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Ons honderdste K'.ededelingenölad. 

Het Mededelingenolad,waarvan U thans het honderd
ste nummer wordt aangeooden, is vanaf zijn eerste 
verschijning bedoeld geweest, om,naast de uitnodi
ging tot bijwoning der bijeenkomsten,; e 3r beperkt 
belangrijke of minder gewichtige feiten uit het 
verleden van onze stad te vermelden. 

De uitvoering van het blad was steeds uiterst 
eenvoudig. 
Het was de bedoeling het 100^ nummer,waarvoor 
wij verschillende bijdragen ontvingen, in een voor
name grafische uitvoering te laten verschijnen. 
Moeilijkheden van verschillende aard heooen dit 
tot onze grote spijt verhinderd. 

Wij hopen dat onze leden het juoileumolad in zijn 
huidige uitvoering zullen weten te waarderen. 

De medewerkers aan dit nummer oetuig ik mijn har
telijke dank, en ik hoop dat bij voorkomende gele
genheden nog eens een oeroep op hen zal mogen 
worden gedaan. 

C.H.A.M.van Bokhoven, 

oud-gemeentearchivaris 
van Helmond. 



Ten (geleide. 
Het is ons een groot genoegen U de HONDERL-ste uit
gave van ons Mededelingenblad te kunnen aanbieden. 

Degenen,die destijds het besluit hebben genomen dit 
tlad in het leven te roepen,hebben naar onze stel
lige overtuiging een zeer goed besluit genomen. 
Iiomers, de belangstelling voor al hetgeen op het 
eigen Heem - of om het moderner uit te drukken : op 
ae eigen Regio - betrekking heeft,vindt niet vol
ledig voldoening in het bijwonen van en luisteren 
naax lezingen hierover of in het deelnemen aaji ex
cursies e.d. Om tot meer blijvende kennis te komen 
Eijn op schrift gestelde uiteenzettingen,welke ge
lezen en herlezen kunnen worden en binnen grotere 
cf kleinere groepen van belangstellenden onderwerp 
van gesprek vormen, onontbeerlijk. 
I>aarenboven biedt het Mededelingenblad aan ieder
een de gelegenheid om. zijn resultaten van liefheb-
aerij-studie of eigen ervaringen door te geven aan 
sijn omgeving.Dat het Mededelingenblad een oinding 
iet de mede-leden betekent,wordt algemeen erkend, 
fij hopen en vertrouwen daarom, dat meerdere van on-
ze leden over de drempel,welke het publiceren nu 
eenmaal vormt - zeker de eerste keren - zullen heen
stappen en in de toekomst bijdragen zullen leveren, 
welke beslist door velen zullen worden gewaardeerd. 
Het is in ieder geval het voornemen van ons bestuur 
om, voorzover de financiële mogelijkheden dit toe
laten,het Mededelingenblad zo vaak mogelijk te la
ten verschijnen en dat met een Inhoud, waar in ieder 
vindt,wat hem of haar zal interesseren of boeien. 
Dit jubileum-nummer bevat een aantal meer uitge
breide bijdragen van hiertoe speciaal uitgenodigde 
medewerkers.Wij zijn de diverse schrijvers oprecht 
dankbaar voor de moeite,welke zij zich heooen wil
len getroosten om dit jubileum-nummer tot een ex
tra belangrijk en interessant nummer te maken,waar
aan al onze leden veel genoegen zullen beleven. 
Tot slot willen wij nog onder Uw aandacht orengen, 
dat,aangezien onze kring genoemd is naar Peeiland, 
wî, het wapen van Peelland op deze uitgave hebben 
afgedrukt.Dit zal in het vervolg steeds gebeuren 
om daarmede tot uitdrukking te brengen,dat onze 
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interesse niet enkel tot Helmond is beperkt 
maar de gehele streek tot objekt heeft. 
Wij herhalen onze dank aan de medewerkers, als
ook aan hen, die aan de samenstelling en ver
zorging van dit nummer hun tijd en moeite hebiaen 
besteed. 

C.M.Smit, voorzitter. 
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•r̂ond de eerste honderd. 
Sen korte samenvatting van het eerste honderdtal 
-umniers van ons mededelingenblad van de "Heemkun-
zekring Peelland" is naar mijn mening hier op haar 
rlaats. 

Het initiatief tot oprichting hiervan werd genomen 
omstreeks Nieuwjaar 1954. 
Tot dan toe was het gebruikelijk,dat de sekretaris, 
namens het bestuur,een convocaat aan de leden zond 
als er een vergadering gehouden zou worden,met ver
gelding van datum en plaats,alsmede de naam van de 
spreker en het onderwerp,dat door deze zou worden 
ingeleid.In de daaropvolgende vergadering werden 
ze notulen voorgelezen,waarbij dan een resumé van 
iiet gesprokene.Meer dan eens was de wenselijkheid 
geuit om bij het convocaat ook enige wetenswaardig
heden te vermelden,betrekking hebbende op de Heem-
kunde van Helmond en omgeving,om zodoende contact 
te houden met de leden.Dit werd vooral nuttig ge
acht, omdat gedurende de zomermaanden geen bijeen
komsten gehouden werden.Excursies voor onze kring 
waren toen nog onbekend. 
De praktische uitvoering van het plan werd ter hand 
genomen door de Heer C.H.A.M. v.Bokhoven, de destijds 
pas benoemde gemeente-archivaris,die sinds enkele 
maanden als secretaris van het bestuur gekozen was. 
Het bestuur wilde daaraan gaarne medewerken en deel
de in haar convocaat van 3 mei 1954 haar genomen 
oesluit mee:"Het gaat om het behoud van een eigen 
levensstijl in de eigen streek,dat de Heem-beweging 
zich heeft ingezet.Het bestuur meent door samen
werking daartoe iets te kunnen bijdragen." 
Voortaan zou aan de agenda een kort resumé van het 
oehandelde worden toegevoegd en mededelingen gedaan 
van geDeurtenissen,de stad en het heem oetreffende, 
en aan de leden gelegenheid geboden worden vragen 
te stellen,waarop zo mogelijk antwoord gegeven zou 
worden.Aller medewerking werd verzocht om zo moge-
l'ljk iets bij te dragen, in welke vorm dan ook, om het 
contactblad tot een succes te maken.De Heer v.Bok
hoven had reeds enkele aanwijzingen hieromtrent ge
geven door publicatie van kleine stukjes, die hij 
"coevalligerwijze in het archief gevonden had. 
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Zo bijvoorbeeld over de voetprocessies naar Ommel 
en Handel,waarna op zondagmiddag luidzingende de 
terugkeer in Helmond plaats had.Hiertegen was in 
1855 en 1866 al eens proces-verbaal opgemaakt en 
in 1867 zag de Officier van Justitie te Eindhoven 
zich genoodzaakt hiertegen te waarschuwen in ver
band met de nieuwe wet op de zondagsrust. 
Actueel was (in 1954) een stukje over de honds
dolheid en de maatregelen,die daartegen genomen 
waren op het eind van de vorige eeuw (1899 en 
september 1914)• 
Niet minder actueel een verzoek van de Kamer van 
Kaophandel op 13 augustus 1909 aan de Minister 
van Verkeer en Waterstaat om in Helmond een tun
nel onder het kanaal te maken ten behoeve van 
het verkeer,waarop nul op het rekest kwam. 
Zo is deze ijverige archivaris-redacteur-secreta
ris jarenlang doorgegaan met tientallen bijdragen, 
vooral uit de zogenaamde Franse tijd en over fei
ten uit de 19e en begin 20e eeuw:telegraaf,tele-
foonfoon,spoorweg enzovoorts. 
Interessant zijn de jaarverslagen over de toe
stand der gemeente uit. 1854 en volgende jaren, 
vooral als vergelijkingsmateriaal ook leerzaam 
bovendien.Momenteel publiceert hij enige passages 
uit het dagboek van wijlen pastoor-deken M.Rath 
(1913-1939). 
Het goede vooroeeld van archivaris van Bokhoven 
vond gelukkig navolging.De toenmalige voorzitter 
de heer P.v.d.Burgt gaf een zeer goede histori
sche studie over enkele oude kerken en torens 
uit Helmond en omgeving en over de plaats,die 
deze in of buiten de dorpskern innamen. 
Ons ijverig bestuurslid, de Heer Fons Niessen,kwam 
met een nele reeks artikeltjes over huizen in de 
Veestraat en haar bewoners gedurende de 19e eeLW 
tot heden.Hiervoor heDben de bevolkingsregisters 
en talrijke andere bronnen hem het m&teriaal ge
leverd . 
De Heer A.G.J.3ruyters toonde zich een specialist 
in pottebakkersaardewerk uit vroeger eeuwen.Hij 
kon dit doen onder meer aan de hand van zyn waar
devolle collectie van dit materiaal, dat hij heeft 
verzameld. 
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Sinds 1963 geeft de eerwaarde broeder Barontius 
(de Helmonder P.v.d.Ven) iets van zijn hobby,n.l. 
zijn verzameling van portretten,bidprentjes etc. 
met levensbeschrijvingen van alle personen,waaraan 
in de laatste halve eeuw ongeveer,de namen van 
straten of pleinen in Helmond zijn verbonden.Nu is 
hij bezig deze korte blografieën in alfabetische 
vclgorde in het contactblad te plaatsen.Sinds 1964 
doet hij dat,maar daar kan hij nog jaren mee doorgaan. 
Immers, met zijn laatste (9e) stukje is hij nog niet 
tot aan de letter E gekomen.Van wat ons nog wacht 
toonde hij vorig jaar aan de leden in een causerie 
met lichtbeelden. 
Volgaarne greep ik de gelegenheid aan om mijn me
dewerking aan dit blad te geven,nadat ik ruim 
veertig jaren in de "Zuidwillemsvaart" en de "Hel-
mondsche Courant" mijn wekelijkse historische bij
dragen gaf.Liefst schreef Ik toen over een be
paald onderwerp meerdere stukjes, en zo doe ik het 
bij voorkeur ook nu.Zo bijvooroeeld over oude bouw
meesters in onze stad,vroegere sociëteiten,hand
en kruisbooggezelschappen,de afgeoroken kasteel-
poort enz.Vooral echter had ik gedacht Delangstel-
ling te vinden voor de reeks genealogische stukjes 
waarin ik uit mijn talrijke aantekeningen antwoord 
gaf op de vraag:"Is Uw familie van Helmondse af
komst?". 
Behalve door middel van dit blaadje tracht het be
stuur de belangstelling van de leden te wekken door 
het maken van excursies,wat nog steeds, dank zij het 
organisatietalent, van de Heer Drs.P.E.P.Hornikx, 
een buitengewoon succes geworden is. 
Elke' uitstap wordt in het blad met een leerzame 
uiteenzetting door hemzelf of door de ontvangende 
instantie voorbereid. 
Door de jaarlijkse organisatie van de Palmpaasop-
tocht voor de kinderen heeft onze kring steeds 
weer belangstelling naar buiten.Niet minder kreeg 
zij deze door de tentoonstellingen,die zij enkele 
jaren achtereen organiseerde.Zo bijvoorbeeld die 
van Oud-Helmond op het Binderseind,maar vooral die 
van meer dan honderd geschilderde portretten van 
oud-Helmonders .n de gangen en het museum van het 
kasteel-raadhuis.Deze tentoonstelling (in 1957) 
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trok ruim 1700 bezoekers. 
De wedstrijd in hersengymnastiek betreffende de 
kennis der leden van stad en omgeving had een 
zeer geanimeerd verloop,maar is - jammer genoeg -
sindsdien (1955) niet meer herhaald. 
Het bestuur kan - dit alles overziende - over haar 
besluit in 1953 genomen tevreden zijn. 
Wel blijkt uit hetgeen wij hierboven memoreerden, 
dat de aansporing van de huidige voorzitter, de 
Heer C.M.Smit,in de laatst gehouden vergadering 
om meer medewerking van de zijde der leden: "Er 
dient meer tweerichtingsverkeer te zijn" niet o-
verbodig is, en - laten wij hopen - ook niet te
vergeefs zal zijn geweest. 

J.J.M. Heeren, 
ere-voorzitter. 

Wanneer ontstond de eerste Helmondse parochie-
kerk van St .Lambertus? ^ 

Bij een bezoek dat de Heer C. van Bokhoven, oud-
gemeentearchivaris van Helmond,mij onlangs bracht, 
verzocht hy mij in het hondertste nummer van het 
Mededelingenblad van de Heemkundekring Peellahd 
een stukje te willen schrijven over Helmond.Ik 
was immers de oudste van de nog levende oud-ka-
pelaans van Helmond,die er 19 jaren lang (1907-
1926) als kapelaan fungeerde en dus zeker wel 
iets over Helmond zou te verteilen hebben.Het 
eigenlijke onderwerp van mijn vertelsel werd aan 
mij overgelaten,maar ik begreep,dat een onderwerp, 
oud-Helmond betreffende,voor de leden van de 
heemkundige kring toen de voorkeur zou heoben. 
Blijkbaar tot teleurstelling van mijn vriendelijke 
bezoeker kon ik hem niet zomaar aanstonds toe
zeggen aan zijn verzoek te voldoen, omdat ik -
zoals Ik hem zeide - al hetgeen ik over oud-Hel
mond weet,reeds elders gepubliceerd heb,maar wel 
zou ik zijn verzoek in ernstige overweging nemen. 
Gelukkig viel me al spoedig na zijn vertrek in, 
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iat een praatje over de hierboven staande vraag: 
"ïanneer ontstond de eerste Helraondse parochiekerk 
van St.Lambertus?" wellicht aan de leden van de 
kring niet onwelgevallig zou zijn.Met gevolg,dat ik 
Tï'^ niet ga spreken over iets,wat ik weet,maar over 
iets,wat ik niet weet.Want op de bovengestelde 
vraag kan ik geen concreet antwoord geven,doch 
slechts een antwoord,dat er omheen draait. 

Enkele bekende bijzonderheden over de kerk van Hel-
zcnd dienen vooraf te gaan. 

In de Noordbrabantsche Volksalmanak van 1890,het 
z.g. Jaarboekje van Aug.Sassen,notaris en gemeen
tearchivaris van Helmond,heeft de Postelse Nor
bertijn, wijlen Ign.Welvaarts,duidelijk bewezen,dat 
ie kerk van Rlxtel de moederkerk is geweest van de 
kerk van Helmond.Ook blijkt uit zijn mededelingen, 
ia- de Norbertijnenabdij van Floreffe bij Namen, ge
sticht in 1121,vóór 1179 in bezit kreeg een hoeve 
te Helmond met aanhorigheden en een derde gedeel
te der kerk en tiende van Rlxtel,dit derde ge
deelte wellicht van Vrouwe Didradls van Rixtel,van 
wzLe bekend is,dat zij ook een derde gedeelte van 
goederen onder Reusel aan de abdij van Ploreffe 
schonk ten bate van het oratorium (bedehuis),dat 
iie abdij te Postel (nabij Reusel) gesticht had. 
Zeker is,dat met de moederkerk van Rixtei ook de 
l::hterkerk van Helmond in 1276 onder het patro
naat der abdij van Floreffe stond.Aanvankelijk kan 
de parochie Helmond als een zelfstandige parochie 
naast de raoederparochie bestaan heDben,elk onder 
een eigen pastoor,maar reeds voor 1300 waren bei-
ie kerken geünieerd, zodat zij onder een en dezelfde 
rastoor stonden en tot in de 17e eeuw zijn ze ge-
LLnieerd ge Dieven. Ook tijdens hun Unie hadden Rix
tei en Helmond een eigen afzonderlijke parochie, 
zei eigen rechtsgebied en zelfstandig kerkelijk be-
etiur,doch oeide onder een en dezelfde pastoor. 
Vfir de Unie zal iedere pastoor in zijn eigen pa
re :nie gewoonr* hebeen, maar sinds beide parochies 
geünieerd waren en samen slechts één pastoor had-
len.kan deze misschien nog een tijd lang in Rixtei 
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gewaond hebben,doch later woonde hij steeds m 
Helmond.Een priester,die eveneens in Helmond woon
de en hem daar in de zielzorg ter zijde stond, 
stelde hij toen tegen een jaarhuur als zijn vicaris 
in Rixtel aan.1) 
Volgens het oudste aartsdiakenaal register van 
het oude dekenaat Woensel,waartoe Helmond behoor
de, (behelzende lijsten der kerken, altaren en be
neficies met de namen van hun bedienaren) was de 
filiaalkerk van Helmond in 1400 reeds veel aan
zienlijker dan de moederkerk van Rixtel,die dan 
nog steeds als een "appendix" (aanhangsel,bijkerk) 
geregistreerd staat,maar nog wel altijd voorop ge
noemd wordt:"Rixtel et Helmonf'.In 1536 vroegen 
de inwoners van Rixtel aan bisschop Clemens Cra-
beels beide parochies te scheiden,hun kerk in 
haar vroegere staat als parochiale kerk of als 
eeuwigdurende vicarie te herstellen en er een 
priester aan te stellen,die ter plaatse persoon
lijk zou resideren.De bisschop maakte het verzoek 
aan het oelangheDoend publiek Dekeni,doch er werd 
slechts in zoverre gevolg aan gegeven,dat de pries
ter,die als deservitor of vicaris van de pastoor 
te Helmond voortaan Rixtel bediende,niet meer te 
Helmond,maar te Rixtel woonde 2).Na de jaren 1648-
1672,waarin bijna heel het kerkelijk leven in de 
Meierij gedesorganiseerd was geworden, begon men 
Rixtel te beschouwen, als onder de parochie Aarle 
te behoien. 
In 1276 vindt men voor h^t eerst een pastoor van 
Rixtel en Helmond vermeld,met name Rantius van 
Luik.Er bestond toen een geschil tussen de Abt 
van Ploreffe en Jan I,hertog van BraDant,aan wie 
de heerlijkheid van Helmond in die f̂ d toeoehoorde, 
over het patronaatsrecht der kerken van Rixtel 
en Helmond en dus over het recht om de pastoor 
van beide kerken te benoemen. 
Ransinus van Luik,een clericus,die de kerken 

1) Bossche Bijdragen XXIII, p. 96-97 
2) Sassen's Jaarboekje 1Ö90, p.266-268 
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door een priester als zijn plaatsvervangende vica
ris liet bedienen,was toen reeds een tijd geleden 
door de abt benoemd en waarschijnlijk door de bis
schop van Ludk aangesteld geworden. 
De hertog had een zekere Iwan willen oenoemen en 
toen deze kwam te sterven stelde hij Godfried, een 
zoon van de Helmondse poorter Arnoud Vriend ter be
noeming voor.De hertog beweerde,dat hem het patro-
naatsrecht toekwam "in solidum" d.w.z. dat hij ten 
volle hetzelfde recht had als en tegelijk met de abt. 
Ben scheidsgerecht. werd ingesteld,dat op 17 decem
ber 1278 de uitspraak deed,dat de rechten van de 
abt meer waarde hadden dan die van de hertog en 
dat het patronaatsrecht dus toekwam aan de abt.De 
hertog legde zich daags na de uitspraak daarbij 
ne er 1). 

Dat men Ransinus als de eerste pastoor van Rixtel 
en Helmond vermeld vindt,wil natuurlijk volstrekt 
niet zeggen, dat aan hem geen andere pastoors zijn 
voorafgegaan.Slechts toevallig is hij bekend gewor
den uit het zoeven genoemde geschil; had dit niet 
bestaan,dan ware hij onbekend gebleven. 
De kerk van Rixtel stond zeker reeds vele .laren 
vóór 1276 onder het patronaat van Ploreffe; die 
van Helmond ook? Ik weet het niet.Zou de Rixtelse 
kerk,voordat ze aan Ploreffe kwam,aan geen ander 
klooster,kerk of instituut hebben toebehoord? Ik 
weet het niet.Misschien ook de kerk van Helmond? 
Nogmaals: ik weet het niet.Vroeger hield ik het 
3et de algemene opinie,dat de eerste kerk van Hel
mond zou dateren uit de tweede helft der 12e eeuw, 
thans ben ik daar niet meer zo heel zeker van. 

'iet zekerheid is bekend, dat de abdij van Ploreffe 
in 1179,zoals ik reeds zeide,te Helmond een hoeve 
net aanhorigheden bezat.Omdat haar kloosterlingen 
niet lang na 1179 jaarlijks voor een zekere Ste-
phanus,van wie zij een "allodium" (eigen goed) in 
Helmond ontvangen hadden,een gebedscommemoratie 
hielden, zoals voor hun weldoeners georuikelijk was, 
is het zeer aannemelijk,dat deze Stephanus de schen
ker van bedoelde hoeve was,waaruit echter volstrekt 
niet valt te besluiten,gelijk eens beweerd is,dat 

') Taxandria jg.36, p.60-61. 
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1 op die hoeve de eerste Helmondse parochiekerk 
gebouwd zou zijn 1) .Daarvoor oestaat geen enkele 
reden.Wel bestaan er zeer goede redenen om aan 
te nemen,dat de hoeve tot pastorie werd bestemd. 
Immers, de pastoor van Helmond,Petrus Willemaers 
(1644-'65))een geschiedvorser,die o.a."3raban-
tia Mariana" schreef,heeft uitdrukkelijk aange
tekend dat de oude pastorie aan de abdij van 
Floreffe was gelegateerd geworden; ook noemt hij 
haar een "domus dotalis",een huls m^t een be
paald godsdienstig of kerkelijk doel aan de abdij 
vermaakt,niet tot stichting van een kerk,want 
dan had de term niet "domus",maar "ecclesia 
dotalis" moeten Ixiiden. 
De oude pastorie,omgeven door een gracht (al
thans in 1447),lag achter het kasteel van Hel
mond op het Hoogema in De Hage,naDij de paro
chiekerk 2).De toenmalige pastoor van Helmond 
was niet de enige onder de Meierijse pastoors, 
die een hoeve bewoonde,bewerkte of liet bewer
ken,koeien hield en zo meer.Vóór 1179 zal de 
pastoor in Rixtel gewoond heboen. 
Uit het voorgaande kan men met zekerheid oe-
sluiten,dat de kerken van Rixtel en Helmond 
vanaf 1276 onder het patronaat der abdij van Flo
reffe stonden en dat deze dus het recht bezat 
de pastoors van beide kerken te benoemen,of 
eigenlijk beter gezegd hen aan de bisschop van 
Luik ter aanstelling voor te dragen. 
De kerkelijke toestand v^n Helmond vóór 1276 
ligt echter nog altijd in het duister.Toch is er 

I een lichtstraaltje gevallen uit een stuk,waaruit 
• men dit niet verwachten zou,t.w. uit een reso-
I luxie van de Staten-Generaal der Vereenigde 
I Nederlanden van woensdag 12 april 1678 3).Wat 
I toeh was het geval? 
) In de eerste maanden van dat jaar kwam Ds. Gor-
I nelius Gostius,hervormd predikant van Helmond 
' en Rixtel, te overlijden.De predikanten in de 

1) Taxandria jg. 36, p.58-59 
2) Bossche Bijdragen X, p.92 
3) Brabantia 1955, p.287-288 
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Meierij moesten aangesteld worden door de Staten-
5er.eraal.Deze beschouwden hen als de rechtmatige 
opvolgers der vroegere Meierijse pastoors.Ook de 
predikanten noemden zich in de eerste tijd na hun 
kc-3t in de Meierij "pastor",De prelaat van Ploref
fe, die van ouds het patronaatsrecht over de ker-
Ken van Helmond en Rixtel liitgeoefend en de pas
teers ter aanstelling voorgedragen had,nam alsdan 
de gelegenheid te baat om zijn oud recht te doen 
gelden.Blijkens vermelde resolutie had n.l. Johan 
Smits als rentmeester van de prelaat van Ploreffe, 
"Yr-jgrontheer van Lieshout ende uyt dien hooffde 
•patroon der kercke van Helmont" l) bij rekwest aan 
ze Staten-Generaal verzocht, "dat den gemelten 
Prelaet in si,in qualité als Vrjiheer van Lieshout 
in sijn goet recht niet mocht werden vercort". 
Men begrijpt,dat aan het verzoek niet werd voldaan, 
maar toch is die resolutie voor ons van groot be
lang,want zij brengt ons een flinke stap verder op 
zoek naar de kerkelijke toestand van Helmond vóór 
'2'"ó.Nü weten wij immers,dat het patronaatsrecht 
der abdij van Ploreffe over de kerk van Helmond 
vccrtsproot uit haar bezittingen te Lieshout; 
da": derhalve de kerk van Helmond - ofwel misschien 
de rioederkerk van Rixtel - gesticht moet zijn door 
een persoon of instituut,waaraan goederen of rech
ten onder Lieshout toebehoorden,welke ten tijde 
x-an oedoelde kerkstichting deel uitmaakten van de 
m ie 12e of 13e eeuw ontstane z,g. vri,ie grond-
nearlijkheid van Lieshout en kort vóór 1200 door 
de Xorbertijn geworden ridder, f rater Balduinus, 
en waarschijnlijk door meer anderen aan de abdij van 
Ficreffe werden overgedragen.Die Lieshoutse goe
deren of rechten kunnen pas aan die abdij gekomen 
z^r. na 1121,haar stichtingsjaar. 
Ku rijzen de vragen:Aan wie behoorden zij voor die 
•i-^z'^ Zal de Lieshoutse kerk niet reeds vóór de 
ircnst der abdijheren van Ploreffe oestaan hebben, 
misschien reeds eeuwen lang? Zo ja,door wie zou 
re ian gesticht en oediend zijn? Een belangrijke 
vraag,waarmede samenhangt,of ook de kerken van 
Kii-el en Helmond niet reeds lang vóór de 12e 

' \':h.Smits,president-schepen van Eindhoven,was 
: Ci: rentmeester van Kwartier Kempenland. 
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eeuw gesticht Kunnen zijn. 
Het verdient aan.; a ent, dat de kerk van Dinther,die 
evenals die van iiöt naoijgelegen Lieshout,St.Ser-
vatius tot patroon had,toebehoorde aan het alou
de Kapittel van St..Servatius te Maastricht,dat al 
in het begin der 8e eeuw bestond.Door Paus Inno-
centius II werd dit Kapittel op 31 maart 1139 iïi 
het bezit van de kerk van Dxnther bevestigd.En 
in een oorkonde van 1199 zien wî  een aanwijzing 
(geen strikt bewijs),dat de aodij van Floreffe de 
kerk van St.Servatius te Lieshout omstreeks die 
tijd van datzelfde kapittel ontvangen zal hebben. 
In genoemd jaar 1199 bestond er een geschil over 
het recht van het kapittel van St.Servaes te 
Maastricht op het bos en dorp van Liesnout.Op 
verzoek van de reeds genoemde frater Balduinus, 
heer van Liesnout,verklaart het kapittel in die 
oorkonde,dat net in het dorp Lieshout geen rech
ten (meer) neeft dan vier in huur uitgegeven 
hoeven en dat het aan een zekere Hendrik van 
Bochout verlof geeft deze te Kopen,als ze ver-
Kocht zullen worden.Deze H.van Bocnout was waar
schijnlijk een soort bemiddelaar of zaakgelastigde 
van fr.Balduinus of van de aodij van Floreffe,wel
ke de vier hoeven in 120'' van hem kocht l). 

In 1246 bezat de abdii van Floreffe onder Lies
hout een z.g. "hof" (in het latijn "curia"), bewoond 
door een pater-magister en fraters, die de aodij-
eigendommen exploiteerden en zeer zeker ook de 
parochiekerk oedienden.l n oorkonde van 25 april 
van dat jaar bewijst, dat de abdij goederen gekre
gen had van lerardus ,heer van Ri-Jctel,op voorwaar
de,dat het Hof te Lieshout hem jaarlijks op St. 
Remijs 27 Keulse deniers oetalen zou.Zij had dus 
te Lieshout een zekere relatie met Rixtel,hoogst
waarschijnlijk een van kerkelijke aard. Zou die re
latie tussen Lieshout en Rixtel reeds dateren 
uit de tijd, toen de kerk van Liesnout nog onder 
het patronaat van het Maastrichtse kapittel van 
St.Servaes stond? En zo kan men verder vragen: 
Zou de kerK van Rixtel,en later ook haar dochter-
kerit te Helmond niet gesticht zijn uit de Lies-

1) Hermans,Bijdragen over N.-Brabant I,p. 201-202 
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hcutse kerkgoederen,toen deze nog aan het kapit
tel van St.Servaes behoorden? Wat de kerk van Hel-
acnd betreft,zou men dan niet lang hoeven te zoe
ken naar de reden,waarom zij St.Lambertus,geboren 
te Maastricht en waar hij als bisschop zijn zetel 
hai,tot haar schutspatroon heeft gekregen.Ook zou 
™en dan niet ten onrechte mogen beweren,dat ze in 
ia- geval van vóór de 13e eeuw,zelfs van lang 
v65r de 15e eeuw zou kunnen dateren,hoewel na-
t-'-LTlijk niet van vóór de 8e eeuw,wijl St.Lamber
tus in het begin van die eeuw gestorven is. 

Het zal sommigen misschien verwonderen,dat geen 
e:a:el document van zulk een vroege stichting der 
kerk tot ons gekomen is,b.v. geen verzoekschrift 
aar. de bisschoppelijke curie te Lua.k of de pause
lijke curie te Rome om verlof tot stichting,even
min als enig schrijven van bisschop of paus,dat de 
stichting goedkeurt,doch veel meer moet het ons 
ver-wonderen,dat er ook geen enkel document van die 
aari aanwezig is betreffende een Helmondse kerk
stichting in de 12e of 13e eeuw; eeuwen,waaruit 
de geschreven bronnen bij lange niet zo schaars 
zijn. als uit de daaraan voorafgaande tijden.Het e-
r.ig document van die aard aangaande de kerk van 
Helmond is van 11 februari 1357, toen de wijbis
schop van Luik,Dirk bisschop van Gebat (Theodo-
ricus episcopus Gybilocensis),de toenmalige Hel-
mcnise kerk in De Hage opnieuw ter ere van St.-
Lanoertus consacreerde.Zij zal toen opnieuw ge-
w-̂-i zijn, omdat zij geheel of grotendeels,hetzij ten-
geTolge van verval,hetzij tengevolge van een of 
aziere ramp geëxecreerd (Ontwijd), opnieuw opge-
rc-Tfd was 1). 

Ku nog een woord over de kerk van Erp nabij Lies-
r.c--,die evenals die van Lieshout en Dinther, 
S*.Servatius tot patroonheilige heeft.De pastoor 

Zn de Bossche Bijdragen III, 144,dateerde ik het 
iocument op gezag van de vroegere gemeentear-
ciiivaris en rector der Latijnse school te Hel-
nond,J.L.F.Donkers, 20 febr.1456, wat moet 
i:jn: 11 februari 1356 (n.s. 1357). 
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van Erp,wijlen Dr .A.Meuwese,overwegende,dat de pa
troonheilige ener k^rk soms een aanwijzing geeft 
over haar stichting, stelt in zijn boekje over de 
gemeente en parochie Erp de vraag,of de kerk van 
Erp evenals die van Dinther haar patroonheilige 
zal hebben gekregen van het kapittel van St.Ser-
vaas te Maastricht en ook aan dat kapittel zal 
behoord heboen.Hij acht dit evenwel niet waar
schijnlijk. Als enige reden haalt hij aan,dat in een 
oorkonde van paus Innocentius II van 51 maart 
T'139,waarin deze het kapittel van St.Servaas in 
het bezit van zijn goederen oevestigt,wel de kerk 
van Dinther vermeld wordt,maar niet die van Erp. 
Hij verwijst dan naar de klapper op het werk van 
jr.P.Doppler,Verzameling van charters en beschei
den betrekkelijk het vr;ie Ri.ik3kapittel van St.Ser
vaas te Maastricht,overdruk uit de Publica tions 
de Limb our g t.66,waar'In de naam van de kerk niet 
voorkomt,De pastoor had beter gedaan niet de 
klapper op het werk van Dr=Doppler,maar het werk 
-lelf te raadplegen en, zo moge'ijk,nog beter de 
originele bulle,die vermoedelijk in het rijksar-
jnief van Maastricht berust.Doch aangenomen dat 
de kerk van Erp,en ook die van Lieshout en Hel
mond niet in de bulle vermeld worden,volgt daar 
dan uit, dat zij dan niet aan het kapittel van 
St.Servaas behoord kunnen hebben? 
Alleen zou men tot een dergelijke conclusie mogen 
Komen,indien uit de tekst der bulle of op enige 
andere manier duidelijk z.j ülijken,dat de paus 
r,eslist alle bezittingen van genoemd kapittel 
cf abdij in zijn bulle wilde opnemen. 
Ik geloof,dat dergelijke Dezitsbevestigingen (door 
paus, bisschop en soms ook door de Durgelijke over-
":.eid) meestal door de oezitters aangevraagd wer
den,wanneer en omdat ze hun oetwist werden. 

Een reis naar Maastricht, bijzonder naar het Rijks
archief aldaar, zou de moeite waard zijn om een 
nader onderzoek in te stellen naar de stichting 
van de oude parochiekerk van Helmond.Zulk een 
studiereis zou me wel aanlokken,maar leeftijd en 
lichamelijke conditie laten het niet toe.Als ik 
nu een concreet antwoord zou moeten geven op de 
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ioven dit artikel gestelde vraag:"Wanneer ont
stond de eerste Helmondse parochiekerk?" dan zou 
ik antwoorden: "lek en weet het niet".Wel meen 
ik te moeten stellen:Als ze niet is geoouwd vóór 
ie 12e eeuw door het kapittel van St.Servaes (of 
de pastoor van Lieshout,), dan in de 12e of 13e 
eeuw door de abdij van Ploreffe (of de pastoor van 
Li.eshout of van Rixtel),maar in ieder geval vóór 
'276,doch ik haop dat een of meer leden van de 
Heemkundi^e Kring Peelland zich gestimuleerd zul
len voelen tot, een poging om in Maastricht de 
"rwestie zo al niet tot een oplossing, dan toch tot 
wat meer klaarheid te brengen.Ik wens hun dan 
goed succes.Wel zullen zij dan hoogstwaarschijnlijk 
:::ergens uitdrukkelijk vermeld vinden, dat de kerk 
van Helm.ond door het Maastrichts kapittel van 
St.Servaas gesticht werd of in haar vroegste tijd 
cnder het patronaat van dat kapittel stond,maar 
wel is mogelijk, dat hun blijken zau,dat dit kapit
tel audtijds b.v. het tiendrecht in Rlxtel en 
Helmond bezat en dit zou al genoeg zijn om de hier 
geopperde,niet ongegronde,hypothese tot een vol
doend bewezen waarheid te verheffen. 

Terar dum prosim. 

A.Prenken, em. pastoor. 

Helmonds Markt in de negentiende eeuw. 

In de loop der jaren is in ons heemkundig blad 
ioor ons diverse malen geschreven over de Dewo-
ners van de Veestraat .Bij gelegenheid van dit 
speciaal nummer willen wij gaarne de aandacht ves
tigen op enkele andere huizen en gebouwen in de 
3tad en wel speciaaldie,welke gelegen zijn aan de 
ïarkt. 
Tan het oude stadje Helmond is zeer weinig be
waard gebleven,wat ons aan vroeger herinnert. 
Ons resten nog het Kasteel-Raadhuis,het Huis 
onder de Luts en het oude stadhuis,en het oog 
olijft gericht op het "speulheuske" (De beide 
laatsten zijn inmiddels afgebrokenl) 
In zijn boek "Helmond in het verleden" beschrijft 
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A.M.Prenken de namen van enkele huizen uit de la
te middeleeuwen-öp de plaats van het Centraal Zie
kenfonds (hoek Markt-Veestr.) was toen hotel "De 
Groote Leeuw" gevestigd.Even voorbij dit hotel 
stond aan de Markt de heroerg "De Wildeman".Dit 
werd later stadhuis.In de vijftiger jaren van deze 
eeuw werd het georuikt door de RcK.Leeszaal.Gebruik 
in deze zin werd eerst vorig jaar beëindigd.Naast 
"De ilïildeman" stond in 1453 "De Lelie",welk pand 
in latere tijden eveneens een heroerg is geweest. 
Waar momenteel het gebouw van "Amstleven" staat, 
stond eertijds een huis genaamd "De gulden cop"; 
in het üegin van de 19e eeuw s-:ond op dezelfde 
plaats de "Korenbeurs". 

Op de foto van een schilderstuk,omstreeks 1865 door 
Henri J.Knip vervaardigd,ziet U een gedeelte van 
de Markt.Wij zullen enkele panden Despreken, zulks 
mede aan de hand van een tekening naar de kadas
trale kaart. 
Waar thans de fa.van Gemert is gevestigd,was in 
die tijd (midden vorige eeuw) de kruidenierszaak en 
grossierderij "Het Schaap je" ;het geboortehuis van 
André bpoorenberg,die enkele ooeken schreef o.a. 
Jan den Bok en zijn tijd. (pand nr. 1) 
In het daarnaast staande huis woonde de zadelma
ker Peter Luijten.Het buis gmg in 1864 door brand 
verloren.Hieromtrent lezen wij in de archivalia, dat 
verloreji gingen "een huis toebehoorende aan den 
heer J.H.Spoorenberg,en de meubelen,winkelwaren, 
en zadelmakersgereedscha^.pen van de bewoners'.de 
weduwe P.Luijten en de weduwe H.van aer Sijde, boven 
[pand nr.2). 
In 1864 hadden er te Helmond geen andere branden 
plaats.Het pand werd in 1865 nerbouwd.In de plaats 
van het kleine huis (waarvan in het museum een 
afbeelding hangt) verrees een waar herenhuis,waar
van de eerste bewoner was notaris Bernardus A.J, 
Sassen. Zijn zoon August, geboren te ' sHertogenbosch, 
zou later als notaris,maar meer nog als Helmonds 
historicus bekendheid krijgen.Naar hem is dan ook 
een straat genoemd.In 1873 toog de familie Sassen 
naar de Steenweg. 
Het pand werd vervolgens bewoond door de Zwit
serse fabrikant Conrad H.Deutsch,die genuwd was 
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37ft Maria G.Pentener van Vlissingen.Na Deutsch 
»;.rdt het pand bewoond achtereenvolgens door de 
librlkant Johannes Alberts Pistorius en door de 
i-ames Prinzen. 
:;« woning achter het (oude) stadhuis was bestemd 
als huisvesting voor de brigadier der Koninklijke 
l^^rechaussée.Een van hen was Carolus van de Plas, 
die (zie:Jan den Bok) de drie Franse deserteurs 
3i-5>e naar België overbracht.Achter het stadhuis 
{pand nr.3) lag ook de kazerne van de Marechaus
see.In de twintiger jaren had Helmond 51 tot dit 
iorps behorende personen.De cipier was Egidius 
Tan de Akker.De gebouwen zouden later dienst 
doen als politieoureau.De eerste inspecteur van 
r rlitie,Beltjens,woonde ernaast. 

Jr bet schilderstuk zien wij vervolgens het prach-
T::.ge herenhuis van de familie Prinzen (nr.4). 
Ir. *d60 stond op deze plaats een oud 2-verdie-
ĵ r.ghuis met een inrijpoort, oeheerd door de loge-
n'er.'iioudster de weduwe Helena van Oppen,geboren 
ie Tocht. 
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In het jaarverslag der gemeente over 1860 lezen 
wii het volgende: "Niet zoo gelukkig als in de ja
ren 1857,1858 en 1859 is onze gemeente in het 
afgelopen jaar van brand bevrijd gebleven,want 
twee branden heoben dit jaar plaats gehad;de eers
te in het huis toebehoorende aan en bewoond door 
de wed.L.J.v.Oppen op den 22 Mei des nachts ten 
I-g uur, vast aan het als toen in aanbouw zijnde 
Raadhuis.Deze brand werd echter door de spoedig 

[ aangebragte hulp en goede werking onzer brand-
' spuiten weldra overmeesterd,zoodat slechts eene 

ueneden- en bovenkamer geheel uitgebrand en 
\ slechts een gedeelte van het dak verbrand is.... 
I De oorzaak van het ontstaan van den eersten 
» brand is onbekend." 

De gemeenteraad besluit op 21 juni 1850 aan He
lena de Vocht,weduwe van Livinus Josephus van Op
pen, eigenaresse van pand nr. D/72 (het raadhuis 
is dezelfde sectie nr.70) toestemming te verle
nen om de muur tussen het raadhuis en haar woning 
te mogen gebruiken bij de verbouwing en verhoging 
van haar door brand gedeeltelijk vernietigd huis. 
Als logementhouder vestigt zich in het pand op 
18 februari 1863 Johannes Ant.Tlelen,een Bel
gisch paardenkoopman,komende uit Bladel.Het wit
te hotel, dat "De Zwaan" heette,krijgt dan de naam 
"Hotel Tielen".Tot een van zijn gasten oehoorde 
Dr.Everardus H.A.Pritsen uit Aarle-Rixtel,die 
zich later in de Veestraat vestigde .Inwonend zijn 
ook geweest de apotheker Petrus van den Eijnden, 
gehuwd met Ida Wllhelraina van Oppen,dochter van 
de vroegere eigenaresse van het pand. 
Tielen verlaat het pand na 7 augustus 1869,de ge
boortedag van zijn dochter Maria.Het kind over
leed helaas reeds op 6 decemoer d.a.v.,doch de 
familie was inmiddels vernuisd naar de Heuvel 
D 189 k.Het hotel blijft hierna leeg staan. 
In de tweede helft van 1870,t.w.op 11 juli,wordt 
er tussen het gemeenteoestuur en de weduwe van 
Wynandus Fr.Prinzen,Hendrica Raijmakers,wonende 
aan het Binderseind,een overeenkomst gesloten 
m.b.t. het recht van georuik van de muur tussen 
het raadhuis en het naar (weduwe Prinzen) in ei
gendom toebehorende pand = Hotel Tielen. 
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Cp 10 mei 1870 had de gemeenteraad reeds beslo
ten aan de weduwe vergunning te verlenen om met 
de opbouw van haar huis een begin te doen maken. 
Op 30 juni 1870 verleent de raad aan de weduwe het 
recht om bij de opbouw van het huis sectie D nr.72 
gebruik te maken van de muur van het raadhuis, 
alsmede om de muur tussen het raadhuis en de ci
pierswoning te vernieuwen.Een en ander met de 
verplichting om op het dak van het raadhuis tegen 
ie muur,die verhoogd wordt,een goot te leggen. 
3e muur zou gemeenschappelijk eigendom worden. 
De weduwe Prinzen-Raijmakers betrekt het kapitale 
pand,dat aan iedereen bekend is en waarvan op he
den nog een gedeelte van de voorgevel overeind 
staat.Tot haar kinderen behoorde ook de latere 
philantroop en Lid van de Eerste Kamer Willem 
Prinzen.Bij de bevrijding in 1944 werd het huis vrij 
zwaar beschadigd.Nadien is het voor velerlei doel
einden gebruikt,totdat de slopershamer ook dit 
wcuwwerk voorgoed liet verdwijnen. 
Met opzet is nader ingegaan op de geschiedenis 
van het pand-Prinzen.Het bepaalt niet alleen de 
datering van menige ansicht-kaart,maar stoot te
vens de mening omver,dat de in 1869 overleden 
schilder Henri Knip het schilderij zou hebben ge
raakt.Het pand-Prinzen staat op het schilderij 
algebeeld.Derhalve mag men aannemen,dat Knip op 
een later tijdstip is overleden ofwel dat met 
H.J.Knip een ander persoon bedoeld wordt. 
r.ez brede bakstenen huis (nu "Amstleven") werd 
ir. de vorige eeuw bewoond door de bierbrouwer 
laarentius van der Laar,geboortig van Beek en 
D-ank.Een van zijn kinderen was de latere Mgr.Ar-
r.ild van de Laar, vicaris-generaal van het bisdom 
en deken van de stad 's Hertogenbosch. 
Acnter het pand stonden enkele huisjes,waarin de 
:ierbrouwersknechten en enkele wevers gehuisvest 
waren (pand nr.5). 

De panden,die nu volgen,werden vermeld als staan-
ie aan de Binderstraat. 
Het witte huis hebben velen nog gekend als het 
r.̂ is van bakker van de Korput.In de 19e eeuw werd 
Jie: door verschillende gezinnen bewoond (nr.6) 
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In het daaropvolgende huis woonde de fabrikant 
Huoertus Petrus Prinzen,gehuwd met Elisaoeth 
Christina A.Sutorius;inwonend waren uiteraard de 

;; kinderen,maar ook de schoonvader.Na Prinzen ves-
r̂  tigde zich er de koopman Godefridus de Raad en 

gezin.De Raad werd op 8 maart 1875 t-ox burge
meester van de stad oenoemd.(pand nr.7). 
In het witte huis (pand nr.8) was woonachtig de 
leerlooier Pransiscus Stevens,geooren te Huissen 
in Gelderland,met zijn vrouw Johanna M.Beelen. 
De oudste zoon,Jan Adam Stevens,was schoenmaker 
en werd lid van de gemeenteraad,bovendien nog 
ambtenaar van de burgelijke stand.In deze kwali
teit kent heel Helmond hem,want 2.113 bruidspa
ren gaven voor hem in ruim dertig jaren elkaar 
hun ja-woord.Naar hem is de Jan Stevensstraat 
vernoemd. 
Op de plaats van de witte huizen achter de bomen 
DOuwde de faorikant Pi eter Pentener van Vlissin-
gen een prachtig (wit) herenhuis .Hij was gehuwd 
met jerarda C.J.Ramaer.Deze jonge Amsterdammer 
werd de grondlegger van de N.V. P.P.van Vlissin-
gen &, Co.,want op 15 augustus 1846 nam hij het be
drijf over uit de Commanditaire Vennootschap Su
torius en Van Vlissingen.Hij begon het oedrijf met 
$0 mannen en 20 jongens.Hoe de resultaten van 
zijn onderneming geweest zijn,kunnen wij constate
ren, (pand nr.9). 
De op de achtergrond in het schilderij staande 
huizen werden omstreeks '870 bewoond door Klaas 
var. den Boom,door goudsmid van Hoeck en door de 
fabrikant Bots. 
Het thans nog in oude toestand oestaande pand 
"Het huis onder de Luts",waarin eens de apotheek 
van Hoeck was gevestigd,is het oudste huis - be
houdens het alom geprezen kasteel-raadhuis - van 
de stad Helraona.Boven de ingang van dit pand 
leest men:"Dit huys sloegh in den Brandt, In Den 
üwaen ist wael bicant 1594".Het opschrift wil 
zeggen dat het pand m 1594 in vlammen opging 
en dat men er in Hotel de Zwaan meer over kon 
vertellen.Op het pand staat een zwaan.Over dit 
huis en zijn bewoners zijn reeds veel puolicaties 
verschenen. A-, v, »« r. >T-

Alphons M.G.Niessen. 
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Srensgeschil in het Peelgebied. 
De vage grensaanduidingen in een egale vlakte 
als de Peel moesten onvermijdelijk vroeg of laat 
zet geschillen aanleiding geven.Die zijn dan ook 
niet uitgebleven.Dit had tot gevolg,dat er nade
re aanduidingen van de grenzen gegeven werden. 
Uit diverse stukken in het gemeente-archief 
,GrAH) heb ik hierover indertijd heel wat stof ver
zameld.Naar aanleiding van het kaartje,dat hier-
Di; zal worden af gedrukt, wil ik alleen het grens
geschil vertellen,waarop dit kaartje betrekking 
heeft. 

Vccral in de tweede helft van de 17e eeuw waren 
de grensgeschillen niet van de lucht.Nauwelijks 
was het een achter de rug of een ander had weer 
de gemoederen in beweging gezet.Dat kwam zo: 
Zen zekere Thomas Geverts uit Milheeze reed op 
'? september 1669 met paard en kar in de Peel 
er 3akels grondgebied,waar hij de hei,die hij ge-
iraaid had,op zijn kar laadde,om naar huis te va
re::. Om een uur of vier na de middag zag hij drie 
nuifkarren uit de richting Venray zijn kant op 
Kcnen.Toen ze dichterbij kwamen, bemerkte hij, dat 
er 15 of 16 met geweren bewapende personen op 
za~en of lagen,waarbij de ondervorster van Venray. 
Z- eisten van boer Geverts diens paard en kar, 
cziat hij,naar zij beweerden,op Venray's gebied 
a=r. het maaien was geweest.Met geweld werden hem 
raard,kar en gereedschap afgenomen en naar Ven-
rav georacht.De boer natuurlijk op hoge "benen" 
naar de politie, waar hij verklaarde, dat de over
val had plaats gehad ongeveer 1700 meter van de 
grens en ruim 200 meter verder Brabant in dan de 
strook,waarop die van Venray ooit aanspraak had-
zer. gemaakt.De procedure,die hierop gevolgd is, 
neeft jarenlang geduurd.Heel wat ambtenaren en 
advocaten hebben er hun hersenen op gesplitst 
er. hun pennen op bot geschreven,wat natuurlijk 
eer. macht geld gekost moet hebben. 
Ie Helmondse procureur en waarnemend secretaris 
lia";th;;s van (der) Laeck maakt in 1671 het kaar
tje,dat nog in het gemeente-museum te zien is, 
i\»3 tijdelijk buiten de archiefbewaarplaats is 
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gebracht.Het is wellicht een copie van de "Char
ta figurative'', ir\ een voorgaand geschil door 
controleur Nicolaas Blom getekend.Zoals men kan 
zien,staan erop afgebeeld putten en kerken,waar
tussen strippen,waarmee mogelijk de grenspalen en 
grensstenen zijn bedoeld,die de werkelijke grenzen 
moeten aanwijzen, zoals die bij vroegere besluiten 
door de hertogen van Brabant en Gelder waren 
vastgesteld en zoals die,volgens verklaringen 
van oude lieden,altijd zo geweest waren. 

De heer A.van Beurden,landmeter,secretaris van 
het historisch genootschap in Limburg,toonde als 
deskundige op cartografisch geoied heel veel be
langstelling voor deze kaart en maakte voor ons, 
een kleine halve eeuw geleden,hierbij enkele no
tities,die wij als verklaring laten volgen: 
"De lijn,vormende de grensscheiding,nu nog bij de 
"Bunthorst en Beestenveld,tusschen Gemert en Ba-
"kel,loopt,ook tegenwoordig nog,langs de Rips, 
"precies op den tooren van St.Anthonis.Het is de 
"grens tussen Gemert en Bakel. 
"De lijn, geteekend tusschen Milheeze en Doirne, 
"is de scheiding tusschen Bakel en Deurne bij de 
"Hazenhut ongeveer gelegen^Het is nu nog Lange 
"Reysen en het water loopt er in een laag ge-
"deelte (wadevoirt- een overgang om door de wa-
"den) nog her en derwaarts.De lijn tusschen Bra-
"bant en Limburg loopt door Helenaveen,nog recht 
"op den Heldensche tooren". 
De tijd, waarop deze kaart getekend zou zijn, schat
te hij omstreeks 1680.Als aanwijzing voor hem was 
de kapel, nabij de //adevoirt, de Crayenhut genaamd, 
die van 1649 tot 1672 gediend heeft voor de 
godsdienstoefeningen van Bakel,Deurne en Vlier
den, toen de rooms-kathclieke Kerken in Brabant 
verboden waren.In de recnterbovenhoek schreef 
de tekenaar een aardig rijmpje,waarin hij voor 
toekomstige ruziemakers een paar wijze lessen gaf: 

"Dit chartien van aen peel 
"wijst met Linies aan 
"hoe wijt dat ieders deel 
"daerin mach steken gaen. 
"V/ie s teeckt op anders grondt 
"die wert hiervoor oefaemt. 
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"dat hij zijn ziel doorwondt 
"en voor een dief geblaempt. 
"Ben ieder steeckt in 't zijn 
"soo valter niet te seggen 
"soo doet men niemandt pijn 
"300 valter geen uutleggen. M.v.Laeck. 

Door het uitbreken van de oorlog in 1672,waarbij 
ons land door diverse legers van verschillende 
SLOgendheden werd bezet,wat jarenlang duurde,kwam 
er geen oplossing voor het hangende Peelgeschil. 
Advocaten en procureurs en schrijvers waren intus
sen met hun werk doorgegaan en de kosten liepen 
zo hoog op,dat in 1677 de betrokken gemeenten 
Tan HelmjondjBakel en Aarle eens de rekening op-
::aakten om vast te stellen,wat ieder te betalen 
•-ad. Vooral door Geerlof Suyckers, stads-secretaris 
van Helmond,die ongeveer 6.700 gulden voorgescho-
•en had,werd hierop aangedrongen. 
ï»og heel wat jaren werd er over en weer gedreigd 
en gediscussieerd,maar tot een oplossing is het 
niet gekomen.Althans,alle ons ten dienste staan
de tronnen laten hierover niets los. 

Jac.J.M.Heeren. 

nelzonds gilde-zilver. 

Helnond heeft vijf schuttersgilden gekend en vier 
ervan zijn nog gezamenlijk opgetreden bij de ont
vangst van koning Lodewijk-Napoleon te Helmond op 
'6 april 1809.Slechts van twee gilden is het zil
ver tot heden toe bewaard gebleven. 

7an "den Bruederscap van St..Joris,genaempt den 
Alten Scutten" wordt in een testament van 154-6 
als bezit genoemd: 
"tvree tennen kannen ende twee tennen scoetelen. . . 
"er.ie noch vier tennen cuymmkens ende het silver 
"dwelck die testateur,weesende in der vergaderin-
"ge vander Bruederscap, aen zijn mouwen te draegen 
"ploech". 
De gildeleden droegen rond 1625 een zilveren voet-
bocg op hun mouw of mantel.Het gilde is echter 
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rond 1840 uitgestorven en het bezit is verloren. 

Het gilde van St.Anthonis bestond zeker reeds in 
1547,maar was in 1607 als zodanig opgeheven.Waar
schijnlijk is het opgelost in het gilde van Sint 
Sebastiaan of "de Jonge Schut",die immers in 
1596-'97 zijn feesten vierde op "Sinte Anthonis" 
(17 jan.) en de Sinte Sebastiaansdag (20 jan.). 
Roni 1860 verdwijnt dit gilde en alle bezittingen 
zijn voor en na verkocht. 

Van oudere datum is de in 14-̂ 6 en 1448 vermelde 
"Sente Katherijnen Bruderscap" of "Guide van Sun-
te Kathelijnen cortelinx tot Helmont opgestaen 
ende gemaect";in 1460 heet het ook "Broederschap 
van de HH. Katharina,Barbara en Agatha".Dit 
schuttersgilde bezat in 1633 een "papagaei oft 
vogel met XIIII schilten daeraen hangende";alleen 
de vogel (zonder jaartal op het halsbandje) is 
Dewaard gebleven. 
Prenken vermeld 19 schilden uit de jaren 1685-
"846 en de kapiteinssikkel, een zilveren borst
plaat met een afbeelding van de H.Katharina,ter
wijl Jolles 43 koningsschilden en 1 keizersschild 
noemt. 

Van "Onser Vrouwe-Bruederscap",inl186 opgericht 
en tussen 1520 en 1533 vernieuwd tot "Schut van 
Onser Lieven Vrouwen van der seven V/et°én" of 
Kolveniersgi'de , droeg : edere gildebroeder bij de 
bijeenkomsten en processies m 1618 een zilveren 
schild op arm of oorst^' olgens het nieuwe regle
ment van 1808 werd het kenteken "een zilveren 
ster (zevenpuntig) op de borst". 
De door Jolles genoemde zilveren vogel met het 
jaartal 1645 (zie afoeelding),de 23 koningspla
ten (1670-1804) en de 4 herdenKi.ngsplaten (1807, 
1882;1895 en later) worien nog alle bewaard ir 
het gemeente-m^iseum van Helmond,waar ze onlangs 
op zilvermerker, orderzocht konden worden. 

Het IS bekend,da^ juist net oude gildezilver een 
uits^ekende wegwijzer is voor net opsporen van 
plaatselijke zilversmeden Het onderzoek te Hel
mond heeft dit weer eens bevestigd.De 14 oudste 
schilden (1670-^739) '̂an net Kolveniersgilde 
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hebben,evenmin als de vogel (1645),enig merk,met 
uitzondering van de twee schilden van 1737 en 
1738,die eenzelfde,mij verder onbekend, zilvermerk 
dragen;het merk is m.l. samengesteld uit een boom 
met een ingesnoerde kruin.Het. meesterteken lijkt 
op een ingesnoerde marktlinde en het is verleide
lijk hier te denken aan de familie van Hogerlinden; 
twee leden van deze familie staan in de jaren 
1773-1792 op de naamlijst van het Kolveniersgilde. 
Vanaf 1750 zijn alle kolveniersschilden gemerkt: 
1750,1780,1783 en 1789 alleen met de zespuntige 
ster,gevormd uit twee dwars op elkaar liggende 
open driehoeken,in een cirkel; 1755 dezelfde ster 
en de aan elkaar geschreven letters VH in een 
rechthoek; 1786 dezelfde ster en 68 (of 98);1794 
en 1795 dezelfde ster en de niet verbonden letters 
V H in een rechthoek; en 1804 met de initialen 
G V in een rechthoek.Twee archiefstukken helpen 
ons bij de oplossing van dit raadsel van de zil
versmeden. 
Er is een rekening bewaard,die luidt:"De Kolve-
niersgulde te Helmond debet aan Wilhelmus van 
Hoeck (zilversmid) van 2 schilden voor de deken-
stokken, gemaekt den 23 PeDruari 1786,de som van 
30-14-8".De beide nog bewaarde schilden,met chro
nica van resp. 1186 en 1786,zijn niet door W.van 
Hoeck voorzien van zijn meesterteken,maar één er
van (1786) heeft wel de merken van de restaurateur 
uit 1818; we komen hierop terug. 
Het tweede archiefstuk is een officiële opgave 
van het Helmondse gemeentebestuur van 3 april 1798: 
"Zijn binnen deze gemeente drie ZILVERSMEEDEN,met 
namen Jaspar Slu5rers,ANDRIES VAN HOECK, en Willem 
van den Ertwegh,welken alle het zilver teke
nen ijder met zodanig merk als ijder vind zonder 
zich te reguleren of onderworpen te zijn aan eeni-
ge keuring van Stadtswegen" (cf.Brabantia 14,1965 
p.250). 
Biĵ na alle zilvermerken zijn "sprqjkende" merken of 
initialen.Dat zilversmeden vaak nog een nevenbe-
roep uitoefenden blijkt o.a. uit de mededeling van 
Mr.H.J.Bernsen,die me schreef,dat de bovengenoem
de J.Sluyers te Helmond 16 augustus 1818 over
leed als horlogemaker op 86-jarige leeftijd. 
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Over de familie van Hoeck heeft de heer Jac.Mee
ren enige gegevens gepubliceerd.De zilversmid 
Willem van Hoeck werd 12 september 1721 te Hel
mond gedoopt en trouwde in tweede huwelijk in 1748. 
Uit dit huwelijk werden minstens twaalf kinderen 
geboren.Zijn zoon Andreas,g«d.3-8-1757,huwde 27 
februari 1791 met Anna Theiesia Olifiera,dochter 
van Pieter A.01ifiers,die in 1795 koning was van 
het Kclveniersgilde.Andreas overleed te Helmond 
12 november 1856.De zoon van Andreas,Pransiscus 
Hubertus van Hoeck,ged.19-9-1802 en overl.18-1-
1870,was volgens Heeren handelaar in geweven 
stoffen en drogisterij-artikelen.Dat hij zich daar
naast ook bezighield met het Deroep van zilver
smid, in vele families een erfelijk Deroep, blijkt 
uit. het feit, dat zijn zilvermerk voor de jaren 
1836-1866 voorkomt bij de "Meestertekens van Ne
derlandse goud- en zilversmeden van 1814-1963"; 
zijn meesterteken was V H boven een zespuntige 
ster. 
De ster is,zoals we boven zagen,samengesteld uit 
twee op elkaar liggende drieHOEKen en mag daar
om als sprekend meesterteken worden beschouwde 
Steunend op al deze gegevens m.ogen de schiZden van 
1750,1755,1780,1783,1^86 en 1789 worden toege
schreven aan Willem van Hoeck,die in 1786 ook de 
schilden voor de dekenstokken maakte.De 68 op het 
schild van 1786 is m.i, het gevolg van een fou
tief vervaardigd negatied stempel,waarin de cij
fers m de verkeerde vo"! •;;orde zijn gesneden.De 
schilden van '794 en ''795 behoren wel bij Andreas 
van Hoeck,die een nieuw stempel voor de initia
len geioruikte .Andreas,gildelid in 1773-1775, werd 
in 1780 kapitein en m 1790 deken van het Hel-
monds Kclveniersgilde,Zijn meestertekens,de ster 
en V H,komen volgens Jolles ook voor op een ko-
ningsscnild van het Lieropse St,Anthoniusgilde 
uit 1805'De in.tialen op het schild van 1804 
(G V) syn hoogstwaarschijnlijk van Gijsbertus Ver
hagen,in 1780-''792 lid van hf t Kolveniersgilae. 
De latere Helmondse zilversmid C,J.Verhagen MSói-
1862) merkte met G V 108. 
De restauratiemerken in het dekenstok-schild van 
1786,nl. Minervakop,leeuwtje (2e gehalte),jaar-
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letter I (=1818) en ffB,waarboven een onduidelijk 
figuurtje zichtbaar is, zijn misschien van Goort 
van den Broek,in 1814-1817 lid van het Kolveniers-
gilde. 
In de jaren 1822-1860 tekent de Amsterdamse zil-
rersmid J.v.d.Broek met JB,waarboven een gekruis
te lepel en vork. 
De herdenkingsplaten zijn niet in Helmond vervaar
digd.Een plaat draagt de jaarletter L (=1895) en 
ie initialen H C van H.Copier te Schoonhoven (1882-
*916);een tweede de jaarletter K (=1920) en het 
zeesterteken van de Bossche zilversmid A.A.Kalverg 
,1908-1924); een derde van 1958 de jaarletter X 
>=1957) en de initialen M R van J.M.M.Reijnen uit 
Z-emert (1934-. . . .) .Op de schilden van de dekenstok-
£sn uit 1961 staat echter weer een Helmonds mees-
•erteken,nl. van de fa. Jac.Andriessen. 

Hijker aan gildezilver is de kast van het St.Ca-
"narinagilde,die de Heer A.M.G.Niessen,oude deken 
ran het gilde,voor mij opende. 
}Iaast zeven stokschilden van deken,kapitein en 
vaandrig,alle uit, 1954 en gemerkt met het mees-
"erteken JA2 van de fa. Jac .Andriessen, zijn ook de 
-ieuwste schilden (1954,1956,1958,1961) voorzien 
Tan het merk JA2 (vanaf 1946) of J2A (vanaf I960) 
van dezelfde firma.Alleen het schild van I960 met 
::et merk JP4 is van de fa. J.L.Pennings uit 's Her-
"ogenbosch.De schilden van 1935 en 1932 zijn, even
als een plaat van het Kolveniersgilde,van de Ge-
zertse zilversmid J.]yi.M.Reljnen;de schilden van 
•917 en 1913 komen weer - evenals een plaat van 
zet zustergilde - van de Bossche zilversmid A, 
Jlaloerg.Ook de initialen WvH op een schild van 
•901 verwijzen naar een Bossche zilversmid,nl. 
?.van Hooft (1897-1918). 
'•iet oudste bezit,de zilveren vogel,moet volgens 
15 merken (jaarletter M=1846;meesterteken TM^) 
UI 1546 gerestaureerd zijn door de Helraonase z_l-
rersmid J.Hermans (1844-1879),die ook het schilc 
V2,n 1841 voorzag van zijn meesterteken. 
Zet Brabantse zilver van de 18e eeuw biedt minder 
:ekerheden,wat de makers betreft.De schilden van 
zet St.Gatharinagilde uit 1713 en 1737 dragen het
zelfde meesterteken (boven ingesnoerde lindeboom?, 
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boom met kruis?) als de bovengenoemde Kolveniers-
schilden uit 1737 en 173d.Het moet wel een plaat
selijke zilversmid geweest zijn.Uniek voor Helmond 
is het meesterteken I S op de schilden van 1763 
en 1790.Het zijn ongetwijfeld de initialen van de 
reeds genoemde Jaspar Sluyers,in 11^^ door het 
gemeentebestuur als zilversmid officieel opgege
ven. 
Belialve deze schilden is hoogstwaarschijnlijk ook 
van hem de sikkel van de eerste koning in het 
St.Catharinagilde te Valkenswaard uit 1792.Daar
op komen eveneens de initialen I S voor. 
Naast het kerkzilver blijft ook het oude gilde-
zilver dus een onmisbare bron voor de kennis van 
onze vroegere edelsmeden.Zou er in Helmond nog 
ander zilverwerk van Helmondse zilversmeden be
waard zijn gebleven? 

W.H.Th.Knippenberg. 

Literatuur: 

"Meestertekens van Nederlandse goud- en zilver
smeden 1Ó14-1963" 1963. 

A.M.Prenken,De Oude ochutsgilden van Helmond 1922 
J.A,Jolles,De Schuttersgilden en Schutterijen in 

Noord-Braoant,1933. 
J.J.M.Heeren, Taxandria 44,1937,p.233-236. 

De Ciborie van Pastoor VV-ullemaers 'i647. 

In het gemeente-museum te Helmond oevindt zich 
de ciborie van Petrus Willemaers,pastoor van de 
St.LarabertuskerK van 1644-1665-
Na de vrede van Munster, 1 h48, werd hij (Willemaers) 
van zijn kerk oeroofd,maar bleef in het geheim 
zijn parochiane?' bezoeken. Na 1653 bestuurde hij het 
College van Prenonstratenzers te Leuven en liet 
zich te Helmor.i vervangen dcor een deservitor. 
Hij overleed op 3 april 1673. 
DrSo W.H.Th.Kn: ppenberg,conservator van het Bis
schoppelijk Museum te St .Michielsgestel,de schrij
ver van het ar-̂ ikel over "Helmonds Gildezilver", 
heeft omtrent :e ciborie het navolgende medege-
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deeld: 
"Petrus Willemaers,een Premonstratenzer,heeft in 
"1647 de ciborie laten maken.Zonder deksel is de 
"hoogte 31 cm.Op de voet zijn gedreven de afbeel-
"dingen van Maria,Jozef,Lambertus,Norbertus en 
"Petrus.Op de cuppa staan de afbeeldingen van de 
"lijdenswerktuigen.De lage ronde deksel heeft eni-
"ge boorgaten,hetgeen erop kan duiden,dat een hier-
"op gemonteerd hoger deksel verloren is gegaan. 
"Zowel de ciborie als de deksel zijn vervaardigd 
"uit verguld rood koper.Op het deksel staan een 
"wapen met schilddrager,het jaartal 1647 en de 
"volgende woorden gegraveerd:R(everen)dus D(omi-
"nusj Petrus Willemaers,Persona ac Pastor in Hel-
"mont me fieri fecit.De ciborie is afkomstig uit 
"het Bisschoppelijk Miiseum (inv.nr.218) en in 
"bruikleen afgestaan aan het Gemeentemuseum te 
"Helmond. Pr enken schrijft hierover in "Helmond in 
"het verleden" II, p.89-117, alsmede in Bossche Bij-
"dragen V,1922-23,p.208.De ciborie wordt thans 
"door een kroon met wereldbol en kruis gesierd. 
"Deze kroon is van latere datum en heeft zeker 
"niet oehoord tot de eerste "schepping".Maar al 
"Is de ciborie niet van goud,voor de stad is dit 
"kunstvoorwerp een dierbaar stuk." 
Tot zover de Heer Knippenberg. 
Omtrent- pastoor Willemaers vinden wij nadere gege
vens in het Biografisch Woordenboek door J.J.M. 
Heeren en in de archivalia.Zo plaatsen wij hier 
een afdruk van zijn handtekening, staande onder een 
akte,verleden binnen de stad Helmond,op 14 juni 
1647,het jaar waarin de ciborie werd vervaardî :̂! 
(THS 1510 8128) 

De ciborie is tot omstreeks 1934 in de St-Lamoe;-
tuskerk in gebruik geweest.Deken M.Rath schonk 
in dat jaar het voor de stad toch voornaam bezit 
aan het Bisschoppelijk Museum, kennelijk niet weten
de, dat Helmond op dat moment reeds een tiental 
jaren een eigen museum had. 
Beschouwen wij het kunststuk wat nader, dan gaat 
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onwillekeurig ons respect uit naar de maker of 
makers ervan.Datgene wat met hameren, drijven,uit-
gloeien,ciseleren,graveren enz. is bereikt,ver
dient onze bewondering. 
De ciborie zelf bestaat uit een vijftal delen: 
de voet met grondplaat - de nodus met onderste 
sierknop - de bovenste sierknop - de sierband van 
de cuppa en tenslotte de cuppa zelf. 
De voet heeft zes lobben,op elk waarvan een medail
lon. ̂ Gevleugelde engelenkoppen vormen de onderlin
ge scheiding, terwijl de vleugels de medaillons gro
tendeels omsluiten.De engelenkop is opgelegd.Van 
de zes afbeeldingen op de voet zijn er door de 
neer Knippenoerg reeds vijf genoemd. 
-Vij willen echter het medaillon,dat het kruis draagt 
als eerste plaatsen.Derhalve zien wij,vanuit dit 
punt over links op de voet achtereenvolgens in re
liëf uitgebeeld; 
1 .Kruis - met bijzonderheid dat het corpus niet in 
reliëf is uitgevoerd. 

<.Maria (gekroond).op de linkerarm het kind (on
gekroond) met aureool,in de rechterhand de 
scepter. 

3.Petrus met de sleutels (voornaam der pastoor) 
4-.NorDertus (stichter van de Witheren). 
5.LamDertus (patroon van de parochiekerk). 
6 Joseph (beschermer H.Kerk),dragende op de rech

terarm het Kind (dat een Nimbus heeft);in de 
linkerhand houdt hij een bloeiende lelietak. 

De voet is op enkele pla'̂ 'tsen beschadigd. In de aan
planting van de voet zien wij in de driehoek links-
ooven van het kruis een breuk;evenzo in de Dolle 
Kant tussen de medaillons van St.Joseph en 3t, 
Lamoertus. 
Wij heooen tenslotte het vermoeden, dat aan de voet 
twee personen gewerkt heboen.De geornamenteerde 
rand is beslist van de hand van een betere vak
man dan de medaillons;het corpus moet ook van de 
Detere edelsmid afkomstig zijn.Zijn hier vader en 
zoon of meester en gezel werkzaam geweest? 
De scnacht is drieledig, indien wij de grote nodus 
en onderliggende knop als één stuk beschouwen. 
De nodus is versierd met zes gevleugelde engelen
kopjes.Zowel bij de voet als bij de cuppa bevindt 
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zich een siernodus. 
Door de schacht wordt een kuipvormige cuppa ge
dragen.De cuppa,met een doorsnede van TTfcm. , 
heeft vanaf de schacht tot aan het midden een or
nament, bestaande uit drie medaillons,die verbon
den worden door drie gevleugelde engelenkoppen 
met nimbus.De medaillons stellen voor: 
1.kruis met de speer en de hysopstengel met spons, 
de karwats en de roede, 

2^De hamer en de nijptang,kruiselings geplaatst, 
daaronder drie nagelen, 

3.de ladder (met ö sporten),de rietstok (lisdod-
de) en drie dobbelstenen (waarvan de plaatsing 
is 2 + 1; het boven-,linker- en rechtervlak to
nen resp. 5-4-1, 6-5-3, 1-3-2). 

Sén van de drie engelen draagt onder de kin een 
horizontaal reparatiedraad je.Vier klinknageltjes 
ontsieren bij een ander, ter hoogte van de ogen, 
het kopje en de vleugels; een opening in de lin
kerooghoek is nimmer in het ontwerp voorzien ge
weest.Op diverse plaatsen zijn aan de ciborie spo
ren var reparaties te zienoZij ontsieren het 320 
jaar oude kunstwerk echter niet.Zij hebben er en
kel toe bijgedragen, dat wij in 1967 het stuk in vrij
wel gave staat kunnen bewonderen. 
Omtrent het deksel kunnen wij niet meer vertellen 
dan de heer Knippenoerg.Voor diegenen,die de ci
borie aanschouwen,kan net deksel mogelijk het 
mooiste van alles zijn. 
Het meesterteken, In de beschrijving-Knippenoerg 
wordt helaas met geen woord gerept over het stem
pel van de ambachtsman,die het werk vervaardigd 
heeft.Wij mogen veronderstellen, dat hiervan wel 
degelijk melding zou zijn gemaakt, indien een cf an
der teken gezien was, 
Wîi hebben eveneens een poging ondernomen om op 
dit terrein iets te vinden.In verband met de ken
nis van de opdrachtgever en jaarbepaling is de 
gravering zeer waardevol te noemen.Toch is het 
zeker zo belangrijk om ook de maker te kennen. 
Welaan,wij menen iets bijzonders te heooen aange
troffen.Op de voet staat onder het Kruismedail-
lon, onder de rechterhelft ervan,nauwelijks een 
halve millimeter groot het teken: 
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het is m.i. een cirkel met zodanige punten,dat men 
het geheel een ster kan noemen; daarnaast een "V" 
met stip middenboven.Aan de "ster" zou nog te twij
felen zijn (men moet zo voorzichtig zijn om geen 
beschadiging voor een teken aan te zien),als niet 
op een andere plaats ook een zogenaamde "ster" 
ontmoet is.Nabij de schacht, op de onderste ring 
van de sierband van de cuppa,juist onder het me
daillon met kruis.speer enz.,staat duidelijk het 
volgende teken: C ^ Een letter of ander symbool 
is hierbij niet Z~^ te ontdekken.Wij wagen het niet 
om de in de directe nabijheid zichtbare streep 
als een deel van het keurstempel te zien. 

J.M.Th.Verschueren. 

De St.Lambertuskerk te Helmond. 

Men is het er wel over eens,dat de huisige Sint 
Lambertuskerk van Helmond,de hoofdkerk van deze 
stad nog wel,geen fraai bouwkunstig produkt is. 
Dit in tegenstelli-ng tot Schutjes,de vaak geci
teerde beschrijver van de geschiedenis der kerken 
in ons Bisdom.Schutjes getuigt:"Eere den herder, 
die over weinig middelen had te beschikken en 
toch zulk prachtig gebouw,een sieraad der stad, 
heeft weten daar te stellen." 
Helmond kan zich misschien gevlijd hebben gevoeld 
met de zo waarderende woorden van Schutjes,maar 
eerstens is Schutjes niet erg betrouwbaar,en twee-
dens slaat hij de plank voor wat Helmond betreft 
toch wel lelijk mis. 

De herder,aan wie Schutjes dit onverbloemde ere-
saluut Drengt,was pastoor Spierings.Prenken zegt 
(Bossche Bijdragen VI blz.302 voetnoot 2),dat pas
toor Spierings reeds in 1851,het eerste jaar van 
zijn pastoraat,met plannen voor de dag kwam tot 
vergroting der te klein geworden kerk. 
Katholiek Nederland was in die dagen zeer actief 
in zulke vergrotingsplannen.Het was in Helmond 
zoals op zovele plaatsen in Nederland: 
in 1648 raakte men de kerk kwijt;onder bescherming 
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van hogerhand namen de hervormden alle kerkgebou
wen van de katholieken af.Het duurde tot 1798 
voordat men de kans kreeg,de kerken terug te krij
gen. In streken met zulk een katholieke meerder
heid als in Noord-Brabant bijna overal het geval 
was,kon het handjevol hervormden de kerkgebouwen 
onmogelijk onderhouden.En de tiendheff ers, die tot 
onderhoud verplicht waren (vaak abdijen over de 
grens,in België) voelden er al heel weinig voor, 
dit te doen.In de anderhalve eeuw die gelegen wa
ren tussen de gedwongen afstand aan de protestan
ten en de teruggave aan de katholieken,heDDen de 
kerkgebouwen dan ook enorm geleden.Er zijn meerde
re gevallen bekend,dat de katholieken de terug
gekregen kerk al spoedig hebben moeten verlaten, 
omdat ze niet meer op te knappen was. 
In Helmond ging de overgang van de kerk aan de 
katholieken allesbehalve van een leien dakje,maar 
de onenigheid daarna,in verband met het betalen 
van het herstel van de nu teruggewonnen kerk,was 
nog veel erger.Men zie Prenken in Bossche Bijdra
gen deel VI. 
Dat er dus over vergroting ener kerk werd gespro
ken,was vanzelfsprekend.De kerk was berekend op 
een bevolkingsaantal lat er was rond 1648,en we 
waren nu twee eeuwen verder.Dat men toen echter 
in vele plaatsen zonder piëteit zoveel oude kerk-
geoouwen heeft afgeoroken, is lang niet altijd te 
verdedigen. 
Pastoor Spierings liep dus met nieuwDouwplannen 
rond.Reeds in 1852 dienden zich drie architecten 
aan:Pierre Guypers uit Roermond,H.van Tulder uit 
TilDurg en een zekere Berckmans,professcr in de 
bouwkunde aan de Acaaemie van Antwerpen.Toen Berck
mans merkte, dat hij in concurrentie stond met twee 
van zijn leerlingen, trek hij zich terug. Maar intus
sen gaf hij wel zijn mening weg over zijn twee leer
lingen: van Tulder was volgens hem onbeauidend; 
Cuypers noemde hij een van zijn knapste leerlingen. 
Het werk werd toen gegund aan de couwkundige Theo 
Molkenboer uit Leiden.Tot zover Frenken. 
Ik heb getracht enige gegevens over de genoemde 
bouwkundigen te achternalen.Voor wat Guypers be
treft is dat niet zo moeilijk.De architect Theo 
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Molkenboer wordt besproken o.a. in "Herleving 
van de Kerkelijke Kunst in Nederland" door Gerard 
Brom (Leiden 1933).Ook zijn vele gegevens,hem be
treffende, te vinden in "De katholieke kerken in 
Nederland....",uitgegeven o.l.v. Dr.Pierre Guy-
per3,met tekst van Jan Kalf (Amsterdam 1906).Van 
Tulder wordt in deze boeken ook vaak genoemd.Het 
spijt mij echter,dat ik nog geen gegevens heD ge
vonden betreffende professor Berckmans. 

Laten we beginnen met THEO MOLKENBOER, blijkens een 
mededeling van B.N.A. te Amsterdam geboren in 
1796 te Rijnsaterwoude en overleden in 1863.Van 
zijn opleiding en leermeesters wist men mij echter 
niets te vertellen. 
Theo Molkenboer was de eerste katholieke landge
noot, die met naam en toenaam bekend is als deel
nemer aan de kerkebouw, eigenlijk als opvolger van 
de Belgische bouwmeester T.P.Suys (bouwer van 
o.a. de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam;in Den 
Haag bouwde hij de St.Theresia in 1840).Brom ver
haalt van Suys,dat hij in Den Haag zich niet eens 
persoonlijk op de hoogte kwam stellen van het ter
rein, dat bebouwd moest worden;hij liet zulks aan 
een plaatselijke Douwkundige over.Zo heeft Suys he
lemaal geen profijt kunnen trekken van de bijzonde
re ligging van het terrein (in tegenstelling tot 
Dr.Cuypers:het lijkt vaak dat moeilijke terreinom-
standigheden hem prikkelden tot uiterste inspan
ning. ) 
Volgens zijn tijdgenoten verstond Molkenooer de 
kunst om "met weinig geld van niets iets te maken", 
hij was ook in een ommezien klaar met plan en be
stek.Bij gebrek aan vakbroeders heeft deze Molken-
boer een soort monopolie gehad.Brom noemt hem een 
"verwende" aannemer,zó volstrekt zonder kenmer
ken dat hij gedwee het recept van Waterstaat volg
de, terwijl hij elke wens bij zijn omgeving even be
reidwillig toegaf. "Hij zou stalen van alle stij
len aan een gebouw opgestapeld hebben, wanneer hij 
er zijn dagelijks brood en de eeuwige zaligheid 
mee winnen kon".Elders noemt men hem:"Voorheen 
firma Waterstaat, voortaan N. V. 5o tiekerij, al naar 
de vrije keuze van kerkbesturen.Mijnheer pastoor 
kon precies nemen wat hij wou uit de staalkaart 
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van ontwerpen,die met een vaartje als een litanie 
kant en klaar werden aangeboden". "Hij bleef t toch 
zeker van de gunst,waarvoor hij alle kunst met ple
zier liet lopen".In Arnhem in de St.Walburg heeft 
Molkenboer het gepresteerd dat hij in 1853 alle ou
de kolommen en bogen liet omhalen om ze te vervan
gen door plelstergoed.Hij was ervoor aansprakelijk 
dat in 1854 de wanden van de toren van deze St.-
Walburg instortten en het "gewelf" onder hun last 
verbrijzelden.Zo betaalde men leergeld voor een ar
chitect, die van mening was dat hij de gotiek "be
heerste" . 
Molkenboer had nu eenmaal de onstuitbare zegen van 
de pastoors en had rond 1855 de bouw of het her
stel van meer dan zeventig kerken op zijn geweten. 
Alberdingk Thijm noemde het "eene verzameling van 
gothische misgeboorten". 

Het is deze man,die de opdracht kreeg tot de bouw 
van de Sijit Lambertus te Helmond.Zoals gezegd wa
ren er drie ontwerpen,Cuypers was aanbevolen door 
een professor van het grootseminarie te Roermond 
en de deken van Helmond liet hem voor de vorm een 
plan maken,waarschijnlij.k slechts vanwege de profes
sorale aanoeveling.Guypers heeft zelfs een bezoek 
gebracht aan de deken van Helmond, om zijn ideeën 
nader toe te lichten.Maar deze toen nog jonge man 
(hij had zich nog maar pas gevestigd te Roermond) 
verscheen aan de pastoriedeur met baard en lange 
haren 5 een slappe hoed en een artiestenpak,en daar
mee was alle vertrouwen in hem weg. 
De eerste ervaring>die Guypers opdeed met gemet
selde ribgewelven,dus geen "gewelven" van latten 
en gips,was bij de bouw van een pastorie in Veghel 
lil 18̂ 4.Zijn eerste zelfstandige werk was ook het 
bouwen van een pastorie geweest,en wel in Venray 
in 1850. In 1853 kreeg hij zijn eerste opdracht voor 
een kerkedouw en wel te Oeffeit,in 1854 gebouwd, 
(Vergelijk: St.öalvatcr Oeffelt 1354, St = LamDertus 
Helmond 1856-1851).'n Andere keer wil ik het wel 
eens graag over architect H.van Tulder Jf:ebben. 
Laten we nu de Helmonase kerk eens nader rezien. 
Het is geen kerk geworden, zoals de i5t .Catharina-
kerk te Eindhoven,een meesterstuk var Lr„Guypers, 
die de opdracht kreeg "eene kerk te ontwerpen, 
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welke van eene grootte en allure moest zijn, die 
het Godshuis blijvend zoude doen domineren over de 
stad Eindhoven (gebouwd 1851-1867). 
Molkenboer bouwde met name pseudo-gotiek,d.w.z. 
een kerkgebouw werd een allegaartje van gotische 
elementen,waarbij hij rustig elementen uit de der
tiende eeuwse gotiek en die van de He of de laat-
gotiesk door elkaar gebruikte.Pseudo-gotiek voor
al echter,omdat het stenen gewelven- en schoren
stelsel door Molkenboer niet werd toegepast.In 
plaats daarvan zien we hem gepleisterde gewelven 
maken,"gewelven" van stro en hout,bestreken met 
stuc.O,er waren handige stucadoors genoeg;maar 
waarom een stelsel imiteren in pleisterwerk,dat 
alleen begrepen kan worden uit architectonische 
beredenering? 
De Gotiek was niet zomaar wat spitsbogerij,niet 
zomaar wat gewelfribjes,niet zomaar wat ornamen
tiek,maar een logisch (d.w.z. architectonisch 
logisch) samenhangend geheel,waarbij de logische 
samenhang van alle elementen tot een construc
tief geheel had geleid, en waarbij de ornamentiek 
steeds in verbinding stond mèt en voortvloeide 
uit de constructie. 
Ook aan zijn werk te HELMOND is te zien, dat Theo 
Molkenboer beneden de maat was.De oude toren met 
de peervormige verdikking boven de spil is ver
dwenen, d.w. z. men heeft de fraaie spits afgebro
ken en de toren heeft men ommetseld. 
Het huidige torenlichaam bestaat uit drie gedeel
ten.Het hoge eerste deel wordt aan de voorzijde 
geheel gevuld door een sterk geprofileerde,spits
bogige ingang. 
Het tweede deel telt twee spitsbogige spaarvelden 
met traceerwerk.Het derde deel heeft een diepe, 
geprofileerde,spitsbogige nis en is afgedekt met 
rondboogjes op natuurstenen neuzen.Hier vindt men 
ook,aan de voorzijde dus,een beeld van St.Lamber-
tus.Deze hele wandopbouw is hybridisch, zij is niet 
logisch als één samenhangend geheel geconcipi
eerd; er is veeleer sprake van een onlogische ver
menging van bouwkunstige elementen,op een wille
keurige manier ontleend aan illustere voorbeel
den,met name van de Kempische Gotiek uit de twee-
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de helft der 15e eeuw,en nog willekeuriger toege
past.Er is bovendien een soort steen gebruikt,die 
doods aandoet,een steen die geen sprankje leven
digheid bezit. 
Wat er boven het einde van het eigenlijke toren
lichaam rond de basis van de spits te zien is, 
tart elke beschrijving.Vierkante stenen posten op 
elke hoek,afgeschuind,en oedekt met een soort be-
tontegel .Tussen die hoekposten soortgelijke dikke 
stenen muurtjes.Ze zullen wel latere toevoegsels 
zijn,maar dat maakt de zaak alleen nog maar erger. 
De achthoekige spits,die daar dan tenslotte boven-
uitkomt,is veel te pover in verhouding tot het 
torenlichaam eronder;zoiets van:ik wil wel,maar 
ik kan niet meer.De toren heeft haakse steunberen. 
Deze verjongen zich naar boven,doordat ze insprin
gen; bij deze inspringingen zijn ze bedekt met na
tuursteen,Het torentje op de viering is eveneens 
te pover uitgevallen. 
Het schip is rijzig en wordt geflankeerd door la
gere zijschepen. 
Zr IS voldoende plaats voor grote glazen ramen in 
het middenschip boven de daken der zijbeuken.Daar
om valt het des te meer op,dat de kerk van Dinnen 
zo donker en zo somber is= 
2e wijde kruising van schip met dwarspand doet wel
dadig aan; evenals de rijzige lichtgalerij,maar het 
roort van kooromgang rond het priesterkoor is weer 
zc'n ontleend,Deter gezeglrzo'n geleend element, 
iat hier niet juist is toegepast.Ontbrak soms het 
geld voor echte straalkapellen,die rond zulk een 
KOoromgang passen? 
'~et is de pleisterlaag, die deze kerk zulk een som-
eer cachet geeft-Er is geen enkele schildering,die 
even het hart verwarmt of het verstand aanspreekt. 
De mooie dingen erin zijn schaars, en staan los van 
:e öouw:de preekstoel,de biechtstoelen in net 
iwarspandjde gongstandaard, het üelrad bij de sacris-
-iedeur,het beeld van Petrus met zijn kruis en dat 
van Maria met een kruisbeeld in haai handen.En 
ian vooral:het orgel.Onder de overige beelden zit-
'en heus geen kunstwerken= 
Het hoofdaltaar is ronduit lelijk;de p̂ -l.avsn zijn 
gesausd, de muurschilderingen zijn een aan̂ "'. ui ting, 
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met name die in de dwarsbeuk,de glas-in-lood ra
men hebben jammer genoeg de oorlog overleefd,de 
kruiswegstaties zijn het opruimen waard. 
De stemmige,geblokte ramen in het priesterkoor 
kunnen er wel mee door.Van de zes ramen is er 
hier één nieuw; het stelt de Verrijzenis voor en 
is het werk van Jan Dijker uit Moergestel,maar het 
is dan ook het enige goede raam van de hele kerk. 
De "gewelven" zijn geen onaardig stucwerk.Ze zijn, 
gelukkig,slechts licht beschilderd:de bloemtak-
ken rondom de middensteen. 

Bouwkundig is de kerk geen kunstprodukt,ornamen
teel is ze beneden de maat op enkele,al te wei
nige uitzonderingen na. 
Iemand,die hierin verbetering zou willen brengen, 
zou er geen sinecure aan hebben. 

Acht,20 januari 1967. Piet van der Burgt. 

Straatnamen in het algemeen. 

De heemkundige kring Peelland heeft mij verzocht 
om in haar jubileumnummer enkele regels te wijden 
aan de straatnamen te HELMOND in het algemeen. 
(Jaarne voldoe ik aan dit verzoek. 

Vóór 1796 zag men hier en daar naambordjes op de 
hoeken van de straten.In genoemd jaar werden op 
last van hogerhand houten naamborden aan de hoek-
huizen van alle straten en stegen aangebracht. 
In 1863 werden in de grote steden deze houten 
bordjes door de ons nu zo bekende blauwe vervan
gen. Te HELMOND worden eerst in IÖ90 de namen van 
straten officieel op papier gezet.De naamborden 
worden verschillend uitgevoerd. 

Op 19 juli 1890 stelt de gemeenteraad de volgen
de namen vast: 

-Markt; 

-vanaf de Markt naar het oosten: 
Ameidestraat - Broederwal (nu Zd-Kon.wal)- Amei-
^̂ ,.,̂ T Crin Mr^-Kon.wpl) - Hpuvelsinfi;pl - Ameide-
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singel (aan de kant van de Molenstraat) - Molen
straat - Wolfstraatje - öeremtschestraat - Deur-
neschedyk - Broekwal - Straakvenschestraat -
Kruisdijk - (Jeremtschebroekdijk - Middelbroekdijk -
Rooseindschestraat; 

-vanaf de Markt naar het zuiden; 
Kerkstraat - Kerkweg - Tijesstraatje - Schenkens-
straatje - Beugelsplein - Heuvel - Smalstraatje -
Wiegertstraatje - Eerste Groenstraat - Stations
plein - Donkerpoort - G-roenewoud - Binnenparal-
lelweg - Buitenparallelweg - Oliemolen - Lierop-
schedijk - Tweede Groenstraat - Vlierdenschedijk -
Vossenbeemdstraat - Deuzeldonkschestraat - Bok-
horsterstraat - Brouwhuisschedijk; 

-vanaf de Markt naar het westen: 
Veestraat (lopende vanaf de Markt tot aan de 
kanaalbrug;de naam "Pantoffelstraat" wordt niet 
gehandhaafd.) - Kamstraat - Kerkpaadje - Wiel -
Smalle Haven - Kasteelplein - Gedempte Haven -
Nieuwe Haven - Kanaaldijk - Steenweg - Aarlesche-
straat - Kromme Steenweg - Mierloscheweg - Smal
le Haagstraat - Midden Haagstraat - Breede Haag
straat - Binnendongenstraat - Kruisstraat -
Zwappelschestraat - Stiphoutsche Broekdijk - Es-
donk schstr aatje; 

-vanaf de Markt naar het noorden; 
Binderstraat (vanaf de Markt tot aan het orugge-
tje bij de brouwerij van J.Berings) - Het Hooi -
Ketsegangske - Watermolenwal - Binderseind - Hei-
straat - Hemelrijkstraat - Hemelrijksdijkje - Hurk-
scheweg - Prins Karelstraat - Bakelschedijk -
Beisterveldschestraat - Broekdijk - Goorkeschdijk -
Braaksche Boschstraat - Waardstraat - Bindersche-
straat - Dijkschestraat - Braakschestraat - Schip-
stalschedijk - Lauwerstraat je . 

Vanzelfsprekend zullen wij de oudste en voor de to
pografie en geschiedenis Delangrijke namen in het 
:ude stadsdeel moeten zoeken, bijv. in V/est, alwaar 
ie buurtschap "De Haghe" gelegen is.In 1276 vin-
ien wij het eerste zekere bericht omtrent net De-
itaan van een kerk in deze Duurtschap.Het dopen,de 
.iUwelijksinzegeningen,het begraven en bî^ leven het 
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Pasen-houden hadden voor de Helmondse bevolking 
in deze kerk plaats.De kerk was toegewijd aan St. 
Lambertus.Het gebouw met bijbehorend kerkhof was 
gelegen in de directe nabijheid van het "Oude Huis" 
of het vroegere kasteel.De kerk,die mogelijk in 
de 12e eeuw gebouwd werd,stond op de plaats,waar 
nu ongeveer de vroegere muziekschool van de Heer 
Lodewijks staat,dus op het punt Kromme Steenweg/ 
Eikendreef.Toen kort na het midden van de 15e 
eeuw de tweede parochie gesticht werd,binnen de 
stadswallen,bleef het priesterkoor van de oude 
parochiekerk met het hoogaltaar bewaard.De ruim
te zou dienstbaar gemaakt worden aan het kloos
ter,dat ter plaatse door de zusters van de Regel .. 
van de H.Augustinus werd gesticht.De zusters 
kwamen vanuit het klooster "In de Weijde" nabij 
Yenlo.Haar klooster te Helmond staat bekend als 
"het klooster in de Haghe".Het terrein waarop 
klooster en kapel gelegen waren,werd genoemd 
"Het Kloosterveld",tegenwoordig "Kloosterweide" 
geheten. 

In het Noordoosten van de stad treffen wij in on
ze tijd aan de Heistraat,vroeger genaamd "de Heij-
enstraet".De straat liep uit op de molen van Kam
pers, welke molen gestaan heeft op en om de plaats 
waar thans de St.Jozefkerk staat. 
Als men nu nagaat,dat men juist dat gedeelte 
van de stad de naam van "Den Bult" gaf,toen ter 
plaatse gebouwd ging worden, dan moeten wij de oor
zaak ervan zoeken in de omstandigheid,dat deze 
wijk altijd iets hoger gelegen heeft dan de binnen
stad.U weet,dat dergelijke namen spontaan gelan
ceerd worden en een oud-Helmonder geeft mij van 
"De Bult" de volgende verklaring: 
Tussen de tegenwoordige Advocaat Botsstraat en 
de Van Brusselstraat stond rond de eeuwwisseling 
een nogal oerucht café,waarin,zoals vroeger ge
bruikelijk was,de houten vloer met wit zand be
strooid werd.Het zand werd dagelijks vernieuwd; 
het vuile zand werd buiten op steeds dezelfde 
plaats gedeponeerd, zodat er in de loop der ja
ren "een grote bult" kon ontstaan.Hoe het ook zij, 
vast staat,dat aan het einde van de Heistraat een 
verhoogde vlakte lag, terwijl iets verderop men 
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het z.g. "Topveldje" had,waar wij als kinderen 
gingen spelen en voetballen.De zandvlakte werd 
afgegraven bij gelegenheid van de DOUW der huizen 
rondom de St.Jozefkerk. 
Het is rond 1900,dat het aantal inwoners van Hel
mond zich snel ging uitbreiden met gevolg,dat er 
veel nieuwe woningen en hierdoor geheel nieuwe 
wijken ontstaan zijn.In 1912 werd de woningbouwver
eniging "Volksbelang" opgericht en vier jaar la
ter de -vereniging "De Hoop". 
De nieuwe straten moesten van een naam voorzien 
worden.Hieraan heeft J.J.M.Heeren gaarne willen 
meewerken en zijn adviezen uitgebracht.De straten 
werden vernoemd naar Helraonders,die zich op een 
of andere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor 
stad en land,zoals het statenlid Coovels,het ka
merlid Karel Haymakers, de geschiedschrijver August 
Sassen,de burgemeester van den Dungen,de advocaat 
Bots en vele anderen. 

In 1920 werden alle sloppen en stegen van een 
naam voorzien.Zo werd het 5e slop aan het Binders-
eind op 27 decemoer 1920 een deftiger naam ver
leend, t.w. De Plaats.Wij f^even hiervan bij de foto's 
het naambord en een af oeelding, bij velen oekend. 

Het benamen van nieuwe straten moest omstreeks 
1935 geschieden in de St.Leonardusparocnie.Hier 
treffen wij o.a. aan de namen van de Helmonders: 
Monseigneur Noyen,Monseigneur Swinkels,dokter Le-
del en schoolhoofd J.v.d.Spek. 
Toen men in Helmond-West ging bouwen,met name in 
"De Haag",werden ook daar bepaalde namen gekozen. 
Deze hebben betrekking op het kasteel en de bewo
ners ervan.Het plan daartoe achtte men zeer ge
schikt , alleen bedoelde de heer Heeren deze namen 
voor de omgeving van de "Warande" en niet bepaald 
voor "De Haag",De visie-Heeren blijkt ooK thans 
nog zeer juist te zijn.Het terzijde scnuiven van het 
advies heeft versnippering van naamgroepen over 
de stad tot gevolg gehad.Gedane zaken nemen geen 
keer .Daardoor treffen wij in "De Haag" de namen 
aan van Ittere,Horne,3erlaer e.a. zoals Tournooi-
straat.Met betrekking tot de laatste benaming 
merken wij op, dat een tournooiveld gewoonlijk vlak 
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bij het kasteel lag en door een haag omringd was. 
Komt daar misschien de oude naam van de Haag
straat vandaan? 
Had men in de eerste stadsuitbreidingen vooral 
de namen van Helmonders gebezigd,in de later ont
stane wijken werden,mede op advies van de heemkun-
dekring Peelland en nadien tot op heden van de 
Straatnamencommissie,namen gegeven,die herinne
ren aan zeevaart,luchtvaart,schilders,vogels enz. 
Ook nu nog bestaat het streven om de straatnaam 
een goede functie te geven.De ligging van een 
straat in het stadsgebied wordt gemakkelijk te be
palen,hetgeen dienstig is voor zowel stadgenoot 
als de welkome bezoeker. 
Moge dit artikel ertoe bijdragen, om de belangstel
ling voor ons eigen Heem groter te doen worden. 

Broeder Barontius v.d.Ven P.I.G. 

De oudste (bekende) VAN HELMOND te Breda. 

Als we de indices op de oorkondenboeken en reges-
tenlijsten betreffende Breda nazien is de eerste 
Bredanaar, die rî ze naam droeg, een 2:ekere Kersti-
aen van Helmont,die leefde in het oegin van de 
vijftiende eeuw.Het weinige, dat over deze man te 
vinden is,wil ik hier in het kort vertellen. 

Zoals bekend is in de archieven uit die tijd mees
tal alleen iets bewaard van financiële activitei
ten.Dat geldt ook hier.Merkwaardig is nu dat al
le feiten,die over de levende Kerstiaen bewaard 
zijn gebleven, zich afspeelden binnen de tijd van 
één jaar,en wel tussen november 1421 en oktober 
1422. 
Op 2 november 1421 kocht Kerstiaen van Helmont 
twee erf cijnzen van Heinric Praey.Dat wil dus on
geveer zeggen, dat hij aan deze een, waarschijnlijk 
vrij aanzienlijk, bedrag leende, tegen een niet meer 
te achterhalen rente.Beide cijnzen moesten op St. 
Maarten worden betaald.De eerste,groot zesdehalf 
(= 5i) schellingen,was een reeds bestaande St. 
Maartencijns, die in 1416 door Praey was gekocht 
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in. die weid betaald uit het huis van Jacob Stric 
m de Brugstraat. 1 ) 
Ze tweede,groot acht schellingen,ging uit een 
schuur met toebehoren in de Molenstraat.2) 
Zp 5 oktober 1422 ontving Kerstiaen een erfcijns, 
proot twaalf schellingen,gaande uit een huis in de 
laterstraat.Deze cijns was indertijd gekocht door 
lijn moeder. 3) 

Ut zijn de belangrijkste gegevens.Op alle andere 
ioor mij gevonden plaatsen wordt Kerstiaen of niet 
genoemd of hij is reeds dood.Hij moet zijn overleden 
róór 30 december 1427,want op die datum verkocht 
i'an Mercelis Stricxz. de zoeven genoemde erf cijns 
Tan twaalf schellingen,die hem waren aangekomen van 
¥ijlen zijn oom Kerstiaen van Helmont.4) 

Eet jaar van zijn overlijden is niet nader te preci
seren.De dagdatum wel.Het overlijden van Kerstiaen 
Tan He]mont wordt namelijk herdacht op 7 oktoüer in 
ie Cnze Lieve Vrouwekerk te Breda.De kerk ontving 
hiervoor jaarlijks een erfpacht van één lopen en 
een veertel rogge.5) 
Ve weten verder nog,dat op twaalf juli 1446 een ka
pelaan van de Bredase Onze Lieve Vrouwekerk,Johan-
r.es Haghenoeeck, voor de zielerust van Chris tianus 
Tan Helmont een erf cijns, groot zes schellingen, ver-
naakte aan de infirmerie van het Begijnhof 6). 

Tit netgeen hier bijeen staat,mag geconcludeerd wor-
ien.dat deze oudste Dekende Bredase van Helmont 
fen vrij gegoede en bekende figuur is geweest. 

Tenslotte nog een enkel gegeven over iemand,die 
3:jn zoeven genoemde moeder geweest kan zijn. 
-P een fraai perkamenten rol, een lijst van cijnzen, 
iie sedert 1396 aan ^et Begijnhof toekwamen, treffen 
ve namelijk een Beel (Elisabeth) van Helmont aan, 
lie tot omstreeks 1400 een cijns van een groot De-
"aalie uit haar huis aan de Brugstraat 7).Was deze 
z'^n moeder? Ik weet het niet.De schaarsheid van de 
:ronnen uit die tijd laat hier geen conclusie toe. 
Vel ziet het ernaar uit,dat Kerstiaen niet zelf 
»it Helmond afkomstig was. 

.aantekeningen zie pag.46 J .M. F. IJsseling 
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Aantekeningen. 
1) Archief Begijnhof Breda 49Ö (reg.n0s.9i en 99) 
2) Idem 499 (reg.no.100);verg.rCartularium van het 

Begijnhof te Breda door G. CA. Juten (1 910) ,no. 90. 
3) A.ErenSjDe oorkonden van het Norbertinessen-

klooster St.Catharinadal te Breda-Oosterhout 
(1931), no. 259. 

4) Idem, no. 285. 
5) Necrologium van de Onze Lieve Vrouwekerk te Bre

da,uitgegeven door C.P.Hoynck van Papendrecht 
in zijn Analecta Belgica,Tom.III,pars I, 
('s-Gravenhage 1743),?. 405. 

6) Archief Begijnhof Breda 507 (reg.no. 137) ;zie: 
Gartularium Juten, p.78. 

7) Archief Begijnhof Breda 353 (no. 17). 

Het schilderij "De overgave van Breda'.' 

In de trouwzaal van het Kasteel-Raadhuis te Hel
mond bevindt zich een door Fr.Hoogerwaard in 1912 
vervaardigde kopie van het beroemde schilderij van 
Velasquez "De overgave van Breda" (1625),ook wel 
"Las Lanzas" geheten. 
Over het originele kunstwerk verscheen in 1965 bij 
de uitgeversmaatschappij A.Donker te Rotterdam een 
boekje onder de titeliDiego Velasquez "De Overga
ve van Breda". 
Oók de kopie, die onze gemeente van het Rijk in 
bruikleen heeft,trekt zeer de belangstelling van 
de talrijke bezoekers van het Kasteel-Raadhuis. 
Daarom willen wij hier een en ander uit het inte
ressante boekje vermelden. 

De auteur documenteert in zijn werkje,dat het schil
derij niet de overgave als zodanig tot onderwerp 
heeft,maar dat de kunstenaar hier de ridderdeugd 
heeft willen uitbeelden.Het zou te ver voeren,hier 
nader op in te gaan en daarom zullen wij ons bepa
len tot enkele historische gegevens van de schrij
ver en tot hetgeen over het schilderij zelf gezegd 
wordt. 
Na het beleg van een jaar,door Spinola,gaf de ster-
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ke vesting Breda,onder commando van Justinus van 
ïassau,zich over.Spinola had uiterst eervolle 
voorwaarden toegestaan.Justinus mocht met zijn sol
daten vrijelijk wegtrekken.Dit had plaats op 5 juni 
l625.Spinola wachtte Justinus,die omringd was 
door zijn gezin en een groot gevolg, op voor het o-
verhandigen van de sleutels.Spinola ontving hem 
seer vriendelijk en prees de dapperheid van de ver
dediging. 
Yelasquez is zelf niet bij de overgave aanwezig ge
weest en toen hij in 1634 (dus 9 jaar na de over
gave) opdracht kreeg om het schilderij te maken, 
noest hij wel afgaan op gegevens die hij kreeg.Bij 
de uitvoering van zijn v/erk was het voor hem een 
groot voordeel, dat hij Spinola persoonlijk goed ken
de. Zoals gezegd wilde hij vooral de ridderlijke ont-
noeting van Spinola en Justinus vereeuwigen.Daar
om komen op het schilderij dan ook niet alle perso
nen voor,die bij de overgave tegenwoordig waren. 
Sn nu het schilderij zelf. 
Het schilderij, een zeer groot doek van 3 x 3,5 me-
":er,laat ons een indrukwekkend krijgstafereel zien. 
In de verte ziet men het tot rust gekomen slag
veld, het wijde,vlakke land in de Nederlanden in 
een blauw-grijze mist onder overdrijvende wolkenvel-
ien.Hier en daar brandt het nog.Breda moet men 
zich aan de linkerkant denken,het is niet meer 
zichtoaar op het doek. 
links staan de Hollanders (Justinus met een klein 
gedeelte van het oorspronkelijke gevolg); rechts 
ie Spanjaarden. 
Justinus van Nassau komt naar voren.Hij Duigt zo 
liep, dat het schijnt alsof hij een knieval wil doen, 
ioch kijkt vragend op.Ook Spinola maakt een buiging 
en legt zijn gepantserde rechterhand op de schou
der van zijn tegenstander .Achter hem staat zijn ge
volg, de rijknecht dringt het onrustig stampende 
raard opzij.Achter deze groep een woud van lansen 
waaraan het doek zijn naam "Las Lanzas" te danken 
^eeft. 
-e figuur van Spinola is aan deze kant de enige, 
lie ten voeten uit afgeoeeld is; alles achter hem 
Ir op een hoop gedrongen tussen het paard en de 
lansen.Deze éne treedt op namens allen,nij i^ het 
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leger.Maar meer nog dan dat alleen:hij is ook een 
mens,waarin het ongemene boven het gemeenschap
pelijke uitsteekt.In zijn menselijkheid wordt de 
houding der Spanjaarden haar apotheose,doordat 
zij zichzelf overwint. 
Aan de Hollandse kant (links) staan aan de rand 
van het doek een paar stevige kerels,voor hen, 
in scherp profiel, ziet men een edelknaap en daar
achter een tweede,door stralend licht overgoten, 
een. betoverende figuur in het wit,die telkens 
weer onze aandacht trekt.Met opgeheven vinger 
geeft hij oevel tot zwijgen,want ook hier heerst 
nog onrust.Achter de edelknaap ziet men een paar-
dekop en de rijknecht van Justinus,zij het dan,deze 
laatste gedeeltelijk.Uit deze groep doet de com
mandant een stap naar voren voor overhandiging 
van de sleutels aan een buigende Spinola. 

Van een verdere technische beschrijving zullen wij 
ons onthouden en beslui-ten met hetgeen de schrij
ver aan het slot van zijn boekje over het schil
derij zegt: 
De "Overgave van Breda" is het monument van een 
natie, eeji Hooglied op de ridderlijke hoffelijkheid, 
door geen ander historisch doek geëvenaard,wat 
betreft pracht en waardigheid van optreden, rijk
dom aan kleuren en compositie.Heel dit kunstgen
re wordt erdoor geadeld.Maar nog sterker:uit zijn 
beschouwing van dertig eeuwen trekt de kunste
naar zijn conclusies en constateert als een onwan
kelbare waarheid,dat ons historisch mens-zijn pas 
wordt gerealiseerd in een humaniteit,die door 
spontaan handelen uit diepe, innerlijke drang de 
dwang van het lot doorbreekt. 

C.H.A.M.van Bokhoven. 
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De leeuwen hadden toch een lange staart 

De twee leeuwen op het gebouw aan 
de Markt te Helmond, eertijds het 
HAADHUIS van de stad en laatste
lijk huisvesting voor de R.K.Open
bare Leeszaal St.Augustinus,zul
len niet lang meer hun hoge zetel 
innemen.Verwacht moet worden,dat 
op korte termijn het gebouw ge
sloopt zal worden ,teneinde ruim
te te maken voor de z.g. "Pas
sage" tussen Markt, en Veestraat. 

De leeuwen zullen dan hun functie vervuld hebben 
en het is zaak,om als dank voor hun geleverd hoog 
toezicht op gemeentelijke aangelegenheden, een ge
schikte plaats uit te kiezen, alwaar zij kunnen rus
ten en zich den Volke kunnen tonen. 
Een betere plaats dan het Kasteel-Raadhuis is hier
voor niet denkbaar-En dank zij het feit,dat in 1963 
ie leeuwen door het bestuur van de Leeszaal aan 
Ie gemeente zijn geschonken, zal er toch iets tast-
caars overolijven van een geDouw,dat eeuwenlang 
de zetel is geweest van de Hoge Overheid. 

Ze leeuwen heboen hun ontstaan te danken aan - zo
al- het jaarverslag der gemeente "1650 ons doet 
iennen - de gewenste vergroting van het raadhuis, 
v::ral ten dienste van het kantongerecht. 
Si; schrijven van 24 juni 1859 bericnten 3edeputeer-
ie Staten,dat de Minister van Justitie zich heeft 
verenigd met de van gemeentewege gedane voorstel
ler, tot vernieuwing van het huis van Dewaring, 
alsmede tot uitbreiding en veroouwing van het 
raadhuis.Het gemeenteoestuur wordt uitgenodigd, 
wel te willen overgaan tot het doen opmaken van de 
r.ciige bestekken.Burgemeester en wethouders be
sluiten in hun vergadering van 13 juli 1359 dan 
::'-•: om aan de Heer H.van Dueren te Roermond te 
verzoeken,die bestekken in gereedheid te orengen. 
Het college ontvangt van de gemeenteraad op 7 no-
vezoer 1859 de machtiging,om tot aanbesteding o-
ver te gaan.De raad besluit in dezelfde vergade-
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ring tot aanstelling als opzichter over het nieuw 
te bouwen huis van bewaring en over de verbouwing 
van het raadhuis aan de Markt van Joannes Fran-
ciscus van Mosseveld,rijksopziohter van de Water
staat, woonachtig te Aarle-Rixtel.De aanbesteding 
heeft op 5 december 1859 plaats; hieraan was be
kendheid gegeven door een publicatie in de Staats
courant, de Nieuwe Noordbrabander,de Noordbraban-
ter en het Amsterdamsch Handelsblad.Het proces
verbaal 1) van de openbare aanbesteding van "het 
verbouwen van het raadhuis te Helmond,hoofdzake
lijk ter voorziening in de noodige localen voor 
het Kantongeregt aldaar" wijst uit,dat Lucas van 
Gaal,aannemer van publieke werken,wonende te Gel-
drop,het werk voor ƒ 9.040,- aanneemt,zulks in 
naam en ten behoeve van Gerardus en Johannes van 
Gaal,timmerlieden,eveneens wonende te Geldrop. 
G.S. verlenen hun toestemming op 23 december 1859. 
In "Bestek en voorwaarden" staat voldoende te le
zen,maar nergens,ook niet in art,10 "Kap,tooren 
en aanhooren",is iets te vinden omtrent het ver
sieren van het fronton door leeuwen. 
Desondanks is het prettig,dat de gemeenteraad op 
19 decemoer nog besluit een bedrag van ƒ 350,-
toe te kennen aan H.van Dueren voornoemd voor het 
opmaken van de plannen en bestekken. 
Diezelfde dag wordt Hendrik Cornelis van der Hoorn 
aangesteld als dagelijks opzichter bij de verbou
wing van het raadhuis,tegen een maandloon van 
ƒ 50,-. 
Bij raadsbesluit van 18 februari 1860 wordt de 
daartoe aangeboden woning van de gemeentesecreta
ris van der Linden,gelegen aan de Steenweg,als 
stadhuis aangewezen en wel voor de periode van de 
verbouwing van het pand aan de Markt.Opdracht 
wordt gegeven de nodige kasten en materialen daar
heen over te brengen.De verbouwing van het raad
huis neemt in het voorjaar van 1860 een aanvang. 

Het eerste bericht omtrent de LEEUWEN is aange
troffen in een schrijven van 12 juni 1860,gericht 
aan burgemeester Van den Dungen,alhier. 
De gebroeders FRANS R.J. en HENRI R.DONKERS RHZ, 
beeldhouwers en architecten,wonende te Driel bij 
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Zaltbommel,berichten als volgt: 
"Weledele Heer, In antwoord op de genomen infor-
"aatie hebben wij de eer UEd mede te deelen,dat wij 
•de twee leeuwen met hunne schilden,waarop het ou-
"de en nieuwe wapen van Helmont of van Noordbra-
"bant,zullen franco Helmont,doch zonder plaatsing, 
"alleen nemen wij het opzicht over de plaatsing 
ten onzen koste. 

"Ie Geboetseerr). volgens de kunst in verband met 
• hunne hooge plaats,uit beste potaarde,gebak-
" ken en met best goud georonsd,voor de som van 
" ƒ 130,—. ) de hoogte der 
"26 In bentheimer steen ƒ 250,— ) leeuwen is 0,85 
"3e In harts teen steen ƒ 325>— ) NL duim,zonder 

plint. 
"In alle gevallen,des verkiezende de wapens in 
"hunne kleuren geschilderd.In vertrouwen dat de 
"Haaa uit deze onze opgave eene keuze doen zal 
"blijven wij onder aanbeveling hoogachtend, 
"UEd Uw Dienaren .... o 
"Nota.Verzoek eene juiste opgave van lengte en 
"breedte van het voetstuk waarop de leeuwen moe-
"ten geplaatst worden." 

Sennelijk is de aanschaffing van de kunstwerken 
een aangelegenheid van de burgemeester geweest. 
2iauw hierbij betrokken was de rijksopzichter J.P. 
v.Mcsseveld,die door de gebroeders als "vriend" 
cstiteld wordt, zoals nog zal ülijken = De zekerheid, 
welke elders is uitgesproken,als zou J.L.P.Donkers 
destijds gemeentearchivaris en rector van de La
tijnse school te Helmond, zijn advies gegeven heboen 
:~trent de meest geschikte oeeldhouwers,is niet 
ro overtuigend.De heer van Mcsseveld is degene, 
ile met de Hoofd-Ingenieur van de //aterstaat te 
'3-HertogenDOEch de voor de veroouwing nodige re
laties onderhoudt en terdege op de hoogte is van 
ie kwaliteiten der georoeders Donkers.Het komt ons 
voor,dat het advies omtrent de beeldhouwers van 
ie Waterstaat afkomstig zal zijn geweest.De gebroe-
iers hadden juist in deze jaren een grote bekend-
::eid. 
Cp 7 juli 1860 schrijven zij (wederom) aan de bur
gemeester: 
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"Ter voldoening van het ons kenbaar gemaakte ver
langen, is dienende,dat wij in onze voorige opga
ve alleen gesteld hebben; hardsteen en benthei-
mer steen,omdat eerst gemelde op den voorgrond 
werd verlangd; en daar deze toch al heel wat ar
beid kost n̂ hierdoor zoo kostbaar wordt,en 
thoch minder schoon voor beeldwerk is dan de twee
de, en deze tevens in hardheid neven den vorigen 
staat, zoo stelden wij dezen daarbij.De gebakken 
aarde stelden wij,als zijnde voor steen,het mins
ten in prijs. 
Wat nu de soliditeit betreft van Fransche steen, 
deze is reeds op zich zelve zonder olie beter, 
dan gebakken aarde; daar ze nimmer zoo hart kun
nen worden gebakken als de harde baksteenen,en 
dus in hartheid meer met de gewone bloempotten 
overeenkomen. Jeölied zijnde, verkrijgt hij eene groo
tere vastigheid, doordien bij eene goede bewerking 
de olie diep intrekt en de atomen aan elkander 
zet door als droogende zelfstandigheid de ruim
te in te nemen,welke de atomen van een scheidt; 
doch nimmer verkrijgt hij die hartheid,welke de 
bentheimer steen bezit, of schoon zij het voorregt 
van kleur beide gemeen hebben. 
Zeker is het,dat men den franschen steen onein
dig schooner kan bewerken,als dat de aarde gebak
ken zijnde, is, hoe fijn zij ook moge zijn afgewerkt, 
als zij nog week is. 
Mogt men tot Fransche besluiten, dan zullen wij 
dezelve olieën met dezelfde bereide olie waarme
de men soms ook wel gipsen beelden verhardt,die 
daardoor verscheiden jaren tegen den vorst be
stand zijn.Dit durven wij UEd verzekeren dat de 
Leeuwen zoo bewerkt zijnde,geen ongemak zullen on
dervinden van den regen en vorst,de grootste vij
and van al wat aan de lucht is bloodgesteld,en 
dat zij,worden er geene slagen of stooten aan toe
gebracht, beat den duur van het gebouw zullen be
leven, te meer nog daar men bij het onderhoud der 
verwwerken,de Leeuwen van het ingegaderde vuil 
en spinraggen kan ontdoen, en ze om de vijf of 
tien jaar eens luchtig overolieën. 
In Fransche steen aldus fijn afgewerkt zullen wij 
de beide Leeuwen leveren voor honderd vijf en ne-
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gentig gulden ƒ 195,00 franco Helmont.Vertrouwen
de dat wij hiermede aan UEd geëerd verlangen zullen 
hebben voldaan,vlijen wij ons tevens met de opdragt 
te zullen worden vereerd, en olijven wij hoogachtend.." 

Uit het voorgaande blijkt, dat wel de idee aanwezig 
was om het fronton van het raadhuis met twee leeu
wen als schildhouders te versieren,doch dat de op
dracht beslist nog niet verleend was.Dat er een 
opdracht verstrekt is, blijkt eerst op 3 augustus 
1860.Aan de hand van een opgave van de opzichter 
H.C. v.d.Hoorn (tevens opzichter bij de veroouwing 
van kerk en toren van de St.LamDertuskerk in deze 
jaren), welke opgave in overleg met rijksopzichter 
Van Mosseveld is opgemaakt,voteert de gemeenteraad 
een bedrag van ƒ 20,— en ƒ 150,—,resp. "voor de 
voetstukken der figuren op de hoeken van het fron
ton" en "voor de beide op de hoeken van het fronton 
op de teekening voorkomende voorwe:pen". 

De tekeningen zijn niet gevonden,maar zij zijn er wel 
geweest.Het schrijven van de gebroeders dd. 3 sep
tember 1860 aan "Mijnheer en Vriend" F. A. J> v.Mosse
veld, rijksopzichter van de V/aterstaat getuigt hier
van. 
"Wij heDDen heden het genoegen in antwoord op Uwe 
geëerde van den 28 Augustus j.l. UEd hiernevens 
s'aande toe te zenden eene schetsteekening in na
tuurlijke groote,de hoogte van de leeuw zender de 
plint is 0,85 el. 
Het zal ons aangenaam wezen te vernemen welk wapen 
op het andere schild moet worden gebeiteld bene
vens aanwijzing der vereischte heraldieke kleuren. 
Zoo aan het wapen van Helmont nog een of ander 
mogt ontbreken gelieve zulks bij te voegen op zij
ne plaats.Met hoog achting hebben wij de eer te 
zijn UEd Dienaren en Vrienden. . . . 
De gehele familie is welvarend en wij hoopen zulks 
ook van U die wij wederkerig onze hartelijke groe
ten toe te voegen." 

Het eerstvolgende (nog aanwezige) bericht dateert 
van 19 februari 1861.De beeldhouwers oericnten aan 
de burgemeester vanuit hun woonplaats Driel aan 
de V/aal: 
"Thans nu het water ons,(}ode zij dankl,weder heeft 
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verlaten, zijn wij in staat UEd eenig berigt aan
gaan de leeuwen te kunnen mededeelen.Het water, 
dat door niemand hier zoo hoog verwacht werd, 
heeft ons overvallen,en zoodanig,dat het binnen 
weinige uren zijn hoogste punt had bereikt; het 
water stond in ons werkhuis 1,50 NL el. 
De model leeuwen waren bijna gereed, toen de nood
lottige overstroming plaats had; en nu wij weder 
onze werkplaats binnen konden komen, vonden wij 
dezelve -nevens enige andere stukken in potaar-
de- geheel vernietigd. 
Om UEd eene ware schildering van den toestand 
te geven, is ondoenlijk, en de verliezen die ons 
treffen zijn groot;daar, behalve deze, ook de hou
ten luster voor Isidorus onbruikoaar is gewor
den, alle gereedschappen onder water heboen gele
gen, en eene groote partij houtwaren onbereken
baar bederf hebben ondergaan. 
Ofschoon hier door nog al eenige vertraging zal 
ontstaan in de uitvoering der aangenomen werken, 
zoo zullen wij toch zorgen dat dezelve zoo spoe
dig mogelijk worden uitgevoerd, gelijk UEd wel be
grijpen zult,dat het in ons belang is,temeer nog 
daar wij nu gedurende zes weken niet een enkele 
slag hebben kunnen werken. 
Vertrouwend dat UEd deze onze letteren ten goe
de zult nemen blijven wij hoogachtend...." 

Het is uiteraard spijtig geweest,dat de voorgevel 
van het raadhuis twee stompe sokkels heeft gedra
gen, toen op 22 februari 1661 de verhuzing plaats 
had vanuit pand Steenweg,de tot stadhuis aange
wezen woning van de gemeentesecretaris, naar het 
zo verfraaide stadhuis aan de Markt. 
Vier maanden later echter, op 2d juni, zijn Deide 
beeldhouwers te Helmond en presenteren zij hun no
ta aan de gemeente, groot ƒ 250,00 "wegens het 
leveren van twee gebeeldhouwde leeuwen met wapenr-
schilden enz, in oentheimer steen ten dienste van 
het nieuwe raadhuis". 
De uitbetaling van het bedrag heeft nog diezelf
de dag plaats. 

Omtrent de plaatsing van oeide leeuwen oerichten 
de georoeders op 31 juli 1861 aan de burgemeester, 
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dat deze twee op het laatst der aanstaande week te 
Helmond zullen aankomen (d.w.z. uiterlijk op zater
dag 10 augustus) .Bij de ontlading zullen zij per
soonlijk aanwezig zijn "om dan dezelve maandag den 
12de Augustus te plaatsen". Zij verzoeken om de aan
nemer van het raadhuis hiervan in kennis te stel
len "teneinde ... met knechts en materiaal mede 
als dan gereedt zij om de plaatsing te bewerkstel
ligen, welke als dan onder ons toezicht en verant
woordelijkheid zal geschieden". 
En de gebroeders eindigen hun bericht als volgt: 
Wij twijfelen geenszins of dezelve zullen ten volle 
aan de verwachting beantwoorden.... 
Zij hebben met deze zin midden in de roos gescho
ten.Nog heden ten dage kan men achting heoben voor 
de hooggeplaatste kunstwerken.Wanneer deze eenmaal 
zullen zijn "neergehaald", zal men ontdekken, dat 
ook deze leeuwen een staart hebben,zoals het hoort. 
Toch had deze "leeuwenopdracht" nog een langere 
staart dan in feite zicntoaar was: de georoeders 
heDoen nl. toen nauwelijks kunnen oevroeden, dat 
de stad Helmond ook nog op andere wijze van hun be
kwaamheden georuik zou gaan maken,zodat met de 
plaatsing van de leeuwen hun werkzaamheid te Hel
mond slechts een tijdelijk einde nam.Daarom kunnen 
wij schrijven, dat de leeuwen toch een langere staart 
hadden.Leest U maar 

Wie zlin die georoeders Donkers ? 

PRAN3 en HENRI DONKERS zijn de "zeer oegaafde Bos
sche architecten-beeldhouwers,kunstenaars...wier 
namen met de volledige en kostoare restauratie der 
St.Janskerk,en vooral met de daaraan voorafgega
ne openbare prijsvraag - waarin zij de bekroning 
wegdroegen - op het nauwste verbonden zullen blij
ven" . 
Aldus worden zij geïntroduceerd door Jan Mosmans 
bij gelegenheid van de herdenking in 1909 van het 
50e jaar der bouwherstelling van de kathedraal te 
's-Hertogenoosch 1). 
De openbare pr]jsvraag:het maken van een plan van 
herstelling van het uitwendige der St.Janskerk 
te 's-Hertogenbosch,zonder den klokkentoren en de 
ten noorden en zuiden daarvan staande overblijf-
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sels der oude kerk, en welke prijsvraag in 1653 is 
uitgeschreven door het Provinciaal Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen,wordt in 1858 door 
de gebroeders Donkers gewonnen.De jury,waarin o.m. 
zitting hebben de Heer Zwirner,bouwmeester van de 
Dom te Keulen,en de Heer Durlet,bouwmeester van 
de Kathedraal van Antwerpen,beslist,dat het plan-
Donkers de bekroning verdient.Frans en Henri ont
vangen de zilveren Genootschapsmedaille en 2000 
gulden. 
Hun ouders waren Hegnerus Henricus Donkers,medi-
cinae doctor,een Bosschenaar,en Anna Henrietta 
Leopoldina Catharina Schwalbach uit Duisburg. 
Het gezin heeft ook te Helmond gewoond,alwaar Reg-
nerus als dokter en verloskundige optrad en al
waar in 1817,1818,1823 en 1825 een kind geooren 
werd.Op 10 december 1818 werd geooren de later 
welbekende Rector Donkers (J.LoF,),rector van de 
Latijnse school te Helmond en van 1855 tot 1866 
stadsarchivaris; 
op 3 februari 1821 wordt geboren FRANS,de beeld
houwer-architect; 
op 24 april 1829 wordt HENRI geboren,maar op dat 
ogenolik woonde het gezin reeds in 's-Hertogen-
bosch. 
Frans beschikte in zijn jeugd reeds over een grote 
handvaardigheid.Hij vervaardigde op schaal 1:100 
een in hout gesneden St.Janskerk.Nauwkeurig heeft 
hij het interieur uitgesneden: de groeven der ko
lommen, de gewelfschepen,de triforiums en de beel
den met sokkels en baldakijns .Dit werkstuk moet 
berusten bij het Provinciaal Genootschap,Henri 
heeft ooit een withouten kerk gesneden,maar dit 
werkstuk is waarschijnlijk vroeger ten huize van 
pastoor (zijn broer) Donkers te Duizel verbrand. 
Hun andere kunstwerken zijn o.a. een (model)-stand-
Deeld van Van Thulden op het stadhuis van 's-Her-
togenoosch en ,,,.... . 
die waarover wij Frans zelf het zijne laten schrij
ven. 

Henri Donkers, die anderhalf jaar was toen zijn va
der overleed,was in het vak opgeleid door zijn 
broer Frans.üen andere ^eermeester neeft hij niet 
gehad.Nadat de leeuwen op het raadhuis te Helmond 
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hun plaats gekregen hadden,betekende dat geenszins 
een verbreking van banden met de vroegere woon
plaats van het gezin van dokter Donkers. 
De bouw van de "Gazfabriek" naar plan en tekening 
van J.M.van der Made,civiel-ingenieur te Dordrecht, 
en gebouwd door de aannemer G.Hoogendoorn Rz uit 
Giesendam,was zover gevorderd,dat kon worden uit
gezien naar een directeur. 
In de raadsvergadering van 30 juli 1862 bericht 
de burgemeester,dat voor de gemeente Helmond de 
heer Henri Donkers Rhz uit Driel "de voordeligste 
onder de sollicitanten" is,die naar de functie 
dingen.Unaniem kiest de gemeenteraad op 26 au
gustus 1862 Henri Donkers als eerste direkteur 
van de Gasfabriek. 
Twee dagen later legt de burgemeester de eerste 
steen en de gasfabriek verlicht op 24 decemoer 
1862 voor het eerst "ten genoege van een ieder 
onze gemeente door middel van gaz,hetwelk een 
schoon en helder licht afgeeft". 
Een en ander was uiteraard niet het werk van Hen
ri Donkers.Als beeldhouwer-architect bescnikte hij 
niet over voldoende technische oekwaamheid tot 
het leiden van een gasfaoriek.Dit gaf nij ook toe 
en was bP'-eid "zich te oefenen" in de gasfabriek 
te Dordiecht,onder toezicht van de heer J.M.van 
der Made.De gemeenteraad was niet ongenegen hem 
hiertoe twee maanden eerder te Denoemen.De af
spraken zijn nagekomen.Zijn benoeming ging in op 
1 septemoer 18b2,zi,1n jaarwedde werd vastgesteld 
op ƒ 600, — .Tegelijkertijd zal de nieuwe directp'ur 
ais boekhouder fungeren en zich belasten met het 
gehele toezicht over de gasfabriek en over al de 
daarmede in verband staande werkzaamheden,tot het 
maken van tekeningen toe. 
Het gezin Henricus Donkers vestigt zich op 23 
september 1862 te Helmond en oetrekt de bovenwo
ning Binderstraat 139. 

Maar ook broer Prans vestigt zich met zijn gezin 
te Helmond op dezelfde dag en in hetzelfde pand 
als Henri. De plannen van Prans olijken uit zijn 
schrijven aan de gemeenteraad van Helmond op 15 
oktober 1862.Hij schrijft: 
U weet dat wij hem de gelegenneid zouden oieden 



"het zijne" zelf bekend te maken : 
"Vernomen heobende dat de Raad voornemens is om 
over te gaan tot het oprigten eener teekenschool, 
het benoemen van een directeur voor dezelve,en 
het aanstellen van een gemeenten architect,heeft 
de ondergeteekende de eer zich tot de vervulling 
dezer beide taken voor te dragen. 
Bij de werken, door mij afgeleverd en bij den Raad be
kend,moge het overbodig zijn,het bewijs te leveren, 
dat ik mij niet zonder toerusting tot beide be
trekkingen voordraag. 
Echter zij het mij vergund hierbij over te leggen 
de getuigenis van den Ingenieur van den Water
staat te Nijmegen,den Heer J.van der Toorn van de 
hooggeplaatste Commissie voor het monument van 
den Vice-Admiraal J.G.Rijk en zij het mij ten over
vloede gegund te herinneren aan het standbeeld 
van de Brimen,door mij ontworpen en gebeiteld,en 
voor de bouwkunde aan openoare feiten de bekroo
ning van het restoratie plan der St.Janskerk te 
's-He: togenbosch en de onderscheiding wegens een 
plan voor het raadhuis te Gorinchem,dat onder ze
ventien mededingenden de eer genoot op de tweede 
plaats bekroond te worden ofschoon de geraamde on
kosten straks dO^ minder waren dan van het eerste. 
In beide laatste kunstwerken had wel mijn Broeder 
en leerling even veel deel,maar voor mij was dit 
des te aangenamer, omdat ik zijn eenige leermeester 
in de kunst geweest ben. 
Mogt aan mij de beide betrekkingen worden opgedra
gen, dan zal de gemeente van haren Architect ti.idig 
alle noodige plannen,en oegrootingen kunnen ont
vangen, de uitvoeringen ten allen tî jden oehoorlijk 
nagezien worden, terwijl ik in de betrekking van 
Directeur van de teekenschool vertrouw eenmaal 
op leerlingen als mijn oroer te moge bogen.De on
dergeteekende zal zijn Dest doen om den Raad eer 
te doen geven, dat hij beide betrekkingen zal heb
ben ingesteld. 
De ondergeteekende is overtuigd dat,wanneer de 
veelzijdige arbeid,de vele voordeelen van oeide be
trekkingen feitelijk zullen geoleken zijn de gemeen
te Raad zelve de eerste zal zijn, deze naar ver
diensten te beloonen,en hij wil zich daarom in den 

58 



• - , «^^„.«t*,^.^ fWmk" vtk *. « - V t̂wv*.! >r v-at^^-jnip^t». , *«iH*«^rtf *M^X^'fB'fti^^-^^^^^^'^Ê'* 

Jb 
% i«f 

ir 

i7 

i8 



•« '. 

19 



beginnen met de geldelijke tegemoetkoming geheel 
tevrede stellen,zoo als de Raad,in afwachting der 
uitkomsten zal goedvinden te bepalen. 
Bij het tegemoetzien eener gunstige beschikking 
van den Raad,heb ik de eer te zijn, Uw EB Dw. Die
naar ... w.g. Frans R.J.Donkers". 

Op 3 novemoer 1862 wordt Frans Donkers oenoemd tot 
tekenmeester tevens architect der gemeente Helmond, 
zulks met ingang van 1 januari 1863,op een jaar
wedde van ƒ 200,--. 
Om zijn bekwaamheid te bewijzen stelt hij tevoren een 
plan en begroting op inzake de wijze van opbouwing 
der Latijnse school tot verkrijging van een geschikt 
lokaal voor de lekenschool.' 
In de vergadering van 3 november voormeld besluit 
de Raad ook tot oprichting van een tekenschool, 
waarin aan ieder de gelegenheid verschaft zal wor
den gratis onderwijs te verlangen in het handteke
nen, de bouw- en boetseerkunst. 
Aldus hebben wij geconstateerd, dat de makers van 
de leeuwen anno 1861 in onze stad belangrijke 
posities zijn gaan innemen, t.w. als eerste direk-
teur van de Gasfabriek en als eerste direkteur 
van de Tekenschool. 

FRANS Donkers is echter de eerste van de gebroe
ders,die de gemeente Helmond zal verlaten. 
Ingaande 1 juli 1865 heeft hij eervol ontslag ver
kregen als tekenmeester en stadsarchitect.De ge
meenteraad voegt aan het besluit wel toe,dat "in
geval zijne standplaats als bî jzonder opzigter üj] 
de Staatsspoorwegen l;in Venlo-Helmond met 1 octo-
oer e.k. nog alhier gevestigd is,het gemeentebe
stuur alsdan genegen is met hem eene nieuwe ver
bintenis aan te gaan omtrent het geven van teeken-
lessen alleen". 
Het gezin F.-R . J .Donkers-Kolverscnoten verhuist 
op 13 mei 1867 naar Reuver.Volgens een aanteke
ning zou Frans te Venlo zijn overleden OD 17 au
gustus 1877. 

Nog vóór het definitieve vertrek uit de gemeente 
van Frans is de foto van het raadhuis aan de Markt 
genomen.De foto,vervaardigd door Ch.Beniest,siert 
een artikel van J.J.M.Heeren in Brabantia 1956, 
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p.284.Het artikel handelt eveneens over de twee 
leeuwen.De opname is gemaakt tussen 1856 en 1870. 
Het pand,links van het raadhuis,dateert uit 1865. 
In december 1865 wordt het betrokken door notaris 
Sassen,die op 8 maart van dat jaar uit Geffen 
zich in de Veestraat (pand Geelen) vestigt,en die 
per 30 decemoer 1865 dit pand door anderen kan 
laten bewonen.Het pand rechts van het raadhuis is 
in 1870 vervangen door het inmiddels alweer afge
broken en aan een ieder bekend zijnde pand-Prin-
zen. 

HENRI Donkers,directeur van de Gasfabriek,gehuwd 
met Wilhelmina Kolverschoten,krijgt van de gemeen
teraad op H feoruari 1876 toestemming tot het 
vervullen van nevenfuncties, t.w. Doekhouder bij de 
Spaarkas,havenmeester, terwijl hij gedaan weet te 
krijgen,dat hem voor 1876 vrijstelling wordt ver
leend van huurbetaling voor de woning op het ter
rein van de gasfabriek.Maar het zint hem niet. 
Begin september 1876 verzoekt hij aan de raad ver
lof te mogen solliciteren naar de vacante betrek
king van directeur Gasfabriek te Roermond.Op 9 
september 1876 deelt hij mede, dat hij zijn sollici
tatie heeft ingetrokken,maar in de raadsvergade
ring van 21 september d.a.v. wordt behalve dit 
schrijven eveneens zijn schrijven aan de orde ge
steld, waarmede hij bericht, dat hij te Roermond be
noemd is.Beleefd voegt hij daaraan toe het ver
zoek om in zijn plaats een ander alhier te oenoe-
men.Eerst op 16 oktooer 1876 verleent de gemeen
teraad hem ontslag als direkteur van de Helmond-
se Gasfabriek,zulks met ingang van 1 januari 1877. 
Henri verhuist op 11 december al naar zijn nieuwe 
standplaats .Hij overlijdt daar op 20 maart 1891. 
Te Helmond wordt hij opgevolgd door de bouw- en 
gaskundige Pi-eter Polet uit Utrecht .Diens jaar
wedde als direkteur van de "Gemeentelijke" Gasfa
briek wordt vastgesteld op ƒ 1.200, — .Hij mag bo
vendien vrij wonen in het pand bij de fabriek. 

Het is passend om van de V/atermolenwal terug te 
keren naar de Markt.Dat wij bij de gasfabriek te
recht gekomen zijn,was tevoren niet te voorzien. 
Toch is het nuttig dat de schoorsteen van Hel-
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tnonds eerste Gasfabriek hóóg door de tekst steekt. 
De verdiensten immers van de gebroeders Donkers, 
zijnde beeldhouwers, architecten, tekenmeester, ar
chivaris , directeur en havenmeester, zijn niet weg 
te cijferen. 
Hoog stonden de schildhouders nog tot vrijdag 5'̂  
maart 1967.Hoog daardoor ook de namen van FRANS 
R.J. en HENRI R.DONKERS,welke staan gebeiteld in 
de van de Markt afgewende zijde van de plinten. 
Het jaartal 1861 - gevoegd achter deze namen -
zal ons blijven herinneren aan de dag van 12 au
gustus 1861 . 

l)Taxandria XV, I9O8, p.I4I-147.Zie Brabants 
Heem december I966. 

J.M.Th.Verschueren, 
gemeentearchivaris. 

Helmond en de Aanvoerder van het Turfschip van 
Breda. 

Het artikel "De Overgave van Breda" biedt een goe
de gelegenheid om iets mede te delen over het 
optreden van 

CHARLES DE HERAUGNER, 

voorganger van Justinus van Nassau.De Heraugner 
werd in Kamerijk geooren en trad later in Staat
se dienst.Als aanvoerder van het turfschip kon hij 
in 1590 bij verrassing Breda innemen.De geschie
denis kennen wij allen nog uit onze jeugd.Na zijn 
heldendaad v/erd Heraugner gouverneur van Breda 
en was hij, evenmin als andere hooggeplaatste in 
die tijd afkerig van geschen.<en. 
In 1592 namelijk had hij vernemen, dat met te HEL
MOND in de herberg DEN WILDEMAN (deze herberg 
stond op de plaats,waar laatstelijk de Leeszaal 
gevestigd was) een sprekende vogel (een soort 
Vlaamse gaai) had.Heraugner wilde gaarne deze vo
gel hebben en daarom schreef hij aan het bestuur 
van de stad Helmond de volgende brief, die hij door 
een vrouwelijke bode liet oezorgen (A-Hm II4I): 
"Lieve besondere goede Vrienden, 
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"lek gebiede mij zeer hertelycken tot uwarts ende 
"de oorsake myns schrijvens is dese. 
"Alsoo ick verstaen hebbe dat in den Wildeman 
"tot Helmont is eenen vogel,sprekende diversche 
"talen,dat U gelieve mij de vrientschap te doen 
"ende mij denselven voogel alhyer te bestellen. 
"D'welck doende suit my vrintschap doen die ick 
"ter gelegendertyt tegens U Lieden ende uwen in-
"woonderen zal erkennen. 
"Dat kenne Godt die U in gesontheyt gespare. 
"Actum - opt Gasteel tot Breda den xven Septem-
"bris 1592. U goetgonstige vrient 

" Charles de Heraugner 

"Betaalt den bode. 

p.s. Men lette erop,hoe hij zelf zijn naam schrijft. 

Onze stadsbestuurders wilden uit eigenbelang 
goede vrienden blijven met deze Hoge Heer en dat 
zij onmiddellijk aan zijn verzoek hebben voldaan 
blijkt uit de burgemeestersrekening van 1591/1592: 
in modern schrift: 

"....geschoncken den gouverneur van Breda eenen 
"marcorff ende denselven gecocht van Jan Beek 
"LamDerts,daervoir gegeven...8 gulden 5 stuyver 
"....gegeven der vrouwen die den marcorff quam 
"haelen deur schrijven van den gouverneur van Bre-
"da 3 ghulden. 
"....die voirss. vrouwe verteirt tsavonts ende 
"mede gecocht een cauwe (=kooi) daer den mar-
"corff in sat, Tsaemen gegeven ....22 stuyver." 

Of de gcuverneur veel plezier van de vogel gehad 
heeft is mij niet bekend.Charles de Heraugner 
overleed in 1601. 

C.H.A.M.van Bokhoven. 
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Om technische redenen moesten de foto's uit 
de tekst gelicht worden. 

Wij verwachten,dat zulks de leesbaarheid van 
de artikelen niet tekort zal doen. 

5^ het verschijnen van dit nummer van het Medede
lingenblad was het bestuur van de Heemkundekring 
Feelland samengesteld als volgt: 

C.M. Smit 

A.M.'J. Niessen 

J.M.Th.Verschueren 

Zrs. J.W.M. Corstens 

::rs. P.E.P. Hornikx 

- voorzitter 

- vice-voorzitter 

- secretaris 

- penningmeester 

- lid 
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