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marinus van den elsen.
omslag voorzijde: Huidige situatie rond het post-
kantoor uit 1892 op de hoek van de markt en de 
Watermolenwal.
omslag achterzijde: Reliëf in zandsteen vervaardigd 
door de beeldhouwer J.W. Havermans, waarin de 
PTT en de voornaamste bedrijven van de stad werden 
gesymboliseerd. In de hoeken van dit reliëf werden 
bovendien het wapen van de familie Wesselman van 
Helmond en de nederlandse, noord-Brabantse en 
Helmondse wapens aangebracht.

Van de redactie

In onze vijfde uitgave van Helmonds 
Heem - vijf kwartalen, ’t is al een klein 

lustrum - besteden wij aandacht aan 
de moedige meisjes in Helmond, die in 
1974 het Philips USFA bedrijf bezetten 
om de werkgelegenheid in Helmond te 
behouden. Landelijk een zeer opzien-
barend protest waaraan politiek Den 
Haag veel aandacht besteedde.
 Wij kregen weer veel reacties van 
lezers en vooral ook van leden, die 
een artikel inleverden voor ons Heem-
blad, n.l. van Joep Schiffers over de 
eerste Nederlandse koning Lodewijk 
Napoleon en van Hans Vogels over de 
postkantoren in Helmond.
 Ook kregen wij van mevr. Bernsen-
de Bruyn uit Nuenen een school-
schriftje vol met krantenfoto’s en 

artikelen over de 12 bruggen tijdens de 
oorlog in Helmond. Daarnaast kwa-
men er vele foto’s, gedachtenisprentjes, 
boeken, kranten knipsels en andere 
voorwerpen, die de Heemkamer steeds 
interessanter maken om er eens in rond 
te neuzen. O.a. een onderstaande foto 
(van Annie van Rooij) uit de tijd van de 
bevrijding van de Mierloseweg, waarop 
de gekostumeerde voetballers zijn te 
zien; de wedstrijd werd gespeeld op de 
wei van boer Joosten. Wie kent de man 
met de hoge hoed helemaal links?
 Uw aanvullingen, maar ook alle 
verbeteringen en aanvullingen over de 
inhoud van dit vijfde nummer ontvan-
gen wij graag vóór dinsdag 1 september 
a.s., liefst per e-mail: paul.jacobs@
planet.nl, maar bellen 0492.525563 
of per post Burg. van Houtlaan 166c, 
5701 GM Helmond, kan uiteraard ook.
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bestuurVan het bestuur
Begunstigers
 Mochten wij in ons vorige num-
mer al 9 begunstigers vermelden op 
de laatste bladzijde, intussen mogen 
wij er weer twee nieuwe namen aan toe 
voegen t.w.: Drukkerij van Stiphout en 
de Rabobank.

De contributie
 Tijdens de jaarvergadering op 
10 februari j.l. is unaniem besloten 
de contributie te verhogen van €20,- 
naar €25,- in verband met de gestegen 
onkosten waaronder het kwartaalblad 
Helmonds Heem. Voortaan wordt ook 

de echtgenoot/echtgenote of partner 
als lid beschouwd en is dus welkom bij 
alle bijeenkomsten, excursies enz. 
Mochten hierover nog vragen of 
reacties zijn dan kan men zich wenden 
tot de secretaris W. van Lieshout, 
tel. 0492 - 534857 of e-mail 
W.Lieshout2@kpnplanet.nl. 
 Bij geen reactie nemen wij aan 
dat iedereen accoord gaat met deze 
wijziging.

Ledental
 Het aantal leden groeit gestaag; 
het bedraagt half mei 255 personen.heemkamer
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Van de Heemkamer

De toestroom van boeken, foto’s, 
gedachtenisprentjes en andere 

artikelen neemt steeds meer toe. Het is 
niet mogelijk om alle titels van boeken 
enz. in ons kwartaalblad te vermelden.
 In de maanden april en gedeelte 
van mei werden aan onze heemkamer 
geschonken 86 boeken, 12 tegeltjes van 
Helmond en Stiphout, 6500 bidprent-
jes van mevr. van Stiphout, meerdere 
foto’s, videobanden en fi lms, 1 Hatema 
puzzel, distributiebonnen en -kaar-
ten uit de oorlog, 2 recepten van de 
oogarts dokter Verrijp, een persoons-
bewijs, kwitantie huwelijksvoltrekking 
uit 1940, een rijbewijs uit 1936 en oude 
plattegronden. De goede gevers waren 
in willekeurige volgorde: mevr. van 
Stiphout, mevr. Söhngen, P. van Beek, 
P. Goevaers, mevr. Goevaers-Saes, Tiny 
van Dijk, Piet Boogaarts en enkele 
onbekenden. Wij bedanken iedereen 

hartelijk en zijn blij met alle schenkin-
gen. Onze vrijwilligers zijn zowel op 
donderdagmiddagen in de Heemka-
mer maar ook thuis druk bezig alles te 
rubriceren, te bewerken en te verwer-
ken in de computers. 
 Prachtig! Onze heemkamer wordt 
steeds meer een volledig archief. In ons 
foto-archief zijn nu 534 platen met 
foto’s van pleinen, straten, huizen en 
gebouwen, waaronder ook 35 foto’s over 
de omleiding van de Zuid Willemsvaart 
en foto’s van 100 bekende Helmonders, 
Daarnaast zijn nog 150 foto’s en enkele 
honderden copieën van foto’s van leer-
lingen van diverse scholen. We hebben 
nu ongeveer 24.000 prentjes gescand 
en opgenomen in de computer en nog 
steeds komen er binnen. Dank aan alle 
gevers; onze genealogen kunnen daar-
uit weer veel gegevens halen ter aanvul-
ling van hun stamboom.

Midden dat jaar kocht Philips een 
gedeelte van het Carp gebouw 

aan om bestaande bedrijfsonderdelen 
in Eindhoven over te plaatsen naar 
Helmond, omdat daar een hoge werk-
loosheid was vanwege de crisis in de 
textielindustrie. 
 Begin 1971 startte men met een 
montage-atelier van beperkte omvang 

waar voor ongeveer 25 meisjes en 
enkele mannen plaats was. Overigens 
met de bedoeling het gehele Usfa 
bedrijf in Eindhoven over te plaatsen 
naar Helmond. 
 De naam Usfa betekende ultra-
sone fabriek. Hier werd nachtzicht-
apparatuur gemaakt voor de Neder-
landse defensie. Usfa Helmond was 

Usfa bezetting
Na de eerste wereldoorlog werd door Jacob Carp een nieuwe 

fabriek langs de Zuid Willemsvaart bij de Trambrugweg gebouwd 

bekend onder de naam N.V. J.A. Carps’ Garenfabrieken. 

Op zondag 16 december 1928 vond aldaar een grote brand plaats. 

Achter dit gebouw stond het bekende Carp’s ontspanningsgebouw. 

In 1970 werd het bedrijf gesloten. 
door Paul Jacobs 

De bezetsters Silvia Bombeeck (l) en Petra van Lieshout (r) bij de bedrijfspoort.
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een afdeling van Usfa Eindhoven, dat 
later overgeplaatst zou worden naar 
Helmond.In Helmond werd dezelfde 
apparatuur gemaakt voor militaire 
doeleinden als in Eindhoven, hetgeen 
als vanzelfsprekend in het diepst 
geheim moest gebeuren.
 De werknemers in Eindhoven 
voelden er niets voor te verhuizen naar 
Helmond, zodat besloten werd, gezien 
ook de tegenvallende marktontwik-
kelingen, de productie in Eindhoven te 
concentreren en de afdeling Helmond 
te sluiten. Begin februari 1974 werd dit 
meegedeeld aan de Burgemeester van 
Helmond en aan de werknemers en de 
vakorganisaties. 
 Vanuit een bijeenkomst van alle 
werknemers op 15 februari werden 
telegrammen gestuurd naar de raad 
van bestuur van Philips om de beloften 
tot vestiging in Helmond na te komen 
en naar de kern van Usfa om de vesti-

ging in Helmond te behouden.
Aangezien er geen reactie kwam van 
Philips en de kern van Usfa besloot de 
gehele fabricage samen te brengen in 
Eindhoven besloten de werknemers de 
werkplaats in Helmond te bezetten.
 De directie gaf hieraan geen steun 
en daarom werd haar door de bezetters 
de toegang tot het gebouw geweigerd.
25 Vrouwen en 3 mannen bezetten het 
bedrijf gedurende een maand door er 
dag en nacht te verblijven.

 Pierre van de Meulenhof, ex-pers-
fotograaf, meldde ons het volgende:
 “Direct daarna kregen zij steun van de 
vakbond FNV en een aantal vakbondsbe-
stuurders sloten zich bij de bezetting aan.  
Er werden bedden aangesleept maar 
niemand, behalve het personeel mocht het 
bedrijfsgedeelte binnen. Ook tijdens de 
bezetting bleef “het geheim” bewaard. Zoals 
voorheen gebeurde in Beek en Donk tijdens 

de bezetting bij van Thiel, was ik vele malen 
per dag op het bedrijf aanwezig om me van 
de gang van zaken op de hoogte houden.
 Al tijdens de eerste dagen kregen de 
bezetters tekenen van medeleven uit het 
gehele land zelfs leden van de Tweede 
Kamer gaven acte de présence.
 Dagelijks werd er vergaderd en er werd 
besloten dat er op de tweede zaterdag van de 
bezetting een grote protestmars zou worden 
gelopen, die ook weer landelijke aandacht 
kreeg. Van heinde en verre kwamen protes-

terende lieden naar Helmond en ‘s middags 
liepen er duizenden sympathisanten door 
de straten van Helmond. Wat het geoefend 
oog van een persfotograaf dan op viel was 
dat er in Nederland voortaan ‘beroeps 
demonstranten’ waren want je zag er de 
zelfde gezichten die ook in Eindhoven en vele 
plaatsen in het land voor allerlei doeleinden 
demonstreerden. Een week later was er weer 
een protestmars gepland maar die werd 
uiteindelijk afgelast omdat Philips overeen-
stemmimg bereikte met de bezetters”.

De bezetsters v.l.n.r. Ans Pfefferkorn, Christine van den Hurk, Silvia Bombeeck, 
Anneke van Dussen en Ernie Fleskens en een vakbondsman; achter de slaapsters 
de afgeplakte wand van de geheime afdeling.

De protestmars 
vanaf het USFA 
gebouw naar het 
centrum passeert 
hier zojuist de 
bedrijfsgebouwen 
van Begeman.
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Een pagina uit het dagboek met de 
belevenissen van een dag.

 Door de bezetters werd een dag-
boek bijgehouden van de belevenis-
sen. Daaruit blijkt dat er vele adhesie 
betuigingen binnen kwamen zoals van 
de vrouwen van de bezetters bij Van 
Thiel United in Beek en Donk een jaar 
eerder, van het bestuur van de N.K.V., 
van de K.W.J. Deurne, aksiegroep St 
Jozefparochie, Chili-komitee Deurne, 
Werkgroep zuidelijk Afrika Deurne, 
van een aantal plaatselijke en lande-
lijke politieke partijen, van oud-me-
dewerksters van Philips, van Spelers-
kollectief  ‘De Stuk’ Utrecht, van vele 
particulieren. 
 Er kwamen ruim 150 telegrammen 
binnen en over de 3500 handtekenin-
gen van mensen, die solidair waren 
met de bezetters.
 Bezoeken van de Burgemeester, 
van Vara radio en televisie, van K.R.O. 
programma Echo, van Vara aktuali-
teiten show, Vara televisie, NOS radio, 
V.P.R.O. radio, van een filmploeg van 
het programma Achter het Nieuws 

en Brandpunt, diverse plaatselijke en 
landelijke dagbladen en avondbladen, 
van de studenten van het sociologisch 
instituut van de rijksuniversiteit 
Utrecht, zelfs van twee rechercheurs, 
die poolshoogte kwamen nemen of 
alles wel normaal verliep.
 Er werden ook bloemen, worsten-
broodjes en taarten van diverse 
personen binnengebracht als onder-
steuning van de aktie. Enkele slagers 
van het slachthuis brachten een doos 
met vleeswaren en een schaal met hors-
d’oeuvre, anderen geldbedragen ter 
ondersteuning.
 Er werden gesprekken aangevraagd 
met de ministers Joop den Uil en 
Boersma en E. van Thijn liet zich op de 
hoogte houden van de gang van zaken.
Vertegenwoordigers van de bezetters 
zijn naar Eindhoven geweest voor 
besprekingen met Philips en voor 
gesprekken met Burgemeester en 
Wethouders i.v.m. een demonstratie in 
de stad.

 Ook gingen enige bezetsters naar 
Hilversum voor opnames, zowel voor 
het Radio Weekblad van de Vara als 
voor ‘Achter Het Nieuws’.
 Op zaterdag 6 april werd een grote 
demonstratieve optocht gehouden met 
1500 deelnemers.
 Op zondagavond besteedde Brand-
punt een uitzending aan de bezetting 
en de demonstratie, waarbij een discus-
sie tussen Piet Brussel en De Stoppe-
laar-Blijdestein zeer zwak over kwam.
 Op 9 april vond er een gesprek 
plaats bij Philips op Sociale Zaken tus-
sen de directie USFA en De Stoppelaar-
Blijdestein met Piet Brussel en Jan van 
Nellen. ’s Nachts om half twee kwamen 
beide laatsten terug met een compro-
mis, waar meteen over beslist moest 

worden. Met het compromis beloofde 
Philips een onpartijdig onderzoek te 
laten instellen naar de werkgelegenheid 
in Helmond en de mogelijkheid tot een 
Philips vestiging binnen afzienbare 
tijd. Er werd toen meteen gestemd door 
het actiecomité, waarbij 3 leden voor en 
2 leden tegen waren. De bezetters zijn 
die nacht niet meer naar bed gegaan, 
hebben veel gerookt en gepraat.
 Op 10 april werd er onder leiding 
van Jan van Nellen vergaderd met alle 
bezetters en bezetsters over de vraag 
of accoord zou worden gegaan met het 
compromis door te blijven werken tot 
december van dat jaar en daarna de 
plannen uit te werken. Dat laatste zou 
gedaan worden na een onderzoek door 
verschillende instanties.

Bakkers uit Heerlen kwamen taarten aanbieden; v.l.n.r. drie bezetsters N.N., Silvia 
Bombeeck en Christine van den Hurk, de bakkers en een vakbondsman.

Dagboek samengesteld door 
Martin Neesen en Ton van 
Lieshout in 1999.
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 De persmensen, die al de hele mor-
gen aanwezig waren, werden buiten dit 
overleg gehouden. Hen werd geadvi-
seerd naar hotel West-Ende te gaan.
 De bezetters aanvaardden dit 
voorstel met een meerderheid van 
stemmen, maar dit hield niet in dat de 
bezetting meteen opgeheven zou wor-
den. Daarna werd de pers ingeseind, 
dat er een compromis was aanvaard  
en stonden de schrijvende pers en de 
T.V. en N.O.S. mensen om 13.30 uur  
‘s middags in het Usfa gebouw, voor 
een aantal interviews en opnamen. 
 Op 11 april werd een korte verga-
dering gehouden; Philips had over-
eenstemming bereikt met de vakbond. 
De bezetters hadden onder druk geen 
keus en daarom werd met meerderheid 
van stemmen besloten op vrijdagmid-
dag 12 april om12 uur de bezetting op 
te heffen.
 Tot op het laatst werden nog bloe-
men, rookwaren en snoep aangeboden 
aan de bezetters. Het N.K.V. bestuur 
bood een geschenk aan, voor iedereen 

een armband met inscriptie ‘De bezet-
ting 12-3-74 en 12-4-74’.
 Op vrijdag 12 april hebben de 
bezetters het kantoor, het atelier 
en gangen schoon gemaakt en alle 
pamfletten en foto’s van de wanden 
verwijderd. Toen dit nog aan de gang 
was, precies om 12 uur, stond de direc-
tie van Philips Usfa al aan de deur, 
waarop gevraagd werd nog even te 
wachten omdat er nog gepoetst werd.
 Blijkbaar konden zij dat niet, want 
de portier forceerde de deur en de 
directie vloog het atelier in, terwijl de 
portier breeduit voor de deur van de 
geheime afdeling ging staan.
 De heer Stoorvogel, directeur 
van de Usfa sprak in de hal iedereen 
toe. Op de trap werd nog een laatste 
groepsfoto gemaakt waarna allen 
luid zingend “Wij willen werken in 
Helmond” het terrein afliepen. Aan 
de poort werden de bezetters onder 
luid gezang ontvangen en kregen zij 
bloemen aangeboden. Iedereen nam 
afscheid van elkaar met een stevige 

handdruk en een kus; er vielen enige 
traantjes. De langste Nederlandse 
bedrijfsbezetting was ten einde. 
 Op 12 april 1974 werd de bezetting 
opgeheven en werd Usfa Helmond defi-
nitief gesloten; ook de Eindhovense 
vestigingen zijn óf verzelfstandigd, óf 
overgenomen door derden; o.a. door 
Hollandse Signaalapparaten.
 De Carp kantine is eind 1900 door 
woningbouwvereniging Helmond-
West (nu WoCom) verbouwd tot 
appartementen speciaal voor jongeren 
en een aantal jaren later gesloopt. Op 
dezelfde plaats zijn weer een jaar later 
de nu nog bestaande appartementen 
in dezelfde stijl als de oorspronkelijke 
kantine gebouwd aan het Distelveld.

Bronnen:”Helmond 1966-1986” onder kronieken
van Helmond door H.J.M. Kattestaart en P.C.B. 
Maarschalkerweerd)
“Tot het hemelsch morgenrood” uitgave van de 
Stichting 100 jaar vakbeweging in Helmond door 
G. Van Hooff e.a.
“Dagboek Philips-Usfa bezetting” 12 maart -  
12 april 1974 door Martin Neesen en  
Ton van Lieshout.
Eindhovens Dagblad oudjaar 2002 “Ze pakten 
iets af wat ons dierbaar was” Johan Otten.
Gegevens gebouw en foto’s sloop ter beschikking 
gesteld door Leo Gruijters WoCom
Foto’s: Pierre van de Meulenhof, Roel Troost, 
Paul Jacobs en afkomstig van Wbv woCom

Wie Waren nu de dappere mannen en vrouWen, die vochten 
voor Werkgelegenheid in helmond? 
Uit het dagboek komen de volgende namen naar voren:

christine van den hurk, Silvia Bombeeck, annemie Walschots, ans pfefferkorn, petra 
van lieshout, Jeanne neervens, Sjef lammers, peter vriens, ria van de Waarsenburg, 
tonnie lamers, anneke van dussen, ernie Fleskens, alie knippenberg, marian Smulders, 
Jo lammers, carla cox, christien vogels en marius vogels.
niet alle personen stelden prijs op vermelding van hun naam of zijn de schrijver bekend.

Groepsfoto op de trappen van de Carp kantine na beëindiging van de bezetting.

Afbraak en nieuwbouw van het  
appartementencomplex aan het Distelveld 
in Helmond-West.
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 Met 26 personen bezochten wij op 
zaterdagmiddag 18 april het orgelmu-
seum in de Gaviolizaal in Helmond.
 Wij zagen en hoorden het grote 
Gaudin concertorgel, gebouwd in 1924 
en vanaf 1928 aanwezig in Helmond, 
het Gaudin kermisorgel, gebouwd in 
Parijs in 1925 en vanaf 1928 eveneens 
in eigendom van de familie Bocken in 

Gevelstenen 
 
Een nieuw onderdeel van onze collectie 
wordt opgezet door de heren Henk van 
Dijk, Jan Mulder en Martin Wijnhof. 
Zij gaan een inventaris maken in de 
computer met afbeeldingen van alle 
gevelstenen, die in Helmond, waar 
dan ook, geplaatst zijn. Zoals U weet 
hebben wij al mappen vol met allerlei 

beelden en beeldjes ergens in Helmond. 
Wij doen graag een oproep aan alle 
leden om gevelstenen aan deze werk-
groep te melden. Zij zijn op donderdag 
middagen in het Heemhuis in het Jan 
Vissermuseum bereikbaar. Het adres 
van J. Mulder is Aarle-Rixtelseweg 26, 
5707 GL Helmond, tel. 0492.529337 en 
het e-mail adres: j-mulder@chello.nl. 
 Op de achterpagina van dit blad 
krijgt u alvast een voorproefje!

BERICHTEN . . . KORTE BERICHTEN . . . KORTE BERICHTEN . . . KORTEBERICHTEN . . . KORTE BERICHTEN . . . KORTE BERICHTEN . . . KORTE

Agenda
lezingen en excursies september 
t/m december 2009. 
noteer de data in uw agenda!

30 september
 Excursie naar het ‘Oude Willibro-
duskerkje’ en het Waalres Museum. 
De excursie begint om 14.00 uur 
bij het kerkje, gelegen vlakbij het 
centrum(volg de bordjes) van Waalre.
De inwijding van het oorspronkelijke 
kerkje vond plaats in 712. Het kerkje  
is later vervangen en herbouwd.  
Het staat nu op de Monumentenlijst 
en fungeert als gedachteniskapel voor 
de Brabantse gevallenen in de oorlogs-
jaren 1940-1945.
 Na het bezoek aan het kerkje  
wandelen wij (5 minuten) naar het 
Waalres Museum aan de Willibror-
duslaan 4. Dit museum heeft op het 
moment van ons bezoek de Brabantia-
collectie in bruikleen.Een gids bege-
leidt ons zowel in het kerkje als in het 
museum.De middag wordt afgesloten 
in ‘De Wolderse Wever’ tegenover het 
museum.

15 oktober
 Paddestoelenwandeling in het 
stadspark de Warande te Helmond 
onder leiding van een IVN-gids.  
De wandeling zal circa anderhalf uur 
duren.Vertrek om 14.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij restaurant ‘De 
Parken’, vroeger geheten ‘De Hoefslag’, 
gelegen in het Warandepark

26 november
 Bezoek aan het Archeologie Huis in 
Someren, Molenstraat 12 te Someren 
(naast de bibliotheek). De excursie 
omvat een rondleiding en lezing door 
de heer W. v. d. Bosch, lid van de Heem-
kunde Kring Someren. Aanvang 14.00 
uur. Het telefoonnummer van het 
Archeologie Huis 0493-492758.

15 december
 Lezing ”Volksgerichten in de Peel”, 
waarschijnlijk door de heer Hans van 
de Laarschot, werkzaam bij het Regi-
onaal Historisch Centrum in Eind-
hoven en lid van de Heemkundekring 
Deurne. De lezing begint om 20.00 
uur en wordt gehouden in Sociëteit 
Beursplein het Hool 31 in Helmond.

Helmond, waarmee zij de kermissen 
bezocht; de Mortier, een dansorgel 
gebouwd in 1920 en in 1924 in Hel-
mond en De Blauwe Trom, een straat-
orgel/pierement in 1905 gebouwd.
 De gezellige orgelklanken trokken 
bezoekers naar binnen, waaronder een 
grote groep gehandicapten, met bege-
leiders en kinderen.

Ons lid mevr. van 
Hout-Bocken gaf uitleg 
over de orgels. Een 
vrijwilliger assisteerde 
haar met het laten 
draaien van de orgels.

Dit jonge talent  
(orgelbouwer of  
fotograaf) legde  

alles vast voor later. 

Excursie orgelmuseum 
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Excursie Omroep Brabant 
 Op donderdag 14 
mei bezochten wij met 
21 deelnemers Omroep 
Brabant en werden 
in de kantine na een 
algemene uitleg in 2 
groepen verdeeld voor 
een rondgang door het 
gebouw, de redactie, de 
studio’s enz.

Boekbespreking
 In het maandblad Monumenten, 
tijdschrift voor cultureel erfgoed, 
nummer 4 van april 2009 is als extra 
katern opgenomen het blad Helmond.
 Hierin een beschrijving over de 
geschiedenis van Helmond, over 
monumentenzorg, over erfgoed uit de 
wederopbouwperiode, over herbestem-
ming religieus erfgoed, over industrieel 
erfgoed, over bodemschatten en over 
het kasteel en ’t Speelhuis.

Platvorm historisch veld
 Op maandag 6 april vond de 2e 
bijeenkomst plaats van verenigingen 
en stichtingen, die actief zijn op histo-
risch gebied in Helmond. 
 Wethouder C. Bethlehem deelde 
mede, dat er een onderzoek heeft 
plaats gevonden naar de haalbaar-
heid van een Themapark Industrieel 
Erfgoed, de onderkant van de Traverse 
zal worden aangelicht; later volgen 
monumentale panden in de stad, en er 
is een gezamenlijk initiatief van onze 
Heemkundekring en de gemeente Hel-
mond om een inventaris te maken van 
alle gevelstenen in Helmond.
 Mevrouw Bosman is aangesteld 
als stadsarcheologe als opvolgster van 
Nico Arts. Zij werkt een dag per week 
als veldwerkster in Helmond. De open 
monumentendag vindt dit jaar plaats 
op 12 en 13 september met als thema 
‘Op de kaart’. Een dagelijks bestuur zal 
worden gevormd uit vertegenwoordi-
gers van de werkgroep monumenten, de 
stichting industrieel erfgoed, de heem-
kundekringen, Jan Vissermuseum, enz. 

 Via internet zijn veel gegevens te 
vinden over onze voorouders o.a. ook 
in verzamelingen van bidprentjes.
Zoek daarvoor via Google STAM-
BOOMFORUM, dat is een sociaal 
netwerk voor genealogen en historici. 
Type vervolgens in BIDPRENTJES.
 Nu in deze tijd zoveel aandacht 
bestaat voor genealogie of op z’n 
minst voor zijn eigen afstamming, zijn 
stamboom, lijkt het verstandig om 
deze groeiende hobby van aanvullende 
vaktermen te voorzien:
Stamboloog: iemand die zich als 
hobby bezig houdt met stambomen en 
onderzoek daarvan.
Stamboomouderpaar: de eigen stam-
boom (m) samen met die waaruit de 
echtgenote (v) is voortgekomen (wel via 
de mannelijke lijn). Nazaten spreken 
dus van het stamboomouderpaar 
van hun ouders (vader en moeder}, de 
tweede generatie. Zo spreekt men ook 
van stamboomgrootouderkwartet 
en stamboomovergrootouderbos
en stamboomoerwoud.
Deze suggesties komen uit de inleiding 
van het boek ‘Dat is onze verre familie’ 
in 2004 geschreven door Jan Boerdijk.
Overgenomen uit Mededelingenblad nr 1 jaargang 
17 van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
Kempen-Peelland (NGV).
 In ditzelfde mededelingenblad 
staat een artikel over de genetische 
genealogie, dat de laatste jaren steeds 
meer ter sprake komt. Eind 2008 werd 
in Leiden het eerste jaar van dit project 
afgesloten. Ook is verschenen het 
boek ‘Zonen van Adam in Nederland’, 

waarin wordt ingegaan op de afstam-
ming van de mens. De genetische basis 
van het onderzoek op onze huidige 
kennis van haplogroepen, groepen, die 
geclassificeerd worden aan de hand 
van hun DNA chromosoom. Het boek 
wordt besloten met 2 hoofdstukken 
over het DNA-onderzoek bij de opgra-
vingen in Vlaardingen en Eindhoven, 
Catharienakerk. In nummer 4/5 van 
het blad Gens Nostra van de NGV 
staat dat inmiddels de inschrijving 
voor het 2e jaar van dit project weer 
geopend is. Er hebben zich vanaf 
december al zo’n 70 nieuwe deelnemers 
aangemeld.
Deelname aan dit project kost € 166,-.
 Tot slot een leuk gedicht van Joop 
Glasbergen uit de Drijehornickels, 
augustus 2008: 

Voer voor genealogen door Paul Jacobs 

De stamboomvorser
Hij had secuur zijn stamboom uitgezocht, 

Was bij Michiel de Ruijter uitgekomen, 
De grote zeeheld uit zijn jongensdromen
Natuurlijk had hij daarop flink gepocht.

Zijn moeder kon zijn speurwerk niet waarderen:
“Wat baat het dat je afstamt van een held?”
Een buurman vond het zonde van het geld
Die ouwe zeur zou hij graag mores leren!

Hij zocht nog naar aanvullende bewijzen.
Een DNA-test was daarop gericht.

De uitslag deed zijn haar ten berge reizen.
Er kwamen vreemde zaken aan het licht:

Wat moeder nooit verteld had, bleek al dra:
Die miezerige buurman was zijn pa !
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vrije handel het geval zou zijn geweest. 
Gebrek aan geld belemmert Lodewijk 
vanaf het eerste begin van zijn regeer-
periode in het beleid dat hem ten gun-
ste van zijn koninkrijk voor ogen staat. 
De enige bedrijfstak die voordeel heeft 
gehad van de invoering van het Conti-
nentaal stelsel is de landbouw geweest, 
die door Lodewijk flink wordt gestimu-
leerd om het teruglopende rendement 
op het gebied van handel en nijverheid 
enigermate te compenseren.
 In vele opzichten is Lodewijk een 
sober mens, met uitzondering van zijn 

wensen op het gebied 
van zijn behuizing. 
In 1807 verplaatst 
hij het regeringscen-
trum van de Haag 
naar Utrecht, maar 
dat verblijf vindt hij 
al vlug een koning 
onwaardig. In 1808 
wordt hem het stad-
huis op de Dam als 
behuizing aangebo-
den, maar dat vindt 
hij weldra burgerlijk 
en ongezond. Ook 
woont hij op Soest-
dijk, het Loo en op 
het landgoed Amel-
isweerd bij Utrecht: 
alles wordt naar zijn 
smaak en in zijn 
opdracht verbouwd.
     Niet alleen op 
financieel-econo-
misch gebied zet 
Lodewijk zich voor 

Holland in. Wetenschap en kunst wor-
den door hem bevorderd onder meer 
door de inrichting van de Koninklijke 
Bibliotheek en het Nationale Archief. 
Op zijn initiatief wordt de gezondheids-
zorg genationaliseerd. Zijn streven naar 
een eenheidsstaat leidt tot centralisatie 
van bestuur, bijvoorbeeld ook op het 
gebied van onderwijs en waterstaat.
 Onder zijn bewind wordt een nieuw 
Burgerlijk Wetboek voltooid, een verre 
van eenvoudige aanpassing van de Code 
Napoleon, die Napoleon wilde invoe-
ren. Op strafrechterlijk gebied wordt de 

Lodewijk Napoleon in 
1809 geschilderd door 
Charles Howard Hodges.

Het is en blijft moeilijk iemands 
karakter in één zin te beschrijven.  

Ook de omschrijving van Lodewijk  
Napoleon in het kader van de geschie-
denis lessen tijdens mijn middelbare 
school tijd als ”il couchait au lit de son 
frere” (letterlijk vertaald: hij sliep in het  
bed van zijn broer) toont dit naar mijn 
mening duidelijk aan. In modern taal-
gebruik zouden wij nu zeggen: deze 
be schrijving is veel te kort door de 
bocht. 
 Na ongeveer twee eeuwen ”repu-
blikeinse monarchie” wordt in 1806 
door keizer Napoleon  het Koninkrijk 
Holland uitgeroepen en benoemt  hij 
zijn jongste broer Lodewijk als koning 
daarvan. Napoleon beschouwt zijn 
broer als zijn ”zetbaas” in Holland  en 
zeker niet als “Roi souverain”, zoals 

deze zichzelf ziet. Bovengenoemde 
beschrijving voldoet dus volledig aan 
de visie van Napoleon, maar is een 
in aantal opzichten strijdig met de 
werkelijkheid en zeker met de intentie 
waarmee Lodewijk zich als koning van 
Holland opstelt, ook tegenover zijn 
broer. Deze intentie is wellicht het beste 
aan te tonen vanwege zijn verzet tegen 
het zgn. Continentaal stelsel, dat (ook)
Holland verbiedt handel te drijven met 
de grootste vijand van Napoleon, Enge-
land; Lodewijk ziet in, dat dit systeem 
voor Holland  als (zee)handelsnatie de 
doodsteek is op financieel-economisch 
gebied en  staat ontduiking daarvan 
toe, waardoor er zich tussen Engeland 
en Holland een levendige smokkelhan-
del ontwikkelt, die echter uiteraard 
minder rendement oplevert dan bij een 

Nederlands eerste koning 1806-1810: 
Lodewijk Napoleon

Tijdens zijn rondreis door Brabant bezocht Koning Lodewijk Napoleon 
vele plaatsen in dit gebied o.a. Boxmeer, Gemert, Beek, Aarle,  
Stiphout en ook Helmond. In het boek ‘Leve de Koning! Lodewijk 
Napoleon op reis door Brabant en Zeeland staat deze reis beschreven. 
In Helmond verbleef hij de gehele dag. Hij heeft daar allereerst de Mis 
bijgewoond in de kerk en vervolgens gesprekken gevoerd met de heren van 
Helmond in het kasteel en met anderen in het stadhuis, maar ook met de 
gewone mensen in een aantal fabrieken. De onderwerpen van de gesprek-
ken zijn niet bekend. Wel pleitte hij voor goede verbindingswegen en gaf 
bevel in mei 1809 de rivier De Aa van Den Bosch tot Helmond bevaar-
baar te maken om de economische groei te stimuleren. 
Door Joep Schiffers bestuurslid van onze Heemkundekring is in  
onderstaand artikel geprobeerd een beschrijving te geven van de persoon 
Lodewijk Napoleon, zijn aard en levenswijze.

door Joep Schiffers en Paul Jacobs 
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Napoleontische Code Penal (wetboek 
van strafrecht) gehumaniseerd.
 Ondanks zijn zwakke gezondheid 
(ernstig reumapatiënt) wil de koning 
zich tonen aan zijn volk. De heden-
daagse vorsten zouden dit werkbezoe-
ken noemen. In 1809 brengt de koning 
een uitgebreid bezoek aan Brabant, 
ondermeer aan Geldrop ,Eindhoven, 
Tiburg ,Waalwijk, Breda en Bergen op 
Zoom. Vermeldenswaardig is nog zijn 
overnachting op kasteel Croy in Stip-
hout! Ook zijn persoonlijke liefdadig-
heid maakt hem populair bij het volk.
 Zijn verhouding tot zijn broer wordt 
in 1809 en het begin van 1810 steeds 
problematischer. Het volharden in de 
niet-naleving van het Continentaal Stel-
sel door Lodewijk wordt voor Napoleon 
steeds minder aanvaardbaar. Hij wil van 

Lodewijk af als koning. In maart 1810 
lijft Napoleon het land van Maas en 
Waal in; in juni 1810 beveelt Napoleon 
Amsterdam te bezetten. Het is Lodewijk 
duidelijk: hij kan maar beter vertrekken 
uit het land, dat hij wilde dienen.
 Als Holland na de rampzalige Rus-
land-veldtocht  van Napoleon in 1813 
op zoek moet naar een nieuwe vorst, 
meldt Lodewijk zich daartoe aan met de 
woorden: “als het land mij wil, zal ik de 
Hollanders niet teleurstellen”. Het land 
kiest echter voor de Oranje-nazaat Wil-
lem Frederik,de latere koning Willem I. 
Politieke overwegingen hebben daarbij 
een belangrijke rol gespeeld; Engeland 
zou nooit een Bonaparte op de troon 
van Holland hebben geduld. Een roya-
lere beschrijving van Lodewijk dan een 
marionet in handen van zijn broer lijkt 
mij alleszins op zijn plaats. Lodewijk 
Napoleon leefde van 1778 tot 1846.

Geraadpleegde bronnen:
Prof.Dr.P.J.Rietbergen: “Lodewijk Napoleon, 
nederlands eerste koning”
Boonekamp en Braat: “Vaderlandse Geschiedenis”
J.G Kikkert: “Louis Bonaparte”
H. van den Eden, “ Leve de Koning! Lodewijk 
Napoleon op reis door Brabant en Zeeland” 
H. Roosenboom, “Ach lieve tijd, acht eeuwen 
Helmond en hun vervoer” 

Hortense de Beauharnais in 1808 geschil-
derd door Anne-Louis Girodet-Trioson.
Toen Lodewijk Napoleon in 1806 werd 
aangesteld als koning van Holland, werd 
Hortense Hollands eerste koningin. Toch 
was zij maar zelden in Nederland omdat 
het niet echt boterde in haar huwelijk.

Omslag van het 
boek ‘Leve de 
Koning! Lodewijk 
Napoleon op reis 
door Brabant en 
Zeeland’ door 
Hans van den 
Eeden. 192 blz., gebonden, € 24,95. 
ISBN 978-90-78108-03-0. 

De posterijen zijn in het leven geroepen om voor 
iedereen, op snelle wijze, schriftelijke berichten over te 
brengen. Dat gold oorspronkelijk voor handgeschreven 
brieven, maar ook briefkaarten, drukwerken en 
postpakketten gingen tot het dienstenpakket van 
de posterijen behoren. Al in de oudheid bestond een 
postdienst, maar die werd oorspronkelijk enkel 
gebruikt voor militaire doeleinden. In het Romeinse 
Rijk werd de post veelzijdiger en de organisatie 
daarvan grensde bijna aan volmaaktheid. 

Ruim 200 jaar postkantoor 
in Helmond

Na een verval kwamen in de mid-
deleeuwen weer geregelde post-

diensten tot stand. Ook in die tijd 
werd druk van die diensten gebruik 
gemaakt. In ons land kende men 
zogenaamde voetboden die tegen een 
geldelijke beloning brieven meenamen. 
In 1752 werd de post voor de Staten 

van Holland en Friesland gecentra-
liseerd en op 1 januari 1803 trad 
het eerste Nationale Postbestuur in 
werking. De staat kreeg een paar jaar 
later het monopolie voor het brieven-
vervoer. Nadat de postwet tot stand 
was gekomen, kwam het postwezen tot 
grote bloei. In 1852 werden de eerste 

postzegels uitgegeven en in 
1913 werd de PTT aange-
wezen als staatsbedrijf. In 
1921 begon men met de 
organisatie van het lucht-
postvervoer. 
 Aan het begin van de 
negentiende eeuw maakt 
het postwezen een snelle 
verandering door. Ook de 

Hans Vogels

Postrijtuig van de Postdienst 
(detail van een foto van rond 
1880 in de plaats Dinteloord).
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notulen van de Helmondse gemeen-
teraad uit 1808 maken daar gewag 
van. Op 20 januari van dat jaar werd 
in de raad de postverbinding met 

Eindhoven besproken. Hoewel Hel-
mond toen groter was, was het toch 
voor de postverbinding op Eindhoven 
aangewezen, omdat de enige verharde 
weg in Brabant van ’s-Hertogenbosch 
via Eindhoven naar Luik voerde. De 
Helmondse gemeenteraad wilde dat het 
met rijkssubsidie mogelijk zou worden 
om dagelijks een voetbode op Eindho-
ven te laten lopen. Het voorstel werd 
door de raad gesteund en ingediend bij 
de Directeur Generaal der Rijks Poste-
rijen. Hem werd tevens verzocht: “om 
ten behoeve van den postbode van Helmond 
op Eindhoven, gebruik makende van ’s lands 
wegen, worde toegevoegd een somme van 
eenhonderd vijftig guldens of zoveel meer of 
minder als de billijkheid moge vereisschen”. 
 Tot genoegen van de gemeenteraad 
werd het verzoek gehonoreerd en het 
rijk besloot eveneens een bijkantoor in 
Helmond te vestigen en daar een brie-
vengaarder aan te stellen. 
 De eerste poststempel die Hel-
mond hanteerde bevatte naast de 
plaatsnaam Helmont, toen nog met 
‘t’ geschreven, het nummer ’126’ 
zijnde het departementnummer van 
Helmond binnen het gebied van ‘de 
Monden van de Rijn’ waartoe de stad 
behoorde. Intussen werd de postver-
binding met Eindhoven nog steeds 
onderhouden door voet boden. 
 Het Nationaal Archief vermeldt 
dat in 1833 de voetbode morgens om 
zes uur uit Eindhoven vertrok en om 

‘De postbode’, schilderij van William 
Edward Millner van rond 1850.

‘onder de klep’
In de achttiende eeuw vervoerde de 
postbode de post in afgesloten tassen, 
maar omdat ook onderweg post moest 
worden aangenomen en bezorgd was er 
een speciale klep aan de tas gemaakt.  
de ‘tussenpost’ kon tussen de tas en de 
klep worden opgeborgen. We stuiten 
hier op een belangrijke bron van bijver-
diensten voor de postiljon. deze kon 
voor eigen rekening post ‘onder de klep’ 
vervoeren en hoewel de postmeester dat 
uitdrukkelijk verbood was deze handel-
wijze rond het midden van de achttiende 
eeuw zo gewoon dat in minstens de helft 
van de brieven ‘onder de klep’ verdween.
Uit ‘De verrassend veelzijdige geschiedenis van 
overheidsbedrijven’ van Jan van den Noort.

Eerste Helmondse poststempel.

negen uur in Helmond arriveerde, van 
hieruit vertrok hij weer om half vier 
naar Eindhoven, waar hij om half-
zeven aankwam. Vanuit Eindhoven 
vertrok dan om half acht een bode naar 
’s-Hertogenbosch. De voetbode genoot 
een jaarwedde van 225 gulden.
 In 1839 kwam de Helmondse 
gemeenteraad opnieuw in vergadering 
bijeen om het probleem van de postver-
binding te bespreken. In dat jaar was de 
Zuid-Willemsvaart, die Helmond een 
directe verbinding met ’s-Hertogenbo-
sch gaf, al dertien jaar in gebruik maar 
nog steeds liep de postverbinding over 
land. Op 3 april van dat jaar wordt door 
leden van de raad te kennen gegeven: 
“dat tot meerder gerustheid en gemak voor 
den handel, de brievenpost van Eindhoven 
naar Helmond in plaats van een voetbode 
door een paardenrit zal worden vervangen”. 
Het verzoek wordt gericht aan Zijne 
Excellentie de Minister van Financiën. 
Teneinde een snellere postverbinding 

tot stand te kunnen brengen probeerde 
men in de vijftiger jaren het vervoer per 
schroefstoomboot uit, overigens met 
niet al te veel succes omdat de boot te 
onregelmatig voer. Niettemin werd de 
boot regelmatig voor het postvervoer 
ingezet. De post werd in die tijd ook 
per diligence via St. Oedenrode naar 
’s-Hertogenbosch gebracht. 
 Twee ondernemende lieden,  
H. Bogaerts en Jan Weyers, vroegen een 
concessie aan voor het aanleggen van 
een wagendienst van Helmond naar 
Eindhoven vice versa. Aan Jan Weyers 
was het gegund om die dienst per kar 
te onderhouden. Weyers vervoerde 
niet enkel post maar ook passagiers. 
Dagelijks, behalve op zondag, kwam hij 
rond tien uur met zijn kar in Helmond 
aan, waar hij bij Hotel de Compter, op 
de hoek van de Veestraat en Markt, zijn 
poststukken loste. Jac Weyers, de zoon 
van Jan, nam de postdienst later van 
zijn vader over. Hij kwam altijd te paard 

Veestraat gezien vanaf 
de Markt.Hotel Comp-
ter (rechts) op de hoek 
van de Veestraat en de 
Markt. Uiterst links is 
het Huis met de Luts nog 
te zien. Dit is het rechter 
deel van een stereo-
scoopfoto uit ca. 1870. 
Het zijn heel bijzondere 
foto’s. Deze foto’s waren 
rond 1870 heel populair. 
Met een speciale kijker 
zag je het beeld drie-
dimensionaal.
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voor de bezorging van de Helmondse 
post. Als hij in de stad arriveerde, 
kondigde hij zijn komst door middel 
van luid trompetgeschal over de gehele 
Pantoffelstraat (Kanaaldijk tot Smalle 
Haven) en de Veestraat (Smalle Haven 
tot Kerkstraat) aan. Hij stapte evenals 
zijn vader bij Hotel de Compter af. 
Gewoonlijk bracht hij zelf de brieven 
rond, maar liet dat ook vaak over aan 
zijn tante Annemie Weyers. Dat Anne-
mie ongeletterd was vormde kennelijk 
geen beletsel voor de uitoefening van 
haar taak.
 Dat de post steevast bij Hotel de 
Compter afgeleverd werd, doet ver-
moeden dat het bijpostkantoor zich 
hier bevond. Echter, in de veertiger 
jaren woonde aan de Binderstraat, de 
uit Grave afkomstige, Andries van der 
Marck. Het betreffende gedeelte van de 

Binderstraat behoort tegenwoordig tot 
de Markt. Het pand dat Van der Marck 
bewoonde stond op de plek waar later 
de villa van fabrikant F. Mathijssen 
werd gebouwd. In het gebouw is nadien 
de Rotterdamse Bank gevestigd. Omdat 
Van der Marck in die jaren als post-
directeur genoemd wordt, is het ook 
mogelijk dat het bijkantoor zich aan de 
Binderstraat bevond. Het kan ook enkel 
het woonadres van de beambte zijn 
geweest. Dat Van der Marck als postdi-
recteur betiteld wordt doet vermoeden 
dat hij de postverwerking van Weyers 
overnam.
 Helmond ontwikkelde zich snel. 
Omstreeks 1830 waren er al 25 belang-
rijke fabrikanten gevestigd. Die fabri-
kanten met hun klerken, maar ook 
de geestelijke en notabele inwoners 
van de stad, beheersten het lezen en 

Kerkstraat, gezien in de richting van De Wiel en het Groenewoud. Deze ansicht-
kaart van rond de eeuwwisseling biedt een frontaal zicht op het postkantoor uit 
1875, op het moment van de opname in gebruik door de Helmondse Bank. Links 
daarvan (het kleine pand boven de huifkar) staat het oude postkantoor uit 1847, 
dat later ook in gebruik is geweest als openbare leeszaal.

schrijven. Dit had een enorme invloed 
op het postverkeer. De capaciteit van 
het in 1808 geopende bijkantoor was 
onvoldoende om de expansie van het 
bedrijfsleven en het daarmee samen-
gaande postaanbod op te vangen. In 
1847 wordt een nieuw postkantoor 
aan de Kerkstraat in gebruik genomen. 
Ook Van der Marck verhuist naar de 
Kerkstraat en neemt zijn intrek in het 
woongedeelte van het nieuwe kantoor. 
Het betreffende pand stond aan de 
zijde van de fabriek van Van Vlissingen, 
tussen De Wiel en het Groenewoud. 
De pandhuur bedroeg 200 gulden per 
jaar. In het bevolkings-register wordt 
het pand aangegeven als het derde pand 
vanaf De Wiel, vermoedelijk het dub-
bele pand waar later de leeszaal Augus-
tinus is geweest. 
 In 1856 werd een begin gemaakt 
met de aanleg van een verharde weg 
die via Mierlo naar Eindhoven zal 

voeren: “Waarmee deze lang gewenschte 
verbeterde communicatie dan tot stand zal 
zijn gecomen”. Op 20 mei 1857 meldt de 
Meijerijsche Courant dat de voltooiing 
van de provinciale weg tussen Helmond 
en Eindhoven ten gevolge zal hebben 
dat een postwagendienst in werking 
zal worden gebracht, zodat men de 
reis van Helmond via Eindhoven naar 
’s-Hertogenbosch in slechts vijf uur zal 
kunnen doen. In 1866 werd de spoor-
lijn Boxtel-Helmond voltooid. Door de 
spoorverbinding veranderde de post-
verbinding ingrijpend en was een snelle 
postverbinding met het centrum van 
het land gegarandeerd.
 In het begin van de zeventiger jaren 
blijkt het pand in de Kerkstraat niet 
meer als postkantoor in gebruik te zijn. 
Inmiddels zijn besprekingen gaande 
over de bouw van een geheel nieuw 
postkantoor op de hoek van de Kerk-
straat en De Wiel. Het postkantoor 

De Markt rond 1890 gezien in de richting Kerkstraat. Rechts van de Kerk-
straat aan de Markt ‘De Valck’ (ofwel ‘De twee Morianen’). Links de villa van 
Ramaer (later Bioscoop Centraal), vervolgens de villa van Van Asten met de 
tuin ernaast. Op de achtergrond in de Kerkstraat het postkantoor 1875. 
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moet dus tijdelijk elders zijn onderge-
bracht. In die tijd was Antoon de Veth 
eigenaar van ‘De Valck’, ook bekend 
als de twee Morianen, op de hoek van 
de Kerkstraat en de Markt, een van de 
oudste gebouwen van Helmond, dat 
in een akte van 7 februari 1481 voor 
het eerst wordt genoemd. De Veth was 
medeoprichter van de Helmondse 
Kamer van Koophandel en tussen 1851 
en 1859 lid van de Helmondse gemeen-
teraad. Hij wordt in het bevolkingsre-
gister genoemd als ‘onderopperbrand-
meester’. 
 Op 25 mei 1871 besluiten Burge-
meester en wethouders de heer De Veth 
ter vergadering te ontbieden om over 
de inrichting van zijn huis tot post- en 
telegraafkantoor te spreken. In het 
raadsverslag staat onder andere: “De 
heer De Veth vertoont een ontworpen teek-
ening voor die inrichting hetgeen nagezien 
en voldoende wordt geacht. Wordt besloten 
dat de heer De Veth die belendende eigenaars 
zal gaan spreken waarna de teekening zal 

worden vast-gesteld en verder door ons Bur-
gemeester en Wethouders aan den Minister 
ter behandeling worden afgezonden.” In 
de raadsvergadering van 29 november 
1871 staat vermeld dat de schetste-
kening van het in te richten post- en 
telegraafkantoor door de Minister is 
gezien en wordt besloten wethouder 
Spoorenberg met de afwikkeling te 
belasten. De huurprijs bedraagt 300 
gulden per jaar. De Veth blijft het pand 
wel bewonen en postdirecteur Van der 
Marck verhuist naar een woonhuis in 
de Veestraat, op de plek waar later de 
H. Hartkerk is gebouwd. Het tijdelijke 
postkantoor was dus vrij zeker in ‘De 
Valck’ gevestigd. Dat blijkt eveneens uit 
een spotvers dat begin zeventiger jaren 
werd gemaakt. In dat vers passeren alle 
bewoners van de zuidelijke kant van de 
Veestraat (Parkkant) de revue en Van 
der Marck wordt hierin opnieuw als 
postdirecteur genoemd.
 Het kantoor is maar enkele jaren 
in gebruik geweest, want op 1 juli 

Personeel van het 
Postkantoor aan de 
Binderstraat.  
Zittend Directeur 
Veltmen, Staand 
v.l.n.r.: Bijlo, Bar-
tels, De Jonge, Pitlo

1875 wordt het nieuwe postkantoor in 
gebruik genomen. Het bevindt zich in 
de Kerkstraat, midden op het pleintje, 
op de hoek met De Wiel. Intussen is 
de huur al wel opgelopen tot de jaar-
lijkse som van 600 gulden. In hetzelfde 
jaar komt de combinatie van post- en 
telegraafdienst tot stand, die tot dan 
toe onafhankelijk van elkaar waren 
geweest. Of dit gegeven voor direc-
teur Van der Marck onbevredigend is 
geweest is niet bekend, maar hij ver-
huist na de samenvoeging naar Roer-
mond. In 1880 bestaat het personeel 
van het postkantoor uit één directeur, 
twee ambtenaren en vier bestellers. Het 
markante gebouw zal zeventien jaar 
als postkantoor in gebruik blijven, 
daarna wordt er een dependance van 
de Amsterdamsche Bank en de Hel-
mondsche Bank in gevestigd. Ook doet 
het pand later dienst als Arbeidsbeurs 
en Gemeentelijke Sociale Dienst.
 In 1891 wordt de opdracht gegeven 

voor de bouw van een nieuw postkan-
toor aan de Binderstraat, op de hoek 
van de huidige Markt en de Water-
molenwal. Het werd gebouwd voor 
rekening van Antoon Prinzen, onder 
architectuur van J. W. van der Putten 
uit Helmond. Tijdens de bouw, op 5 
augustus 1891, werd door Gerardina 
Prinzen een gedenksteen geplaatst. 
Het postkantoor werd officieel 
geopend op 1 april 1892. In 1919 werd 
het pand door de Posterijen aange-
kocht voor 37.000 gulden.
 Aardig is dat de thans zesentachtig 
jarige heer A. Swinkels, die in 1941 
in het kantoor werkzaam was en de 
verhuizing naar de Watermolenwal 
nog meemaakte, zich herinnert dat 
de poststukken met de handkar bij 
het NS station opgehaald werden. De 
tocht voer dan over Markt of over de 
Koninginnewal en over de Weg op den 
Heuvel naar het station. De handkar-
ren werden gelost op de binnenplaats 

Het nieuwe Postkantoor, gezien vanaf de Ameidewal in de richting Watermolenwal. 
De in 1902 overkluisde Ameide bij de Ameidewal is hier nog open.
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naast de Ameide. De poort is heden 
ten dage nog steeds aanwezig.
 Het kantoor was nogal bekrompen 
en bleek dus niet echt in de behoefte 
te voorzien. Door de lange wachttij-
den aan de balies werd tegen een gang 
naar het postkantoor opgezien. Een 
verbouwingsplan dat was begroot op 
75.000 gulden haalde het niet. Een ver-
volgplan begroot op 140.000 gulden 
voldeed evenmin. Vervolgens zou een 
plan ter waarde van 155.000 gulden 

worden uitgevoerd, waarvoor 
het postkantoor tijdelijk zou 
moeten verhuizen. 
    Voor 3500 gulden per jaar 
werd een pakhuis gehuurd, 
om vervolgens nooit te worden 
gebruikt. Uiteindelijk werd 
ook dit plan niet tot uitvoering 
gebracht. Nadat onderhandelin-
gen waren gevoerd voor de bouw 
van een nieuw postkantoor in 
de Kasteeltuin tegenover het 
kasteel, werd in 1935 op de hoek 
van de Watermolenwal en de 
Binderstraat, de villa van Van 
Thiel-Roelofs aangekocht. Archi-
tect Röntgen bouwde hier in 
opdracht van de Rijksgebouwen-
dienst een geheel nieuw postkan-
toor. De bouwkosten bedroegen 
in totaal 115.000 gulden.
     Het bouwplan liep vertraging 
op, onder andere door de oor-
logsomstandigheden, maar ook 
door het overkluizingswerk aan 
de Ameide dat in die tijd uitge-
voerd werd. Bij de realisatie van 

het gebouw werd boven de ingang een 
reliëf in zandsteen aangebracht waarin 
PTT en de voornaamste bedrijven van 
de stad werden gesymboliseerd. In de 
hoeken van dit reliëf werden boven-
dien het wapen van de familie Wessel-
man van Helmond en de Nederlandse, 
Noord-Brabantse en Helmondse 
wapens aangebracht. De gedenksteen 
werd vervaardigd door de beeldhouwer 
J.W. Havermans. Het nieuwe post-
kantoor werd officieel geopend op 21 

De prachtige brievenbus met onderin 
de gedenksteen die op 5 augustus 
1891 werd geplaatst door Gerardina 
Prinzen.

juni 1941. In de hal kon het publiek 
onder toeziend oog van de directeur, 
zijn kantoor werd slechts door glas 
gescheiden van de bedieningsbalies, 
aan negen loketten worden bediend. 
Onder het kantoorgebouw was in een 
archiefruimte een schuilkelder voor 
het personeel voorzien.
 In 1967 ontstond ruimtegebrek 
door een nieuw gecentraliseerd 
bestelsysteem. Dit had tot gevolg dat 
de personeelsbezetting moest worden 
uitgebreid. Onvoldoende plaats voor 
het toen honderdkoppige personeels-
bestand noopte tot verbouwing van 
het pand. De sorteer- en bestelafdeling 
werden tijdelijk overgeplaatst naar de 
oude Paterskerk aan de Molenstraat. 
Het interieur van die kerk onderging 
hiervoor een grondige gedaanteverwis-
seling. Slechts hier en daar waren nog 
sporen van de voormalige functie van 
het gebouw zichtbaar. Een wijwatervat 

naast een sorteerkast of toiletten in 
de voormalige sacristie waren voor de 
bestellers en sorteerders geen vreemde 
zaken. Het verruimde en vernieuwde 
hoofdgebouw werd in mei 1974 voor 
het publiek opengesteld.
 Precies 200 jaar na de opening van 
het eerste Helmondse postkantoor 
maakt het Postbedrijf bekend dat het 
haar hoofdpostkantoren zal sluiten. 
Ook voor het Helmonds hoofdkan-
toor valt het doek. De sluiting heeft te 
maken met veranderde marktomstan-
digheden. Hierdoor komen honderden 
banen op de tocht te staan. In 2009 is 
de onvermijdelijke sluiting een feit. Aan 
de lange historie van het postkantoor is 
een jammerlijk en triest einde gekomen.

Bronnen: Regionaal Historisch Centrum,  
Mw. drs. L. van Zalinge, Meijerijsche Courant, 
Zuid-Willemsvaart, Helmonds dagblad, Inter-
net, Nationaal Archief, Helmonds Heem. 

Watermolenwal 16, gezien in de richting Marktstraat rond 1955. De hoofdingang 
van het postkantoor, met daarboven de gedenksteen, welke na de verbouwing van 
het postkantoor in 1974 is verhuisd naar de zijgevel aan de Marktstraat.
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 91  dütting-eilers, Bernhard 
 wILHeLmInaLaan L 169

 e  
 192  ebben, J. J., In kol. waren marKt C 31
 192  ebben & Co., In kolon. waren, kant. 

 marKt C 31
 123  eckert-Stracke,alex, Chemische 

wasscherij en ververij SteenweG L 93
 227  edwards, e., dir. der Kon. ned. 

Cacaofabr. pr. HendrIKLaan L 178C
 31  everts & v. d. weijden, draadnagel- 

en boutenfabr. HeuveL d 12
   
 50  François, H., Hôtel-Café-rest.  

“de Korenbeurs” marKt C 35
 233  Frencken, mr. J. L. w. J., 

Kantonrechter marKt a 78
 218  Fritsen, Hein, fa. petit & Fritsen, 

Klokkengieterij SteenweG L 165

Het telefoonboek uit 1915

naamlijst voor den Telefoondienst - helmond (aarle-rixtel/mierlo-hout)
diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. 

Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend. 
openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. In het Post- en Telegraafkantoor. 2. Bij H. Crox-Vrancken, steenweg l 72.

Telefonie was naast Posterijen en Telegrafie een 
belangrijk onderdeel van de PTT. Dankzij een 

project van Hans den Braber en Herman de Wit kun-
nen wij hier het Helmondse deel van het landelijk 
telefoonboek uit 1915 afdrukken. Helmond kende in 
die tijd 263 aansluitingen, ook Aarle-Rixtel en Mierlo-
Hout vielen daaronder. Het is een zeer interessante lijst 
omdat alle personen, bedrijven en instellingen die er 
toe doen genoemd worden, vaak met beroep of bezig-
heid. De volgorde in de lijst is: telefoonnummer, naam, 
beroep, straat, wijkcode, huisnummer.
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 114  plaghki, Frans, Coiffeur marKt B 134
 184  princee-Smits, th., fa. erven Smits, 

Kol. waren, Graanh. 
 ZuId-KonInGInnewaL C 86

 245  prinzen, ant. moLenStraat G 103
 18  prinzen Fz., willem marKt a 71
 87  prinzen, Hein, agentuur- en 

commissieh. aarLe-rIxteL
 21  prinzen & v. Glabbeek, weverij 

 BInderSeStraat K 16 (9-12 en 5-7)
 234  prinzenhof, modelhoeve 

 Gedempte Haven K 130a
 213  provinciale Centrale HooGeInd F 9
 R  
 103  raaijmakers, Johs., Houth.  

 mIerLoSCHeweG L 272
 105  raijmakers, ant. mIerLoSCHeweG m 13
 116  raijmakers, Frans, Industriëel 

 KanaaLdIJK L 25
 84  raijmakers, Jac. J. J. marKt a 66
 164  raijmakers, Leonard KanaaLdIJK m 8
 85  raijmakers & Co., J. a.,  

Bontweverij KanaaLdIJK L 18
 38  raijmakers- v. thiel, mevr. de wed. 

ant. J. J. wILHeLmInaLaan L 175
 167  raijmakers, mevr. wed. Karel 

 KanaaLdIJK L 19
 71  ramaer & Co., w. G. I., Stoombont- 

en damastweverij watermoLenwaL K 134
 83  rath, m. p. p., pastoor parochie  

St. Lambertus KerKStraat B 145
 37  reijdt, J. de, Boek-, papier- en 

muziekh., stoomdrukk. 
 KerKStraat B 140

 193  reijdt-Simons, Fr. de, Boek- en 
papierh., drukkerij en  
cartonnage-inr. SteenweG L 145

 254  rietjens, p., adj.-dir. der Gem. 
Bedrijven veeStraat a 21

 14  rijckevorsel, aug. v., Kassier, 
woonh.  marKt C 28

 156  rijckevorsel, aug. v., Kassier,  
Kant. noord-KonInGInnewaL C 144

 .. rijkstelegraafkantoor (°) 
 236  rijt, Jos. v. d., Schoenhandel 

 BInderSeStraat K 52
 74  roelofs, H.J., meubelmaker 

 HeuveL e 341
 23  roij, piet de, Stalhouderij  

en handel in kol. waren marKt C 1
 30  roij, mej. wed. willem de, 

Stalhouderij HeuveL d 17
 141  roijakkers & Co., th., Fabr. v. 

draadnagels, kozijnankers en 
galvaniseerinricht. SteenweG L 22

 239  rooij, aug. de, Juwelier 
 KerKStraat B 172

 208  rooijmans-vorst, J. SteenweG L 143
 s  
 22  Sanders & Swane, Stoombont- en 

beddentijkweverij 
 ZuId KonInGInnewaL e 232

 35  Schampers, Gerard, in Bouwmater., 
metsel- en timmerwerken HeuveL d 7

 155  Schampers, Joh., Houtmag. en 
timmerwinkel moLenStraat G 36

 107  School, Kinderen v.d., Café-rest. 
 KanaaLdIJK L 28

 222  Schrörs, J.C., agenturen, Kam- en 
rietmakerij Gedempte Haven a 94

 45  Schulte, Gustaaf, Stoffeerderij, 
meubel- en beddenh. 
 Z. KonInGInnewaL C 110

 12  Schulte, Fa. J.G., manufacturier 
 marKt C 32

 185  Schupper, w. StatIonSpLeIn d 45

 207  Sevens, Fa. erven, Graanhandel 
 mIerLoSCHeweG L 271

 76  Snijder, mevr. wed. J.G. veeStraat B 50
 144  Societeit “Gezelligheid” veeStraat B 10
 97  Spaan, Fa. H.B., agentuur- en 

commissieh. SteenweG L 92
 19  Spoorenberg, erven J.H., Grossier in 

kol. waren en fijne vleeschw. 
 marKt a 51

 62  Spoorenberg-Schulte, Jacques, 
Grossier en winkelier  
in kol.waren enz. veeStraat a 51

 112  Sprengers, F., fa. B. Sprengers & 
Zonen, Smederij, ijzer- en rijwielh. 
enz. wIeL B 169

 110  Sprengers, Joh., Smid, ijzerwaren, 
rijwielh., enz. SteenweG L 77

 206  Stam, w., Stoomhooiperserij en 
stroohulzenfabr. KanaaLdIJK m 7

 49  Steijns, emile, apotheek en 
scheikundig Bureau veeStraat B 36

 117  Steun-Comité Helmond, 
vincentiusgebouw KamStraat B 80

 64  Stevens, Fa. C.H.a., vleeschouwerij, 
stoomworstfabr. veeStraat B 58

 172  Stevens Czn., w., veehandelaar 
 SteenweG L 84

 146  Stevens, erven F.a., Fabr. van 
schoenen en laarzen marKt a 75

 160  Stevens-Helsper, Frans, Slager 
 KerKStraat C 41

 249  Stockx-davids, th., Horloger, 
opticien, juwelier ameIdeStraat C 122

 203  Stokkom-noyen, F. v., worstfabr. en 
Spekhandel Kromme SteenweG L 157

 151  Swinkels, mej. C. KanaaLdIJK L 7
 137  Swinkels, egidius, Industriëel 

 KanaaLdIJK L 9
 41  Swinkels, Jos., architect en 

aannemer KerKStraat B 152
 187  Swinkels, Fa. Jos., Houthandel, werf 

 waardStraat I 245a
 96  Swinkels, w., turksch rood- en 

kleurenververij, appretuur 
 KanaaLdIJK L 8

 t  
 .. telegraafkantoor (°) 
 54  terwindt, arntz & Holtus, 

Stoombontweverij StatIonSpLeIn e 347
 170  theunissen, alph., rund- kalfs- en 

varkensslagerij HeuveL e 259
 177  thiebosch, antoon, Coiffeur, 

parfumerieën KerKStraat B 173
 197  thiel-Coovels, arn. v., Industriëel 

 wILHeLmInaLaan L 170
 24  thiel-roelofs, Joh. v., Industriëel 

 BInderStraat K 17
 78  thiel, Gebr. v., draad- en 

Klinknagel-, moer- en 
Schroefboutenfabr., Hoofdkant. 
 KanaaLdIJK L 22

 68  Idem, Bijkantoor Gedempte Haven a 100
 5  thiel, Familie Hendrik v. marKt B 132
 95  thiel & Co, Hendrik v., Klinknagels- 

en Schroefboutenfabr. KanaaLdIJK L 13
 157  thiel, mevr. de wed. L.w. v. 

 aarLe-r. weG L 131
 153  thiel, mevr. de wed. m. v. 

 KanaaLdIJK L 23
 165  thiel-Hoppenbrouwers, Frans v., 

Industriëel marKt a 72
 171  thiel-Haffmans, Gérard v., 

Industriëel mIerLoSCHeweG L 183
 4  thiel-Snijder, ant. v., Industriëel 

 veeStraat B 52

 28  tram ‘s Bosch-Helmond 
 StatIonSpLeIn e 351

 39  tram eindhoven-Helmond-asten 
 StatIonSpLeIn e 350

 v  
 181  veen, Fa. Jacq. v., Grooth. 

in chemicaliën, drogerijen, 
ziekenverplegingsart., glas, verfw. 
 veeStraat a 49

 196  verbaandert, a.a., Stalhouder & Café 
 noord-KonInGInnewaL G 19

 223  verhagen-neervens, alb., 
Sigarenmag. “achter het paalke “ 
 veeStraat a 29

 201  verhagen-de reijdt, H., Kristal, 
porcelein en Galanteriën 
 noord-KonInGInnewaL C 127

 205  verhallen Jr., w., Stoom-, Boeken- 
en Handelsdrukkerij, uitgever v.h. 
“nieuwsblad van Helmond” 
 waardStraat I 218

 147  verhoeven-Strijbosch, th., 
Schoenfabr. veeStraat B 66

 70  verpleegster der fa. v. vlissingen & 
Co. warande L 180B

 33  verstappen, piet, Bloemisterij 
 moLenStraat e 54

 214  vliert, J.a. v. de, Banketbakker en 
Kok veeStraat B 18

 15  vlissingen, H.F. v., Industriëel 
 prInS HendrIKLaan L 176

 126  vlissingen, p.F. v., Industriëel 
 wILHeLmInaLaan L 176

 48  vlissingen & Co., p.F. v., 
Katoendrukkerij en ververij 
 Groenwoud d 127

 191  Idem, Kantoren KanaaLdIJK (9-12, 2-5)
 34  vriends-v. riel, a.J., fa. fa. H. v. 

oekel, runds-, kalfs-, schapen- en 
varkensslagerij ameIdeStraat C112

 190  vries, Gebrs. de, aannemers 
 SteenweG L 159a

 241  vries poulusse, a. de, in Zuid-
vruchten en comestibles marKt C 23

 219  vringer, th., Hoofdagent Stoom bier-
brouwerij ‘t Haantje paraLLeLweG d60

 w  
132  waals, a., manufacturier en 

mantelmag. marKt a 65
 125  weijden, J.B.C. v.d., Industriëeel 

 KanaaLdIJK L 16
 176  weijden-Bogaers, Jos. v.d., 

Industrieëel KanaaLdIJK L 16
 40  wesselman v. Helmond, Jhr. C.F. 

 KaSteeL B2
 134  wesselman v. Helmond, Jhr. emile 

 parKLaan L 181
 247  wijkamp, Fa. wed. a.J.B., Koper- en 

metaalgieterij moLenStraat G 212
 47  wit & Co., ‘s Blanket manufacturing 

Cy., de HooGeInd F 9
 161  wit, Jr. p.J.J. de, Industriëel, péa 

park warande L 136a
 217  wit, th. de, modes en 

heerenartikelen ameIdeStraat C 118
 32   wolfs, Jacques, Fabr. v. Chocolade- 

en Suikerwerken BInderSeStraat K 34
 z  
 229   Zanden & Zonen, Fa. Joh. v. d., 

rund- en varkensslagerij 
 BeeLStraat H 410

 209   Zuid-Holl. Bierbr., agent p. v. d. 
vorst BeeLStraat H 406

 215   Zuigelingenzorg en melkverschaffing 
 Gedempte Haven a 105

Bloemenmagazijn De Schuur

Coenen

De Roy & Boschman boeken

Derison groente en fruit

Driessen verf en interieurs

Dirks exclusieve interieurs

Drukkerij Van Stiphout

Mosman autoschade

Rabobank

Wesselman  
accountants/belastingadviseurs

Wijnhuis Helmond
be
gu
ns
tig
er
s

Dankzij de voortvarende werving van Annie van Rooij mochten wij via 
haar de eerste begunstigers verwelkomen. 
Sponsoring van de Heemkundekring Helmond Peelland is van harte wel-
kom. U komt dan met een naamsvermelding in het kwartaalblad. Neemt 
u dan contact op met Annie van Rooij tel. 0499 - 42 18 45 of Henk Wasser 
tel. 0492 - 54 82 59, e-mail hwwasser@hotmail.com.

Begunstigers 
van de Heemkundekring Helmond Peelland


