als filosoof, als schrijver, maar ook als 
arts. Immers, hij stichtte in Lambarene (Pr.Congo) 
een hospitaal, waar de lijdende mens met grote zorg 
werd omringd. Dat was sinds 1913> toen hij de over
vloed van Europa de rug toekeerde en de medische zen
ding verkoos. 

Die opofferingsgezindheid gold niet alleen de Elzasser 
Albert Schweitzer, maar ook ons land leverde een groot 
aandeel. Alleen al uit Brabant trokken duizenden jon
gens als missionaris naar Afrika, Zuid-Amerika en Azië; 

23 



naar pebieden waar de nood het hoogst was. Dat betekert-
de dag en nacht zwoegen en de grootst mogelijke sober
heid en het gebeurde jarenlang, zonder enige ophef, 
zonder Nobelprijs of schouderklop. Een péar regels in 
de plaatselijke pers, als hij met verlof kwam; dat was 
in de regel alles. Misschien verlangde de man in zijn 
onthechting niet meer. Zo ging dat vóór de oorlog. 

Dht is nu gelukkig anders. De krant voorziet de stad 
en regio veel ruimer van nieuws en ook de televisie 
registreert sneller verdiensten. Zo verscheen er enke
le maanden geleden een artikel, over de volle breedte, 
over de groots e aktiviteiten van pater Fleskens, die 
knappe GeIdroppenaar, in zijn missiegebied. En terecht. 
Maar als Helmonder tel je dan toch maar 'schade' als 
je virtuose mensen uit je eigen stad niet venneld vindt. 
Immers bijna gelijktijdig met het interview met pater 
Fleskens in ons dagblad, kreeg een handvol mensen in 
onze stad een simpele stencil, waarin werd bericht, 
dat pater Hub Hennens, oud 83 jaar, op 13 februari 
1987, in Lela, Indonesië was overleden; en dat de her
denkingsdienst in het missiehuis St.Willibrord te 
Deume zal worden gehouden on 11.00 uur. 

Dèt was bijna 60 jaar nadat Hub Hennens de prille Kath. 
H.B.S. aan de Mierloseweg in Helmond bezocht. Helmond 
de stad, waarnaar mevrouw Hermens was verhuisd, toen 
haar man in Berlicum overleed en zij het Jamin-Filiaal 
onder haar beheer kreeg. De snoepzaak in de Veestraat, 
in 'hartje-stad', waar Hub, de Amsterdamse Helmonder, 
kennismaakte met een stukje 'Meierij' en de kath.H.B.S. 
voltooide. Omdat techniek zijn voorkeur had, bezocht 
hij direct daarna de M.T.S. in den Bosch, waar hij ook 
deze studie afrondde. Toen enige tijd later Philips-
Eindhoven mensen nodig had, solliciteerde Hub en werd 
aangencmen op de tekenkamer. Voor niet lang, want de 
H.B.S.-contacten met deken Rath begonnen vruchten af 
te werpen; gesprekken waaruit de wens van Hub sprak 
priester te worden en het liefst missionaris. 
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In 1927 hakt hij de knoop door en meldt zich te Hel-
voirt voor het noviciaat. Onze stad achterlatend, het 
Helmond met zijn grauwe textiel- en ijzerfabrieken, 
met zijn kiosk en Bossche Tram, met zijn wielerbaan 
en T-Fordjes, met zijn povere wevershuisjes en pater 
Henricus. Zijn priesterwijding wordt al snel, in 193^, 
gevolgd door de missiebenoeming; een wens gaat in ver
vulling. Ejn als op 3 juli 1935 het schip 'De Deirpo' de 
haven van Rotterdam verlaat, is Hub aan boord. Op weg 
naar het Indonesië van de dertiger jaren, de gordel 
van smaragd, waar hij een pastoraat vervult tot 19'̂ 2. 
Dan hebben de Japanners inmiddels Indonesië overvleu
geld en volgt een 3-jarige internering op Celebes; een 
kwelling die tot 19^5 duurt, de Japanse nederlaag. 

Al snel blijken zijn kwaliteiten en op 19 juli 1950 
wordt hij benoemd tot apostolisch prefect van Bali-
Lombok. Als 'Monseigneur' vervult hij deze functie tot 
begin 196I. Als 1 jaar later een Indonesiër, Paul Sani 
Kleden, tot bisschop wordt benoemd (de beste keus vindt 
Hub) treedt hij, in een schitterend gebaar, terug als 
pater Hermens en wordt hij rector van St.Konradus te 
Onokora, Flores. Maar waar hij ook komt, hij roert zich. 

Zijn M.T.S.- opleiding en gevoel voor techniek komen 
hem daarbij goed van pas. Dat blijkt b.v. uit het be-
vloeiingsproject in Matoloka,waarover pater Stockmann 
bericht: 

" Het ging om een gebied van 6OO ha. vrucht
bare grond, zonder water. Een bergbeek liep 
doelloos de zee in. De beek moest worden 
omgelegd en geulen op de bergflanken worden 
uitgehakt; twee hoge aquaducten en een hoge 
stuwdam moesten worden gebouwd en dat alles 
met zeer eenvoudige werktuigen door de mensen 
zelf. 
Het zou een werk van jaren worden. 
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Wie ontwerpt de plannen ? Wie meet het op ? 
Wie begeleidt het ? Wie houdt de moed er 
bij de mensen in, zeven jaar lang ? Hub ! 

De oorspronkelijk landeigenaren behielden 
in oppervlakte de helft van de eigen inge
brachte grond, nu in bevloeibare staat. De 
andere helft werd onder allen, die hadden 
meegewerkt, verdeeld: 30 bij 30 m, ruim vol
doende om er met hun gezin van te leven. 
Ze vroegen Hub hoeveel grond hij nu had ? 
"Geen vierkante meter; het is voor jullie !" 
Twee keer per jaar kan er nu geoogst worden 
en er is voedsel ook voor een groeiende be
volking. Er kan zelfs rijst worden geëxpor
teerd ". 

Petje af; en toch vergeet hij, bij al die inspanningen, 
zijn taak als zielzorger niet. Zieken- en stervensbe
geleiding en bemoediging, biechthoren, i^traiten en 
cursussen, ook daar had hij tijd voor. En dat alles 
uit genegenheid voor het volk, waartussen hij mocht 
werken. 

Zijn vreugde over de benoeming in de zeventiger jaren, 
van bekwame mensen op Flores als de gouverneur en het 
districtshoofd, is groot. En in een brief aan pater 
Verschuur schrijft hij, met trots, dat de nieuwe be
windvoerders soms van slechte bussen gebruikmaken om 
te ervaren wat de gewone man, op reis, voelt. Maar 
ook dat de gouverneur de waarde van 'zuiver' water on
derkent, als basis voor een goede gezondheid, valt bij 
hem in goede aarde. Hoe vaak heeft hij zelf, tegenover 
iedereen, hierop niet geattendeerd ? 

Zijn voortdurende inspanning echter blijft niet zonder 
lichamelijke gevolgen en in 1971 ondergaat hij een 
maagoperatie, in 1976 gevolgd door een tweede, beide in 
Nederland. En telkens mag hij terug naar zijn tweede 
vaderland Indonesië, ondanks de terugkerende pijn. 
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Als hij in december 1986 in een ziekenhuis in Lela 
wordt opgenomen, slaapt hij veel. Tot hij op 13 febru
ari 1.1. voorgoed inslaapt temidden van zijn broeders. 

Een schouderklop van Petrus zal zijn deel wel zijn. 

En een "mar in orde, wonnie ! ". 



fA 
RCHEOLOGISCH ONDERZOEK EIKENDREEF 

R.F.M. Willems 

Namens de Archeologische Werkgroep 

Heemkundekring Helmond-Peelland. 

Archeologische vondsten gedaan tijdens de reconstruc-
tiewerkzaamheden van de Eikendreef te Helmond door le
den van de archeologische werkgroep van de Heemkunde
kring Helmond-Peelland. 

Daar de reconstructie' aar de weg, uitgevoerd door de 
Nö'1 in opdracht van de gemeente Helmond , langs het 
terrein loopt waarop enkele jaren geleden de resten 
van de eerste burcht van Helmond zijn blootgelegd 
leek het de werkgroep noodzakelijk om bij de graaf-
werkzaamheden aanwezig te zijn. De resten van boven
genoemde burcht dateren van de twaalfde tot begin 
vijftiende eeuw, tot de tijd waarop het huidige kas
teel werd gebouwd. In een oude bron wordt ook venneld 
dat aan het andere einde van de weg de eerste parochie
kerk moet hebben gestaan, waaruit in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw een klooster ontstaan is voor 
een aantal zusters kanunnikinessen. Dit klooster werd 
reeds in 15̂ ^ 3 door de bewoners van Helmond in brand 
gestoken toen de stad werd aangevallen door de Gelder
se legeraanvoerder Maarten van Rossum. De bewoners 
wilden voorkcjnen dat Van Rossum het klooster, dat 
enige honderden meters buiten de wallen van de stad 
lag, zou gebruiken als steunpunt voor zijn aanvallen. 
Toen in september 1986 met de ontgraving werd begon
nen wa]?en leden van de werkgroep dagelijks aanwezig 
om eventuele vondsten te bergen. Met de uitvoerder 
van de NBM, de heer Blauw,was afgesproken dat onder
zoeken mochten worden uitgevoerd als de werkzaamheden 
niet belemnerd werden. Dit had consequenties, want 



het betekende dat de opgegraven voorwerpen niet op de 
archeologisch verantwoorde wijze konden worden geborgen. 
Een van de eerste dingen die te constateren was, was 
dat de opbouw van de grondlagen dezelfde was als op 
het terrein waarop de burcht zich bevond, zodat date
ring van de lagen geen grote problemen zou scheppen. 

Daar het voorste deel van de weg door een geologisch 
dal loopt waar vroeger een arm van de rivier de Aa 
stroomde bestond de bodem g??otendeels uit veen, waar
in weer verschillende sloten en vennetjes moeten zijn 
geweest. Een van de eerste vondsten die door de graaf
machine naar boven werd gehaald bestond uit verschillen
de vierkante houten palen van gemiddeld 30x30 cm. De 
palen waren in een rij dwars op de richting van de weg 
geplaatst. Deze palen vertoonden grote overeenkomst 
met de palen welke bij de opgraving van d' Oude Huys 
gevonden werden. Daar aan de profielen te zien was dat 
vroeger hier stromend water geweest moet zijn naast de 
huidige weg is aannemelijk dat het hier cm restanten 
van een brug gaat. In de buurt van deze palen werden 
dwars over de weg enige uitgeholde boomstammen gevon
den, waarvan het eerste stuk met houten pennen en het 
tweede met handgesmede spijkers en banden aan elkaar 
bevestigd waren. Bij nader onderzoek bleek dat er in 
de uithollingen een soort sluitsysteem was aangebracht, 
zoals nu nog wel gebruikt wordt om de waterstand van 
vijvers en grachten te regelen. Beide bovengenoemde 
vondsten kwamen uit een laag welke vergelijkbaar was 
met de vijftiende-eeuwse laag van d'Oude Huys (zie 
tekening). 

In de buurt van de aansluiting Eikendreef-Kanaaldijk, 
waar een plm. twaalf meter brede waterloop in de pro
fielen zichtbaar was, werden verschillende botresten 
gevonden van twee paarden. Opmerkelijk is dat een van 
de beide paarden zijn hoofdstel nog omhad. Verdere 
waarnemingen die gedaan werden zijn de zogenaamde 
grachten die in de zeventiende eeuw zijn gegraven om 
het zeer natte en veenachtige terrein te ontginnen. 
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De werkzaamheden zijn in de rentmeesterrekeningen van 
de Heer van Helmond te traceren. Deze grachten welke 
tot nu toe alleen "in theorie" bekend waren, konden nu 
zeer goed gezien worden in de wandprofielen. Uit een 
van deze grachten werd de bodem van een achttiende eeuws 
voorraadvat geborgen. Hier bevond zich tevens een com
pleet lederen kinderschoentje. Opvallend is dat er in 
het ontgraven gebied, dat het eerste deel van de weg 
beslaat, maar zeer weinig aardewerk is gevonden. Er 
zijn maar enkele stukjes steengoed uit Brunssum en 
Langerwehe gevonden en deze dateren uit het einde van 
de vijftiende eeuw. De enige verklaring hiervoor kan 
zijn dat dit natte gebied zeer lang als weiland in ge
bruik zal zijn geweest. Toen de werkzaamheden vorder
den in de richting van de Mierloseweg werd de verwach
ting on de resten van het klooster te vinden steeds 
groter. Op een gegeven moment werd een ingraving in 
het dekzand ontdekt, welke geheel gevuld was met halve 
stenen en puin. De stenen waren van afYneting gelijk 
aan de stenen van de donjon welke bij d'Oude Huys wa
ren gevonden. Ook hier werxien verschillende scherven 
uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw gevon
den, wat doet vermoeden dat dit de resten van het 
klooster kunnen zijn. De kaart van Jacob van Deventer 
uit het midden van de zestiende eeuw geeft op deze 
plaats het klooster aan. Ongeveer vijftig meter verder 
en links van de weg kwamen opeens muurresten te voor
schijn. Ook hier werd een grote concentratie van scherf-
materiaal gevonden. Het waren scherven van schalen, 
potten en pannen van blauwgrijs aardewerk zoals toen 
in gebruik was. Verder waren er verschillende scher
ven bij van zeer vroeg steengoed tot steengoed uit de 
eerste helft van de zestiende eeuw. Van de muurresten 
zijn tot nu toe de fundamenten van twee gebouwen gevon
den, welke 6,6 m. x 5,5 m. bedragen. Het onderzoek is 
nog niet volledig beëindidgd. Wanneer dat het geval 
is wordt van het hierboven beschreven tussenverslag 
een uitgebreid verslag uitgebracht. 
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Sr-rrS ViN HHT nS3ELIICS-SY?:S« VUi DE WAlïKïIDIlK. 

Houten per îen waainee het bovenstuk van fiet dikste 
deel van de wEterleidir^ aan het cndercte bevestigd 

Houten klosj'es om de 
waterstanl t e regelen. 

Handgesiieedde vierkande spijkers net een grote recht
hoekige kap: 

Het langere en dannere deel van de waterleiding was 
aan elkaar bevestigd net handgesneedde spijkers en 
vier banden van geweld i jzer, die bijelkaar gehouden 
werden met een krcr^bogen, handgesraeedde spijker. 
De waterleiding was gemaalft van eikenhout. 
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Inventaris van de botresten van twee paarden, welke 

gevonden zijn bij rioleringswerkzaamheden in de 

Eikendreef in Helmond. 
Theo de Jong. 

Paard I 

links mediaal 

onderkaak 
met 6 / . 
kiezen ' '̂  

•-

1 hoektand 
3 snijtanden 

diverse boven-
kaakfragjnenten 

W.O.: 
5 kiezen 
3 snijtanden 

1 stylohyoid. 

rechts 

onderkaak 
met 6 
kiezen 

1 hoektand 
3 snijtanden 

diverse boven-
kaakfragiienten 

W.O.: 
6 kiezen 
1 hoektand 
3 snijtanden 
1 stylohyoid 

(ton^eenfragjrient) 

2 halswervels 
(vert. cerv. 3 en 5) 
2 borstwervels 
(vert. thor. 6 en 13) 

2 ribben 
(2 en 5) 

1 schouderblad 

9 ribben 
(5,7,8,9, 
11,12,13, 
Ik, en 15) 

Paard II 

links mediaal rechtj 

onderkaak-
fragjnent 
met k 
kiezen 

'A 

- • ' ^ 

1 stylo 
hyoid 

(tongbeen-
fragnent) 

onder-
ka a k-
frag-
ment 
met k 
kiezen 



Opmerkingen: 

De vier kaakresten en de drie tongbeenfragnenten wij"-
zen op de aanwezigheid van (ten minste ) twee paarden. 

De overige skeletresten zijn beschouwd alsof zij' van 
één paard (I) afkomstig zijn. De mogelijkheid blijft 
echter bestaan dat resten van deze twee paiarden tot 
één skelet samengevoegd zijn. 

Vele onderdelen van deze skeletten zijn, met de schep 
van de graaftnachine, verdwenen. De onderdelen die be
waard zijn, zijn door het waakzame oog en de snelle 
reachtie van de toeziende amateurarcheologen gered van 
de graafYnachine. Als de graaftnachine minder snel te 
werk was gegaan zouden hoogstwaarschijnlijk meerdere 
delen van het skelet van beide paarden bewaard geble
ven zijn. 

De botresten lagen in een veenachtige daling in het 
profiel. Waarschijnlijk de restanten van een voormalig 
ven of een waterloop. Er was ook een aslaagje met ver
koold hout. Aan diverse botresten zaten eveneens res
tanten van verkoolde hout- en plantenresten. 

Mogelijk zijn de paarden gevlucht voor een brand en 
in het water gezakt en verdronken. De ware toedracht 
zal echter steeds een raadsel blijven. 

Volgens één der amateurarcheologen zaten om de kaken 
van paard I nog restanten van het hoofdstelsel. Het 
betreft een aantal leren riemen met een metalen ring 
en een gesp. Deze fragnenten zijn voor onderzoek bij 
de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
( R.O.B. ). 
De aanwezigheid van het hoofdstelsel doet een plotse
linge doodsoorzaak vermoeden : als het paard op een 
natuurlijke wijze gestorven zou zijn, dan zou men het 
hoofdstelsel afnemen en niet mee begraven. 



Paard ( E q u u s c a b a l l u s ^ O 

jevonden in de EiVendreef in Helnord (N'-E1. 

delen van het skelet die bewaard zi j r , 
n gearceerd in deie tekening. 



Een datering is aan de hand van deze skeletresten moei-
lij'k. De botten zij'n donkerbruin van kleur, en op ver
schillende fragnenten is een aanslag van blauw/grij'ze 
mangaanoxide zichtbaar. Ook is een aanslag van ij'zer-
oxide (roestkleur) aanwezig. Deze is een aanwij'zing 
voor de vochtige ijzerhoudende laag waarin het skelet 
gevonden is. 
Een datering op grond van deze uiterlij'ke sporen is 
grofweg tussen de l6de en de l8de eeuw. De leerrestan
ten en de gespen kunnen waarschijnlijk een nauwkeuri
ger datering geven. 

De aanwezigheid van hoektanden in de boven- en onder-
kaken van paard I wijzen erop dat we met een mannelijk 
dier te maken hebben, een hengst. Hoektanden kanen niet 
bij merries (vrouwelijke dieren) voor. 

De leeftijd van paard I kan met behulp van de snijtan
den geschat worden op ongeveer 7 (zeven) jaar. Alle 
tanden zijn reeds gewisseld. Paard II is blijkens de 
slijtage van de onderkaakkiezen ouder, deze kiezen zijn 
vlak afgesleten, terwijl paard I nog plooien ( dwarse 
richting) op de kiezen heeft. 

Het ontbreken van botten van de extremiteiten ( de voor-
en achterpoten) maakt het niet mogelijk om een schoft-
hoogte te berekenen. Het schouderblad wijst echter op 
een fors paard in vergelijking met schouderbladen die 
elders in Helmond gevonden zijn. ( d'oude huys, II80-
1400, en Librije, boonput, 1300-1400, (de Jong, I986 a, 
1986 b). Deze aftneting maakt een jongere datering mo
gelijk. 
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PRETTIG NIEUWS VLAK VOOR DE VAKANTIE 

Het Is altijd erg fijn om nu ook eens 'van een ander' 
te horen, dat uw stad en de mijne best bekend Is in 't 
buitenland. Zo kon het onlangs gebeuren, dat mevrouw 
Catho B. uit de Rijpelberg plocs naar China wilde en 
zich voor een kaartje-Peklng op station Brouwhuis ver
voegde. De ambtenaar zei dat dat daar niet kon, maar 
wel in Venlo. De beambte in de grensstad zette de blik 
op oneindig en het verstand op nul en verwees haar 
door naar Keulen. De Duitse loket-bedlende keek alsof 
hij het in eigen stad hoorde donderen, belde met 
Gehelmrat Q en kon slechts na 'grtlndllch Berat' maar 
tot Moskou komen. Daar ging alles van een leien dakje 
en kwaim ze eindelijk via de Trans-Siberische Spoorweg, 
tussen 2 Tataren, in Peking terecht. 
Daar werden de bloemetjes buiten gezet en toen ze na 
3 weken terug moest en op Station Peking naar een enkel 
Helmond informeerde, trok de Chinese zich een half uur 
terug. En kwam toen heel blij met de lakonieke medede
ling: "Ja, dè kan Catho. Mar moet 't Helmond zin of 
station Brouws I " 
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Wij verzekeren 
uw reisrisico's... 

Veel Nederlanders denken nog steeds dat een reisverzekering een soort 
bagageverzekering is. Gelukkig weten wij al jarenlang beter. 
Daarom omvat de Rabopolis Reisverzekering véél meer. 
Bijvoorbeeld de dekking van de financiële gevolgen van ziekte en 
ongevallen. Ook kunt u rekenen op de daadwerkelijke hulp van SOS 
International (dag en nacht bereikbaar). Wij nemen zekerheid serieus. 
Goed om te weten, ook al deed 
u nog nooit een beroep op ons. 
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