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Helmond's 
Heemkroniek 

Heemkundekring "Peelland" 



1 December 1 976 

Drie-maandelijks tijdschrift 
van 
Heemkundekring "Pcelland" 

Sekretariaat 
Huushroeclaan .50» Helmond. 

Bij het verschijnen van dit laatste nummer in het jaar 
1976, wordt de artikelenreeks over het "Kasteel-Raadhuis" 
van ons medelid ' W. Strijhosch afgesloten. 
Wij hebben hem reeds bedankt voor zijn bereidheid zijn 
materiaal ter beschikking te stellen voor ons blad. 
Nu wij het verhaal in zijn totaliteit hebben gelezen, 
kunnen wij het niet nalaten hem nogmaals dank te zeggen 
en - we doen het met grote schroom - de verwachting uit 
te spreken dat er wellicht nog zo'n gedegen artikel 
uit de pen komt. 
Dit laatste geldt zeker voor onze andere leden. 
Het tijdschrift moet door U allen geschreven worden !!! 

Sekretaris Broeder P. v.d. Ven begint in dit nummer 
met een artikel "Van stadspomp tot waterleiding"» het 
aspect van de watervoorziening in de stad vanaf 1860. 
Wij hopen, dat U met interesse en genoegen kennis neemt 
van dit stukje Helmondse geschiedenis. 
Voorts treft U aan een kleine bijdrage over het woord 
"dries". 
Al enige tijd geleden (30 januari 1976) werd het gezins
vervangend tehuis "Den Dries" aan de Bakelsedijk 
geopend. 
N.a.v. deze naam heeft de heer M. de Wit het begrip 
"dries" wat uitgediept. 

Uw bestuur. 
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Vervolg van: HET^KASTEEL^EAADHUIS^VM^HELMOND 

De vöór het kasteel gelegen hij-gehouwen, kwamen uitstekend van 
pas gedurende de verbouwing. 
In een gedeelte daarvan, werd een tijdelijke woning ingericht 
voor de opzichter, terwijl de overige ruimten zeer nodig waren 
voor het bergen van materialen en voor werkplaats. 
Het was echter van het begin af de bedoeling, om deze bij
gebouwen te slopen en alleen de twee vierkante wachttorens te 
bewaren. 
Zoals hierboven vermeld, (uitgave sept.) moest het water van de 
vijver opnieuw tegen de muren gebracht worden. 
Bovendien zou de vijver ook teruggebracht worden tot de eenvou
dige vierkante vorm. 
Om deze werken uit te voeren, was het nodig de vijver, die 
door een sloot in verbinding stond met de Zuid-Willemsvaart, 
leeg te pompen. 
Dit gebeurde door middel van een centrifugaal pomp, aangedreven 
door een electrometer 
Daar de bodem bedekt was met een dikke laag modder, was het 
nodig, een met damwand omkiste put te graven voor de zuigslang. 
Na het leegpompen bleek, dat de modderlaag in het midden op 
plaatsen anderhalve meter dik wasr; --
Na enkele dagen de vijver droog gehouden te hebben, was het 
mogelijk deze modder in kruiwagens te laden en in de tuin uit 
te spreiden, waar ze nogal spoedig voldoende opdroogde om met 
karren weggevoerd te kunnen worden. 
De grond om het kasteel werd weggegraven en de vijver onder 
profiel gebracht. 
Aan de kanten werd een rij perkoen palen geslagen. 
Met de Zuid-Willemsvaart werd een nieuwe verbinding gemaakt 
door middel van rioolbuizen. 
De tuinarchitectuur werd verzorgd door de heer Leonard A. 
Springer te Haarlem, 
Bij deze plannen moest rekening gehouden worden met verkeers-
eisen, vraardoor enkele mooie bomen en heesters moesten 
verdwijnen; de meeste bomen konden gelukkig bewaard blijven, 
waaronder enkele pracht exemplaren. 
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Nu nog iets over de indeling en afwerking. 
Achter de hoofdingang de Raadzaal, de massieve deuren, de twee 
meter hoge larabrizering, de zware "balken ondersteund door 
consoles, dit alles van prachtig eikenhout, maakt een grootse 
indruk. 
Een podium voor het dagelijks hestuur aan de ene zijde, aan de 
andere kant een talie, waarachter de "banken voor het puhliek. 
De vijf hoge ramen in de diepe nissen geven een mooie gelijk
matige verdeling. 
Links en rechts van de Raadzaal, de mooie schoorsteenbeschil
dering, daterend uit de tijd van de overgang van het kasteel 
van de Corten'bach's naar de Ar"berg's, door huwelijk van 
Graaf Ar"berg met de erfgename van de Cortenhach's mn 1688. 
Aan de wanden van deze kamer, zeer mooie oude schilderijen. 
Aan de rechter vleugel de Burgemeesters kamer, met een zeer 
goed geslaagde lam"brizering. 
Daarnaast de bureaux van de Burgelijke Stand, Bevolking en 
Militaire Zaken, met zeer praktisch ingerichte loketten. 
Aan de linker vleugel de twee Lodewijk XVI kamers, waarvan 
de eerste de vergaderkamer is voor Burgemeester en Wethouders 
de tweede Commissiekamer, 
Daarnaast het kantoer voor de gemeenteontvanger. 
Op de verdieping, boven de Raadzaal, een prachtig vertrek, 
welke ingericht is tot rouse\am. 
Rechts de afdeling "Financiën". 
Boven de Burgemeesters kamer, die van de Sekretaris, daar
naast de afdeling "Algemene Zaken". 
De noord- en oostvleugel, worden ingenomen door Publieke-
Werken met BOUT/ en Woningtoezicht. 
In de kelders is het Archief ondergebracht, terwijl op de 
zolder naast de algemene bergruimte, een vertrek is inge
richt voor het maken van lichtdrukken. 
Voor zover er geen geschikte meubelen waren op het oude 
stadhuis, T/erd al het benodigde vervaardigd naar ontwerp 
van de heer Hanrath, alles streng eenvoudig maar massief 
van Slavonisch eikenhout en zeer goed passend in het 
kader van het gebouw. 
Op 5 april 1922, werd het nieuwe Stadhuis op plechtige 
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wijze geopend door Zijne Exellentie de Commissaris 
van de Koningin in Noord-Brahant, die met rtoht 
mocht verklaren, dat Helmond trots mag zijn op zijn 
nieuw Stadhuis, een van de mooiste van het land. 

W. Strijtosch. 

Literatuurlijst; 

Het nieuwe raadhuis te Helmond 
door; G.C. Guermonprez 

Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van 
Geschiedenis en Kunst, deel 10 

Nederlandse kastelen uit de Heemschut Serie. 
doors Jhr. Dr. E. van Nispen tot 

Sevenaer. 
De geschiedenis van Kas teel-Raadhuis en de Heren van 
Helmond. 

door; Jac. J.M. Heeren. 

Opmetingen door" architect J. Hanrath te Hilversum. 

1'Architecture Francaise. 
door: Pierre Lavedan 

De geschiedenis van de houwkunst in Europa 
door; Dr. Nicolaus Pevsner. 

Bijlage uit; Die Burg im wandel der Weltgeschichte 
Carl Schuchhardt. 
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Van^STABSPOMP^tot^WATERLEIDING 

door Br . P . v . d . Ven 

Tegenwoordig is het een heel gevione zaak om aan drinkwater 
te komen. 
We draaien de kraan maar open en we hebben water, zoveel 
als we willen. 
Zelfs is er in de meeste huizen op diverse slaapkamers wel 
een vaste wastafel. 
Dit in tegenstelling met een halve eeuw geleden, toen de 
mensen zich moesten behelpen met een lampetkan. 
Mochten we 's nachts dorst krijgen, dan was daar de karaf, 
die we v66r het slapen gaan nog eens gevuld hadden met 
lekker fris water uit de pomp. 
Hoe anders was het weer met onze voorouders gesteld, die het 
water uit de put moesten halen. 
Deze stond in de meeste gevallen vlak bij de achterdeur, 
kompleet met "putmik" en "putzwengel", omdat men in het 
'achterhuis' het meeste water nodig had. 
Was men met "putten" klaar, dan vrerd - maar lang niet 
overal - de put met planken afgeschermd om het stof en de 
bladeren van de vlierboom (naar Guido Gezelle zegts de 
beschermer van de put) tegen te gaan. 
De vlierboom overschaduwde de put, zodat in de zomerdag 
het water fris en koel bleef. 
De allereerste putten waren van heiplaggen geslagen, daar
na volgden de planken en rond I87O werd de put alleen nog 
van metselstenen gemaakt. 
Hoe de drinkv/atervoorziening omstreeks deze tijd in onze 
stad v/as, en daarna de ontwikkelinj^ervan, willen wij nu 
gaan vertellen, voornamelijk aan de hand van de gemeente-
raadsnotulen vanaf I86I, die op het gemeentearchief 
berusten. 

Omstreeks deze tijd hebben enkele pompen in de stad gestaan, 
waarvan wel de voornaamste op de Markt en in de Binderse-
straat stonden. 
Uit de notulen van 27 september 1861 citeren wijs" een post 
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is voorgedragen met het doel de "bestaande pomp op het markt
plein ter verfraaiing van de gemeente te doen vervangen door 
een nieuwe en die pomp op een andere plaats over te brengen 
alsmede om de overige of te vernieuwen of te verftaaen. 
Na langdurige deliberatie hierover wordt met algemene stemmen 
besloten deze post ( d.v/.z. onderhoud der pompen) te be
palen op Fl. 350»— mits geen vernieuwing der pomp op het 
marktplein plaats heeft". 
Hieruit kunnen vd-j v/el konkluderen, dat de pomp op het 
Marktplein niet alleen voor de vratervoorziening was bestemd, 
maar tevens funktioneerde als fraai "monument" voor de stad, 
en wel op die plaats, die vanouds de ontmoetingsplaats en 
het centrum van de stad was. 
De pomp op de Markt moest dus steeds in goede staat verkeren. 
Zij was enigszins de trots van de stad. 
Dan lezen \n.^ enkele jaren niets meer over de pompen, totdat 
we aan het rampjaar 1866 komens het jaar waarin de cholera 
uitbreekt. 

Cholera, veroorzaakt o.a. door onhygiënische toestanden, kan 
voorkomen worden door speciale aandacht te besteden aan 
ondermeer goed en zuiver drinkwater. 
Wij menen, dat in het kader van dit artikel een wat uitvoeriger 
stilstaan bij de gevreesde ziekte en de gevolgen daarvan 
verantwoord is. 
Daar overal in'den lande deze besmettelijke ziekte heerste 
was het zaak deze zo spoedig mogelijk de kop in te drukken. 
Daartoe namen burgemeester en wethouders direct een aantal 
besluiten, zoals; 

a. het oprichten van een vertrek of loods, v/aarin de 
plotseling overleden choleralijders enige tijd zouden 
kunnen worden bewaakt, voordat ze zouden worden 
begraven. 

b, het verbod om zolang de ziekte blijft heersen rouwmantels 
bij begrafenissen te dragen. 

Bovendien werd de veldwachter opgedragen tegenwoordig te zijn 
bij het desinfecteren van besmette voorwerpen. 
Naast deze maatregel werden door de inspecteur van ^ t genees
kundig staatstoezicht enkele voorschriften gegeven, waaraan 
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de hand moest worden gehoudens 
a. het maken van'êen politieverordening op het 

bouwen van huizen. 
b. het gebruik maken van een lijkenhuisje. 
c. het doen desinfecteren van mestvaalten 
d. het doen vernietigen van besmet stro, kleren 

enz., die niet meer ontsmet konden worden. 
e. het oprichten van pompen in buurten waarin 

geen goed drinkwater te krijgen is. 
f. het dagelijks doen reinhouden van de -goten en 

"zooijen" (zoeien) 
g. het doen oprichten van een loods of aanwijzen 

van een verblijf ten behoeve van gezonde per
sonen, die verbleven hebben in een door een 
choleralijder besmette woning. 

Andere, door hem reeds voorgeschreven punten waren in 
Helmond in werking getreden. 
Verder moest iedere dag aan het ministerie van binnen
landse zaken, afdeling medische politie, opgave gedaan 
worden van de personen, die door de cholera vaaren aan
getast of tengevolge daarvan overleden. 
Als toelichting op deze maatregelen staat nog het 
volgende vermeld in de raadsnotulen van 30 augustus 
1860! "dat hij (de burgemeester) echter de veldwachter 
verzocht had bij het desinfecteren van besmette voor
werpen tegenvroordig te zijn, die hem beloofd had zulks 
te doen, doch na verloop van enige dagen vernam dat 
zulks niet geschiede, dat hij daarop den veldvrachter 
had ontboden bij hem te komen, doch dat deze zich in 
geen twee dagen had vertoond, dat hij eindelijk den 
veldwachter ten raadhuize sprak en deze hem verklaarde 
tot het zuiver maken van \7oningen en het desinfecteren 
van besmette voorwerpen geen volk te kunnen krijgen 
en hij daarover het toezicht niet op zich kon nemen, 
wijl zijn vrouw daartegen was en dat dit de reden was 
waarom hij zich verwijderd had gehouden, dat eindelijk 
de heer H.H.A. Taabe dit v/crk op zich heeft genomen, 
die daartoe binnen weinig tijd het vereiste werkvolk 
had aangenomen en dat alsnu onder diens toezicht alles 

file:///7oningen
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goed verricht wordt; dat de heer G. de Roij heloofd heeft te 
zullen zorgdragen voor een lijkhuisje op het kerkhof en dat reeds 
twee personen op zich-genomen hehben de lijken te zullen 
hewaken. 
Het is duidelijk dat tengevolge van de diverse maatregelen de 
begrote Fl, I5O.— "tot wering en beteugeling der cholera" 
n-iet voldoende meer is. 
Een verhoging tot Fl. 600.— ondervindt geen beẑ ra-ar bij de 
gemeenteraad, 
In het verslag van dezelfde vergadering van 30 augustus 1866 
lezen iTïjj "wordt door de leden in het algemeen de noodzakelijk
heid betoogd, dat de doorspoeling van het zeer onreine v/ater 
uit het fabriek der heren P.F. van Vlissingen aan dfe zijde 
(nl. bij de Donkere Poort) spoedig werd bele.t, door ene voor
lopige afdamming aan de brug, aangezien sommige lieden van het 
water in de Ameide aldaar, ofschoon niet tot drinkv/ater, 
dan toch tot afkoken van aardappelen, groenten enz. gebruiken 
en er bij vele ingezetenen klachten en vrees bestaan, dan 
vooral thans, ook in de nabijheid zo zeer heersende cholera 
schadelijk werkt". 
Een besluit in die zin wordt genomen, zodat niet lang daarna 
"met het oog op de heersende epidemie en ter verkrijging van 
zuiverder water in de Ameide" het riviertje bij de Donkerpoort 
voorlopig afgesloten wordt door een dam. 
Op 11 oktober I866 wordt een schrijven van het ministerie 
van binnenlandse zaken van de volgende inhoud ontvangens 
Tranneer er geen gevallen van cholera zich opnieuw voordoen, 
behoeft 'daarvan geen bericht meer aan het ministerie 
vrorden gezonden. 
Kennelijk is de gevreesde ziekte uitgewoed, 
Hoe het "Geneeskundig Staats Toezicht voor Noord-Brabant en 
Limburg" over Helmond dacht, kunnen vdj uit het onderstaande 
opmaken. 
Het is een citaat uit een brief van de Inspecteur Ingenhousz 
van 5 april I867 aan het gemeentebestuur van Helmond. 
"Helmond, ik moet het bekennen, is in mijne inspectie eene 
der gemeenten waar met betrekking tot de hygiëne, veel kan 
en moet gedaan worden; Helmond betaalde dure tol, I96 
personen vielen als slachtoffer der cholera, en zouden nu 
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uit zulke droevige ondervinding geen heilzame lessen 
voor de toekomst getrokken worden ? 
Moet nog een tireede dergelijk ongeluk Helmond treffen 
v66r dat zorg zal gedragen worden voor goede woningen, 
vermeerdering van pompen, afvoer van fabriekwater, 
reinheid van straten en gooten, enz... 
Ik reken op de krachtdadige medewerking van het 
gemeentebestuur, en hoop, dat bereids met het in loven 
roepon van nuttige v;erken die betrekking hebben op 
den algemenen gezondheidstoestand, een aanvang is 
gemaakt". 
Op 5 juli 1867 deelt de voorzitter in de raadsverga
dering mede van de Gezondheidscommissie vernomen te 
hebbens "... dat het wenselijk ware dat twee nieuvre 
pompen ter algemene voorziening van drinkwater werden 
daargesteld als ene in de Molenstraat en ene in het 
Groenewoudj dat die commissie reeds last heeft gegeven 
om onderzoek te doen naar het water in de bestaande 
put in het Groenewoud en ingeval dit v/ater goed bevonden 
wordt dan behoefde daar geene nieuwe put gegraven te 
worden, dat nog twee staanstukken, bakken en ijzer
werk van oude pompen voorhanden zijn die nog gebruikt 
kunnen vrorden". 
De gemeenteraad besluit aan het verlangen van de 
gezondheidscommissie gevolg te zullen geven. 
Dus oude pompen moesten opgesteld vrorden, met v/aar-
schijnlijk alle gevolgen van dien. 
Maar zuinigheid was (en is) iets iraar men niet onder
uit kan. 
Eind augustus I867 ontving de burgemeester via de 
commissaris der Koningin van de minister van binnen
landse zaken het volgende schrijven, gedateerd 22 
augustus 1867s "...wenselijk, dat kermissen en jaar
markten niet mochten gehouden \70rden, T;anneer de 
cholera een epidemische uitbreiding mocht verkrijgen^ 
dit laatste is nu werkelijk het geval, te Rotterdam 
en te Dordrecht, terwijl in verscheidene Zuid-Holland
se gemeenten zich gevallen hebben voorgedaan veelal 
met doodelijken afloop..... 

file:///70rden
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Ik heh daarom de eer de hurgemeesters van gemeenten, waarin 
de eerstvolgende weken of maanden kermis zou v/orden gehouden, 
aan te sporen om hij voorkeur in eene heslotene raadsverga
dering de vraag te behandelen of onder deze omstandigheden 
schorsing of althans uitstel der kermis wenselijk v/are." 
Of de waarschuvdngen van derden veel invloed hebben gehad 
wordt niet duidelijk. ' 
De drinkwatervoorziening - vooral voorziening van hygiënisch 
en zuiver drinkwater - is een aanhoudende zorg voor het 
gemeentebestuur. 
De totale onkosten voor het onderhoud van de pompen in het 
jaar I867 hebben Fl. 344,58 bedragen. 
In de raadsnotulen van 18 januari 1868 wordt de noodzakelijk
heid van goed drink^mter nog eens benadrukt: "Dat het eene 
volstrekte noodzakelijkheid is aan de ingezetenen goed drink
water te verschaffen, al de bestaande gemeentepompen en putten 
behoorlijk zijn nagezien en gezuiverd en daarbij geheel of 
gedeeltelijk vernieuwd zijn". 
Met trots kan de burgemeester in deze vergadering konstateren 
dat de gemeente in het jaar I867 verschoond is gebleven van 
de elders wederom geheerst hebbende cholera. 
De pompen in Helmond zijn steeds een grote zorg voor de ge
meenteraad geweest. 
Zo zien vdj in september 1868 dat de pomp in de Molenstraat 
uit de roulatie wordt genomen vanwege "hare salpeterachtige 
uitdampen". 
ïïu wordt de pomp in de Kerkstraat, die ook al een poos de
fect is, in aller ijl in orde gemaakt. 
Sommige mensen hadden in deze jaren in huis al een pomp ge
plaatst. 
Dit was mogelijk, wanneer men vanuit de gemeenteput een buis 
aanlegde naar zijn woning. 
Dat hier nogal verplichtingen aan verbonden waren, blijkt 
duidelijk uit de raadsvergadering van 30 oktober I87I, waar
in het verzoek van Jan Francis Eoefs, timmerman, wonende op 
de Heuvel, om een buii te mogen aanleggen vanaf de put, 
die voor zijn huis ligt, behandeld wordt. 
Zijn verzoek wordt ingewilligd, mits hij zich aan de volgen
de voorwaarden onderwerpt: 
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a. Hij moet jaarlijks v66r 31 december aan de 
gemeente Fl. 50*— betalen. 

b. Hij is verplicht bij eerste vordering van het 
gemeentebestuur de buis uit de put te verTfdjderen 
en alles op zijn kosten in de oude toestand 
terug te brengen 

c. Wanneer na aanmaning dooi het gemeentebestuur 
de adressant de buis niet binnen 8 dagen heeft 
opgeruimd en de put behoorlijk heeft hersteld 
is het gemeentebestuur gemachtigd alles op 
zijn kosten te herstellen. 

d.Alleen de adressant, zijn erven of rechtsver-
krijgenden, en eventuele huurders van zijn woning 
mogen van deze vergunning gebruik maken. 

laar het met de pompen iedere keer wat anders T/as, 
meende de burgemeester het onderhoud hiervan begin 
1873 in het openbaar te moeten aanbesteden om er zeker 
van te zijn dat de pompen blijven functioneren. 
Op 29 januari 1873 hebben de burgemeester en wethou
ders dan ook in het openbaar aanbesteed het onderhoud 
van de gemeentepompen voor de jaren 1873 - 1875» 
Ingeschreven hebben J.A. Luyben en J. van der Lande 
voor resp. PI. IO5,— en Fl. 48,— per jaar. 
Cp voorstel van de voorzitter van de raad v/ordt in de 
vergadering van 7 februari 1873 besloten het werk te 
gunnen aan J. van der Lande voor Fl. 48,— per jaar. 

In de vergadering van juni 1877 v̂ordt gesproken over 
de verplaatsing van de pomp op het Binderseind, de 
daardoor veranderde waterafvoering en de bestaande 
waterleiding in de Heistraat. 
Jammer, dat van de inhoud van de discussies niets 
anders is genotuleerd, behalve dat een drietal leden 
daarover het woord hebben gevoerd. 
Besloten werd, dat de daaraan verbonden werken gegund 
zouden v/orden aan de aannemer Jan van Gaal voor de 
som van Fl. 628,— 
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In de vergadering van 31 mei 1880 merkt de heer Berings 
op, dat op de "begroting van 1880 een som is uitgetrok
ken voor een nieuwe pomp in de Bindersestraat. 
Omdat hij meent, dat de verhieuwing van de pomp in de 
Kerkstraat veel noodzakelijker is, verzoekt hij de 
vergadering akkoord te gaan met zijn voorstel. 
De raad heeft er geen problemen mee. 

In 1884 dreigt er weer een cholera epidemie. 
Bij de "bespreking van het ontwerp van de "verordening 
op de open'bare reinheid", in de vergadering van 30 
juni 1884 wordt opgemerkt, dat vaststelling, maar 
vooral strenge toepassing van de verordening noodzake
lijk is "immers de zoozeer gevreesde cholera is vreder 
in Europa verschenen". 
Burgemeester en wethouders \TOrden door de raad gemach
tigd "tot het doen van alle uitgaven die zij noodig 
achten voor het nemen van voorzorgsmaatregelen in het 
"belang der openhare gezondheid". 

Op 12 juli 1884 spreekt het raadslid Prinzen zijn 
waardering uit voor de wijze waarop het dagelijks 
"bestuur de zaak heeft aangepakt. 
Hij zegt ook zeer ingenomen te zijn met de proef om op 
het Binderseind een pomj te slaan. 
Het blijkt dat deze reeds goed water bevatte. 
Immerss "Ook het verschaffen van goed drinkwater is 
een der beste middelen die voor het volk gedaan kunnen 
worden". 
Be voorzitter deelt nog mede, dat het water uit deze 
pomp "zeer staalhoudend en goed van smaak en kleur is, 
wanneer het niet te lang staat". 
In de vergadering van 18 augustus I884 wijst Prinzen 
nog eens op de cholera, die zich met name in Frankrijk 
sterk verbreidt. 
Hij wijst erop, dat het noodzakelijk blijft met maat
regelen als desinfectie voort te gaan. 
"Ook geeft hij nogmaals in overweging om enige nieuwe 
northon-pompen te slaan. 

file:///TOrden
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Goed drinkwater is toch een der teste middelen voor het "behoud 
der volksgezondheid. 
Hij meent dat vooral nu het tijdstip gunstig is, omdat de 
huizen zoo goedkoop zijn. 
Een meter huis die vroeger PI. 1,40 a Fl. 1,50 kostte is thans 
te koop voor Fl. O.85." 
De voorzitter zegt, dat met het desinfecteren wordt voortgegaan. 
Wat de northon-pompen hetreft, zegt hij dat er 3 proeven zijn 
genomen, waarvan die op Binderseind goed geslaagd is. 
De 2 proeven op de Heuvel zijn niet zo geslaagd. 
Die pompen geven slecht onbruiktaar water. 
Deze pompen zullen nog dieper gedreven moeten vrorden. 
Obk in de Heistraat hij de weduwe van Bracht zal nog een pomp 
worden geslagen. 

De aandacht van het gemeentebestuur hlijft - gevdld of onge
wild - gevestigd op de pompen. 
Verschillenden zijn defect. 
De bewoners uit de Heistraat moeten hun drinkwater op de Markt 
halen. 
De andere voor hun bereikbare pompen zijn allen defect. 
"Van sommigen is het binnenwerk versleten. 
Anderen zijn vernield? de straatjongens hebben een grote 
handigheid om steentjes en ander goed door de uitloop naar 
binnen te brengen, waprdoor de zuigers buiten werking vrorden 
gesteld en zelfs blijvend beschadigd worden. 

In 1887 wordt de gemeenteraad met een schenking geconfron
teerd, die vele en lange diskussies tot gevolg heeft. 
Notaris Hovers uit Asten heeft aan het gemeentebestuur geschre
ven, dat in het testament van Catharina A.P. Ramaer, weduwe 
van Hendrikus A.J. van der Heijden, opgemaakt 25 mei I878, 
een beschikking voorkomt, die inhoudt dat zij Fl. 1000,— ter 
beschikking stelt "voor het daarstellen binnen een jaar na 
haar overlijden onder het toezicht van hare excecuteurs 
(W.A. Ramaer en P.F. van "Vlissingen) van twee vorstvrije 
stadspompen, te plaatsen aan de goot voor het huis, thans 
bewoond bij de gezusters Clercx, wijk A nr 49 en thans bij 
notaris Dijkhoff, wijk A nr. 58 waar die vroeger gestaan 
hebben". 



17 

Het legaat zal aan het gemeentehstuur worden uitgekeerd, 
nadat de pompen zijn gereed gekomen en door de execu
teurs zijn goedgekeurd, en dit alles onder de hepalingj 
dat het gemeentehestuur de pompen behoorlijk zal 
onderhouden en nooit zal laten slopen. 
De voorzitter zegt met de heer Ramaer over deze zaak 
gesproken te hebben, die hem echter had medegedeeld dat 
hij "ook voor het eerst uit het testament van de beschik
king kennis kreeg en vroeger daarvan nooit had gehoord 
en daarover ook nog niet had gedacht". 
Prinzen stelt het wel op prijs, wanneer de gemeente op 
deze manier aan twee goede pompen kan komen, 
lilaar of de schenking aanvaard moet worden, is nu nog 
niet te beantwoorden, zolang de eisen van de executeurs 
niet bekend zijn. 
Het raadslid Coovels vindt de bepaling dat de pompen 
nooit gesloopt zullen mogen worden erg bezwaarlijk. 
Lijkhof acht de zaak nog niet rijp voor een beslissing. 
De raad moet eerst op de hoogte zijn van de verplich
tingen, die uit aanvaarding van de schenking voortvloeien. 
Hij suggereert de beslissing in een besloten vergadering 
te nemen. 
De heer Konings zegt het jammer te vinden dat de pompen 
niet beter verdeeld zijn. 
In de Bindersestraat en op de Markt staan er thans 
reeds drie en in de Veestraat geen enkele. 
De voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders nu 
eerst nader kontakt zulleij opnemen met de executeurs om 
daarna in de raad verder te spreken. 
In de vergadering van 28 november I887 deelt de voorzit-
tei"" medê - dat de executeurs testamentair zich "stipte-
lijk" zullen houden aan de bepalingen van het testament. 

wordt vervolgd. 

i 
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Op 30 januari 1976 werd te Helmond aan de Bakelsedijk 
het gezsinsvervangend tehuis "Den Dries" geopend. 
Naar het Helmonds Daghlad schreef, zou een dries 
een weiland zijn. 
Het is geen onjuiste omschrijving, -maar wel erg 
summier. ' •'-
Een dries is een weilandje, dat altijd dicht bij 
de boerderij ligt. 
De dries werd namelijk gebruikt om het paard tijdens 
het schaftuurtje van zijn baas, daar even te laten 
lopen. 
Ook het jonge vee liet men erin grazen alvorens het 
in de grote wei mocht,. 
De dries was een "oefenplaats", waar de koetjes en 
kalfjes konden leren grazen. 
In de nazomer werd de dries ook wel gebruikt om 
de graanmijten te plaatsen, wanneer in de schuur niet 
voldoende ruimte was voor de oogst. 
De dries werd meestal afgescheiden met een beiiken-
of doornhaag. 

M.J. de Wit. 

Als aanvulling op deze bijdrage, waarin de heer 
De Wit de betekenis van een langzaam verdwenen 
landbouwbegrip voor de toekomst heeft vastgelegd, 
volgt hieronder een korte samenvatting van een 
artikel van M. Gijsseling over "Dries" (ziesNaamkunde 
jaargang 7 (1975), P. 258-265), hetgeen handelt 
over de verschillende (zeer oude) betekenissen van 
het woord "Dries". 

In de periode 814- 84O komt dries voor in de bete
kenis vans tijdelijk rustend land. 
Daarnaast betekent dries ook: dorpsplein. 
In de 11de eeuw komen we de plaatsnaams Thriuschon 
(in Westfalen), Driesch (bij Koblenz) tegen. 
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Als familienaam komen we "dries" tegen in Tan den Driesche 
(l3e eeuw). 

De historische bronnen staan toe 2 "betekenissen te onder
scheiden? 1. tijdelijk rustend akkerland 

2. dorpsplein. 
De eerste "betekenis moet de oudste zijn, omdat die over 
een veel groter ge "bied is verhreid dan de tweede. 

Men sprak van fist'dries liggen' van akkerland, d.w.z. dat 
het akkerland gedurende verscheidene jaren rustte. 
Dit is in tegenstelling tot het 'hraak liggen', hetgeen 
gewoonlijk slechts voor êên jaar gold. 
Vanuit deze situatie, dat het meestal niet de meest vrucht-
"bare akkers zijn die dries liggen, heeft het woord de 
"betekenis 'schrale weide' gekregen. 

Daarnaast komt de betekenis 'dorpsplein' voor, zeker in 
Vlaanderen, Brabant en Zuid-Limburg. 
De dries - het dorpsplein was een driehoekig grasplein
tje op een driesprong van wegen, met bomen beplant en 
vaak was er een drinkplaats voor het vee. 

h 
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