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Bij een jubileum. 

•'iet is gebi'uikelijk dat de vTcrzitter een inleidend woo-"d 
schrijft bij het jubileum van zijn vereniging, met name het 
25 jarig bestaan van onze Heemlrandekring. 
xloe moeilijk het di hmadl is zal U duidelijk zij^ omdat U allen 
wee"o dat ik oet&t sedert "wee jaai-. mer een gedeelteltjk v"er--
nieuwd beabî u_. poog on een passende m-anier d."- -T^o.r2,''>.±'cv— 
^chap waar te maken. 
örnners voor die t; .jd was xk nog maar een jaar of vier lid en 
van het verdei-e verleden Kan ik ve±n±g ander̂ . zeggen dan 
hetgeen de kronieken ons :e vejtollen hebben. 
En dit laatste he^ft onze secretaris in dit nummer tamelijk 
litputtend voor l gedaan. Ec heb daar niets meer aan boe te 
/oegen dan dat j.' bewondering heb voor de wijze waarop hij 
lit gedaan heeft. Eet zal voor a-len die na ons komen een 
vrelkome bron van gegevens vormen, 
De groo' 3+e moe'L^ijkheiu vcor ons besvaur is op het moment 
om he"ü geheel ?e\jnd '•'e houden en wei Deiend op een 
Iieemkundif; niovoai;. Wi.i willen TJ niet verbergen dat ons dit 
-fel eenp heel noeiliik rail „ irij hebben zelfkritiek genoeg 
om te weten dat het alleen mei een aani al lezingen per 
éeizoen mex daarlr.j een erkele excursie niet bekeken .is. 
Wij wensen U n.Z, meer toe. Op een van de laatste bestuurs
vergaderingen werd di"; wel du'.delijk gesteld ofschoon wij 
ons wel afvroegê T of wij nie i: +e zeer aan zelfkritiek deden. 
Goed dan, laat het ons wat vptdmi.itischer bekijken en vast 
stellen dat wij de xaatste tuee jaar ook menige i-atere3san"̂ e 
lezing en excursie hebben gekende ¥ij gaan in ieder geval 
vol ijver voort en houden de blik gericht op weidsere 
perspektieven, die w.̂ j met Uw aller hulp en ideeën wellicht 
ooit gerealiseei'd kvnnen worden. 

Ik wens U tenslotte op 24 mei een prettige avond toe in de 
hoop dat ook deze een pulserende werking op ons verenigings
leven moge hebben. 

W,Kooien 
Voorzitter, 



UITNODIG lira. 

Op donderdag 24 mei a.s. houden wij onze jaarlijkse algemene 
jaarvergadering. Deze zal tevens de feestavond zijn van ons 
25 jarig bestaan, wat wij op de juiste datum van oprichting 
vieren. Deze avond zal vooral in het teken staan van 
gezellige kout onder elkaar, voorafgegaan door een Koffie
tafel. Gaarne hadden vrij U deze koffietafel gratis aange
boden, maar na lang vergaderen neende het bestuur f. 3,-
per persoon te moeten vragen, om niet het euvel te krijgen 
van de jaarvergadering in Croy, waar we f. 4OO,- aan te 
kort Kwamen. Zoals in do statuten staat zullen er ieder 
jaar twee leden aftreden van het bestuur. 

Dit jaar zullen dit zijn de heren P, Hornikx en A.ricssen, 
deze st'̂ llen zich herkiesbaar. Gaarne zouden wij hot 
bestuur willen uitbreiden met twee personen, liefst jongeren. 
Hiervoor hadden wij gedacht aan Mej. L. v.d. Els en Dhr. 
F. Sxeegnans. 
Mocht U andere kandidaten weten, dan kunb U deze opgeven 
voor 24 mei ^an het secretariaat, Kuusbroeclaan 5O. 
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uifcs 

1. Opening door de voorzitter, waarna koffietafel 
2. Optreden van een bekend persoon uit Helmond. 
3. Verslag van de penningmeester 
4. Benoeming kascommissie 
5. Verslag secretaris 
C, 3estuursverkiezing. 
7. Gezellig samenzijn met het optreden van bovengenoemd 

persoon die tijdens de karnavalsdagen geëerd is door 
de Keiebijters. 

Deze avond zal gehouden worden in d'Herberg Molenstraat 98 
Helmcnd, waar we tussen half acht en acht uur bij elkaar 
koiiien. Opgave van deelnarae aan de koffietafel door bijgaand 
foimulier te zenden naar Br. B, v.d, Ven 

^ , Euusbroeclaan 50 ' - ," 
; Helmond, 



"25 Jaar Pee Hand". 

ïlaar aanleiding van het 25 jarig bestaan van onze vereniging, 
waarbij in die jaren behalve de gehouden excursie's, ook 
vele sprekers uitgenodigd werden, vrillen we onze kring, onze 
eigen vereniging eens onder de "loep" nemen. 
Het leek ons interessant cm U euns een beeld te geven over 
het ontstaan tn verloop tot op heden. 

In do loop van het jaar 1947 waren reeds meerdere oproepen 
in de pers versc2ienen door Z.E,Hoer Pastoor W.J.C.Binck, 
voorzitter en promotor van de Stichting "Brabants Heem", 
tot het vornen van ïïeemkundige Kringen. 
Op naandag 24 mei 1943 was het eindelijk zover dat in Hotel 
St. Lanbort een kring belangstellenden in de heemkunde 
zich verenigden. De oproep was uitgegaan van de heer Jac. 
Heoren op verzoek van Z.E.Eecr Pastoor Binck. 
Heeds in 1939 had men een kring in Helmond opgericht, maar 
in 1941 werd hij op bevel der Duitsers opgeheven. 

Als dojlstelling noemde de spreker het kweken van belang
stelling voor de kennis van de stad en streek in georgani
seerd verband, Ka de uiteenzetting bleek het nodig vast te 
stellon, of alHeen werkende leden konden toetreden. 
Vooral Mr. Kajer drong er op aan, zoveel mogelijk personen 
voor deze beweging te interesseren, omdat de werkende kejpn 
zich dan gesteund weot door een groot aantal belangstellenden. 
Toen de heer J. Heeren vroeg, wie er vrenste toe te treden 
tot een Hecmkundigc Kring PHelmond, gaven alle aanwezigen 
zich op, te wetens 
Mevr, Jansen-v, Aken, en de Heren A ITiessen, W.v. Bussel, 
H.v, Dijk, II, V, Gameren, Th.v.Herk, Mr.Kager, Slaats, 
"f.v= d.Kerkhof, J.Merckelbach Jr., J.Merckelbach sr.J.Smits, 
J.Eoyackers, G.v.d.Sommen, Swihkels, en P. v.d, Burgt 
terwijl de Heer M. Vissers, van wie mede de oproep tot deze 
vergadering was uitgegaan, maar deze avond verhinderd was, 



ziqh va2i tevoren al had opgegeven. Helmond zou een onder
afdeling vormen van de "Stichting Brabants Heem", en de 
naam dragen "Heemkundige Kring de _Peel", 
Hieronder zouden ressorteren Helmond, Mierlo, Stiphout, 
Aarle Eixtel, Lieshout, Beek en Itonk, Bakel, Deurne, Asten 
en Soraeren. Tenslotte werd er een voorlopig bestuur, bestaande 
uit de heren Jac Heeren voorzitter, P.v.d,3urgt secretaris 
en Th.v. Herk penningmeester, aangewezen en werden belast 
met de samenstelling van een reglement en met de eerste 
propaganda. 

Bij de eerste propaganda-vergadering op 28 juni 1948 
verdiende de opmerking van de voorzitter een bijzondere 
vermeldings "He± donateurschap bedraagt niet vijf gulden, 
maar tenminste vijf gulden. 
Do bespreking van de Statuten en van het Huishoudelijk 
Reglement tijdens de vergadering op maandag 26 juli 1948 
bij V. Vilsteren leverie de volgende wijzigingen ops 
De naam van onze kring "de Peel" werd niet algemene stemmen 
gewijzigd in die van "Peelland". Dit werd gedaan met het 
oog op een eventuele Deurnese Heemkundige Kring. 
Tevens werd het woord "katholieke" vervangen door "christe
lijke" zodat er thans staats Personen, die de ïïeemkunde 
op christelijke grondslag beoefenen, kunnen lid v;orden enz. 
In het jaar 1949 was het ledenaantal gegrteid tot 46 en 
3 donateurs. Dit zou nog vermeerderd worden toen in datzelfde 
jaa,r onze kring 300 aanwezigen kon begroeten, toen de heer 
Jos van Wel werd luitgenodigd om een causerie te houden overs 
"De psychologie van den Hellemonder", 
Hij gaf een uiteenzetting van zijn stcllings "Helmond is een 
merkwaardige stad door zijn samenleving en zijn sappige 
humor". De kermis was de_ samenvatting van het hele vrolijke 
leven van een gans jaar. Er zit in de Helmonder een drang 
naar het extreme, naar het buitenissige, en hij is trots 
op zijn vaderstad, zonder daarover op te scheppen. 
De Helmonder legt meer de nadruk cp het doen van het goede 
dan op het laten van het kwade? Immers, zo besloot Dhr v.Wel, 



Onze lieve Heer heeft rare kostfjangers, naar hij is almachtig-" 
on er is no£; altijd een biechtstoel". 

Do ieder jaar terugkerende "Palm-Pasen Optocht" was een 
initiatief van ons bestuurslid Dhr. A.lTiessen, die deze voor het 
eerst «p 30 maart 1950 organiseerde . 
Dooi' ruim 46O kindoren werd aan deze optocht deelgenomen. 
Zo werd mede door onze Krin<~j een oud gebruik in ere hersteld. 
In 1952-najrien 1200 kinderen aan deze Palm-Pasen optocht deel, 
terwijl er in 1954 i.v.ra, do nieuwe Zondagswet, geen muziek 
f;e:aaakt h.ocht worden. De stoet werd toen begeleid door ratels 
en kleppers van de j"ongens van de klepperclub van "Helmond 
West", versterkt met een rommelspottenclub."Deze trachtte 
wel een marsteupo te laten horen, maar het geproduceerde 
'̂eluid was te ijl. - -
Ook hield Dlir.A. Nies sen zich bezig net de heroprichting van 
het "St. Catharina-gilde". Kot gloriepunt hiervan is geweest 
d^ gilde-avond van 26 juni 1950. 
üa zeer v^tl voorbereid werk was Dhr lliessen samen met onze 
Heemkundo Kring erin geslaagd hot bijna afgestorven gilde-
van St.Cath-.rina, alhier, tot nieuw leven te wekken. 
Dat dit gilv̂ e vreer door de helmondse straten trekt en de 
feestelijkheden ;7eer opluistert is te danken aan onze kring. 

Zo was hot jaar 195^ een zeer bewogen jaar. Er ontstonden 
innige banden met de V.V.V, "Helmond Vooruit" en met de 
Culturele verenigingen. Voor hot eerst werd besloten, subsidie 
voor onze krintj aan te vragen bij de gemeente. 
Om gezondheidsredenen moest de hoor J. ïïeeren op de jaar-
vergaderini_, van 26 oktober 1950 ̂ lededelen, dat hij onmogelijk 
langer de aktiviteitcn der vereniging ken -blijven leiden 
en dit eigenlijk al té vuel in handen van de secretaris'v. d. 
Burgt had moeten latenj maar het ere-voorzitterschap 
kon hij niet weigeren. Ok de ponnin/^neester P.v,'lHerk moest 
-negens verandering van.werkkring en woonplaats aftreden. 
Op 28 nov. was de laatste vergadering dat wij gebruik 
gemaakt hebben van het kleine zaaltje bij v.Vilsteren boven. 



Het aantal "belangstellenden krn er niet meer in. 
Het aantal leden steeg in het kenende jaar tot 7*̂ ' 
Besprekingen ever naanisverandering, waarcvci; wij in he"'.' 
begin spraken in verband mot een mogejjijke cpri'-hting van 
een kring Deurne, hebben echter niet tot een resultaa'b 
geleid. Wel ie cpiishting van de kringen Boek on Denk en 
OplcQ, Van laatst v̂-noende werd de cpijiohtingsvergadering 
geleid docr ip horyn v,d. Burgt en Kee-x-n, zo war':;n I'^OT) 

hun initiatieven Lltciend' kringen ttt stand gt-k4mi.n.. 
Dr ver^^adesing van 9 november ^as e? een me J een bijgcnier 
ĉ ach'̂ t. Jihr, Kierscn die deze bijeenkomst vocrz ."̂j ."aa 
verheugd 2 eninjnte modewerkers van de kring 'Toc'̂ .lar.ï", 
die, hoewtl zelf ;̂ bcn lid, toch stejds klaar sb..nd-n ̂ ocr 
'\e v̂ .Tr niging, tot cre-leden te benoemen, 
'/c or_ej/3fc de Wel.Hex-w.iIoe:/ C, L, Swinkels^ 2'ector vax' 
jjensionaa-t Ma::iiëngaarde ( hij gaf verschillende maicn 
uitlog van d« geschiedenis \'-an de Aa^lcsc kapel) en ?̂ r 
J, Vriens (zijJi bakende lezings"IIcc kloi in de PÜ^-I k',7.jn". ) 

Et n der h'cgtepuntcn uit cns ?5 ĵ -rig br-s+asn ;ia h: f Iŝ o 
Iĵ +r-'-m in 1933. Onze kring hield o^n tontoonstoT'J'Sng 
''ö-d Helleend", georganisr erd van 5 "t/m 17 mei ''953 iï- h»-"t 
parochiehuis -san het Brnderseind, Medewe-king verkregen vij 
vr/i het Provinciaal Genootschap van Kunsten on We'î ns hapT)en 
te 's-Ht^rtcgcnbosch, v-?n de Ooraeente HGlm''nd en ook ̂ jan 
particuliere zijde. Hierdoor werden wij in staat gesteld 
(.,en belangrijke verzameling kaarten, pinten <-n fv..+.c's 
teatoon te stellen, welke op het verleden van .nse stad 
btutrekking hadden. 
De opening werd verricht door de Edelaohtbare lieer A.J,¥.i-5. 
Moons, Burgemeester van Helmond, en ingeleid door de Zecrcerw. 
Hoer Ec'̂ toï" "H.BetX, voorzittei; van he"ü hoofdbestuur van 
"Brabants lleem". De attractie's van dese tentoonstelling 
wai'Gn V7el de "Hclmondse kanonnen" uit Don Bosch. Deze ?> 
bronzen kancnnen staan sinds mensenheugenis in de hal van het 
stadhuis v.d. Brabantse hoofdstad en vcrmen ook daar een 
grote bezienswaardigheid voor de bozoekexis 

\ 



Door de bode wordt vaak bij zijn rondleiding erbij verteld 
dat dit "Helmpndse"kanonnen zijn. 
Volgens Dlir.Heeren, uit de IlGlmondso Courant van 2 mei 1953? 
waren deze kanonnen vaji ?ranae afkomst. Dat blijkt uit het 
opsclirifts "En l'an I58I jo fut fait par Jean de Challingie" 
Adolf van Cortenbachj die 3cdert I58I vanwege do koning van 
Spanje -".ilitair gouvorneix van 's-ïïertogenbosch was, zal die 
Dtukken geschut, kort nadat ze op heb kasteel von Helmond 
vTixen gearriveerd weer naq,r 's-Hv3rtogenbosch hebben doen 
overbreng'=̂ n, en ze zo nodig fcot verdediging van die stad, 
V7elke dijstijds herhaaldelijk ran vijandelijke aanvallen 
bloot stond, te kuimcn gebruiken. 
Sindsdien zijn de kanonnen in die stad gebleven, tenminste 
als dat doẑ lfcio stuklĉ n ijijn die nu nog du hal van het 
stadhuis sioreii. En dat is wel zeer waarschijnlijk, ja 
voor mij staat dit absol̂ uut vast, a,ldus Dhr. J. Hoeren. 
Een Lijzondere attractie was ook "Jan de wever" (Jan Smits) 
die op hot oude handgetouw weefde. Jan was zeer vereerd, 
toen burgemeester Moons, -lie de tentoonstelling \'oor de 
tweede maal bezocht, de wens te kennen gaf ook oons a,chter 
het '•etouw' te willen zitten, on een lesje ia de weefkunst 
te ontvangen. T):. teiitoonctc ! ling Lad bijna 36GO bezoekers 
c'o trokken. 
Güheel in de schaduv: stond ^nkelc jaren later de tentoon-
stellings "jirabants Edclambacht". Van V, V. "Helnond 
Vooruit" hr.ddei: wij op 17 aug. 1954 iiet verzoek ontvangen 
om dt ox'ej'nisatie v^n de tentoonstelling, die in het kader 
der Bevrijdingsfeesten te HelmoAd zou worden gehouden, 
te verzorgen. Doch deze tentoonstelling had, ondanks 
aller medewcrkin;, geen ijelangstelling. Totaal 1000 
bezoekers, kinderen PiCegerekend, iri I4 dagen, waren 
gekomen. 
In datzelfde jaar hadden wij bericht ontvangen van Burge
meester en Wethouders, dat zij de directeur van Publieke 
Werken hadd'ten verzocht, om bij de komende voorstellen tot 
het geven van namen van s-̂ raten, overleg te* plegen met de 



ïïeemktinde Kring "Peelland". 
Het eerste voorstel dat o.a. inhield de verandering van 
"Oostende"in "Jan v. Brahantlaan" ken door het college 
van B. en W. niet worden overgenomen . 
Met namen van 12 straten kon B. en W. zich geheel verenigen. 
Enkele daarvah zijns Akkerstraat, Engelseweg, ITorbertijnen-
straat, Dr. Schaepmanplantsoen, Dr.Kuj'perplantsoen etc. 
Op 5 juni 1954 maakten cnze leden oen excursie naar Mier]o. 
ïla ontvangst op het Hierlo's Gemeentehuis door gemeente
secretaris Dhr Gerrits, die het een en ander uit de geschiedenis 
va,n Mierlo vertelde, trok men naar de Zeereerw.Heer Pastoor 
van Lierop, Hij ontving de leden in de kerk, opdat de 
deelnemers makkelijk -zouden kunnen zitten. 
Hij wist de aanwezigen zeer te boeien. 
Behalve de diverse lezingen, welke in dat jaar vfeer voor 
onze leden verzorgd werden, belastte onze Kring ï,ich ook 
de organisatie van de tentoonstelling "Brabants Edelambacht'' 
welke rok in ie eerste instantie door V.V.V, "Helmond 
Vooruit" naar Helmond werd gebrpxht. 

In mei 1955 "ia™ ons bestuur het initiatief om tijdens de 
Pinksterdagen aan allen, die op gewone bezoekuren niet in 
de gelegenheid waren om het Kasteel Raadhuis en Museum 
te beeichtigen,daartoe de gelegenheid te geven. 
Op de eerste Pinksterdag meldden zich niet minder dan 600 
gegadigden, zodat Dhr.J.Heeren, die als gids zou fungeren, 
in allerijl assistenten moest laten aanrukken om de 
rondleidingen voor de bezoekers enigermate aantrekkelijk 
te kunnen maken. 
Haast onze succesvolle Palm-Pasen optochten trok in 1955 iïi 
Tilburg, Den Bosch. Eindhoven en Breda een Driekoningen-
optocht door de straten. Onze kring vroeg zich asff of zoiets 
in Helmond ook mogelijk was. 

Het bestuur nam in de loop van het jaar contact op met 
diverse instanties, die bij konden dragen tot het welslagen 
van dit feest. En dit jaar bleef niet uits In 1956 vond het 
plaats. 



EeLiicnd b e l e f f d e eeu i n v a s i e van kon ingen . De " d r i e " w i j z e n 
u i t iiet Cc&ten, warer e r n a a r l i e f s t 51 • 
'5i; waran s l j c h t s " d r i e cc i i t o" b i j , voorafge^^jaan-dcor een 
gevolg van 48 "onbotekendon". Minzaam knikkend aanvaarddcii 
Co,GXjax, I ' ïclcii ior en Ba l tLaza r de hu lde van h e t t o e g e s t r c o a d e 
p u b l i e k . Het deze ou] - nieuwe t r a d i t i e wei"d door " P e e l l a n d " 
een beschö iden bOf._,in gemaakt. 
Tücn wi j i n sanit-ni^rcrking met h e t g e m e e n t e - b e s t u u r i n 1955 
3en bezoek „an Let s t a d h u i s voor s t a d g e n o t e n c r g a n i s e e r ü e n , 
kr^. ,en wi j i n he t j a a r 1957 v'̂ "» 3 . en ¥ . toestemming cm 
iiaiet a l l é é n n e t iTastoel v e r b^zo<r-kers epen bo s t e l l e n , 
a a a r a aa j ' n i a s t cck LI g dt, ou l^ biiTcnc i n t̂ . r i c h t e n a l s 
t i ^ n t o o n y x o l l i n g s - r l w a t s . 
Ca, 100 r e & c h i l d - i l e p r r t r e t f c u n van c u i e , a lon bekende 
lIclmord>.rs 1/v*ron--^ej. o . a , '^•jia-biirgenne'-ster van Houfc en z i j n 
e c h t g c h o t e , t a " rijKiv- f ab r i l - can t en - f ami l i e s , cv-kende a r t s e n 
z o a l s Lodel en Tl ld^ns^ alsmede een g r o o t a a n t a l g e e s t e l i j k e n , 
Aoncii^n t e n t o o n -uctold •'jordL.n. 
i3ei. .Ivo ie ^cede sancnwerking der b e s t u u r s l e d e n van de 
hcenkunlf k r i r ; Pc^^ll \cd, wa? h e t s i icces v o o r a l t e dax-ken 
a'̂ n de 3aontane mv^öcrf^rkin, van dt- t a l r i j k e f a m i l i e ' s , 
l i e hua konxba:ir r. •d iens tbaar f r xu i l i c -b t - z i t v e e r dt ze 

i j e l egenhe i i tc^ ' b e s e h i k k m g s t e l d e n . 
Rain I7OO T)t r sonen bezoch ten deze s u c c e s v o l l e t e n t c o n s t e l l i n g . 
Het j e a r d a r r o p ko.i men 1-0^r v i n de g e l e g e n h e i d g-ebruik 
iP'-J-en en h.. t ILastecl I i aa ihu i s tb bezoeken. 
Toen Wf̂ ra e r t.en t t ^ n t c o n s t e l l i n g i n g e r i c h t van v e r k i e z i n g s -
paTflotfcen on f o t o ' s v^n l<L,erlin'en en onderwi jzend 
p e r s o n e e l d e r delnondse s c h o l e n van vóór 1930. 
In ons nc tu l enboek , da t +oen b i jgenouden w e r l door s e c r e t a r i s 
vaii Bokhoven, l a zen wi j d a t de penn ingmees te r k l a a g d e , 
wat t rouwens een algemeen v e r s c h i j n s e l i s , e v e r de z i c h t 
bare bodem van " P e e l l a n d ' s " k a s . Door v e r s c h i l l e n d e a k t i v a -
t e i t e n van onze k r i n g (Br iekon ing t^n-op tooh t , PaLm-pasen 
o p t o c h t , o r g a n i s e r e n van t e n t o o n s t e l l i n g e n , h e t houden 
van l o 7 i n g c n ) werden aan de k a s van onze v e r e n i g i n g hoge 
e i s e n g e s t e l d . 



Een rondschrijven om als donatexu? onze vereniging te 
steiinen, leverde niet het gewe-nste resultaat op. 
Het scheen, dat men bezeten was van de bestedingsheperking. 
Ook, kon, door geringe deelname, de driekoningonoptocht 
in 1959 geen doorgang vinden. 
Op 8 maart I96O nam onze kring afscheid van voorzitter 
v.d„ Buri,*t. Door vertrek elders was de heer v.d.Burgt ge
noodzaakt zijn functie als voorzitter van de kring neer 
te leggen. 
Heemkundekring "Peelland" telde op 17 sept. I96O 100 leden. 
Na het aftreden van Dhr» v.d Burgt, werd Dhr, Drs.P. 
Hornikx tot voorzitter benoemd, (8 maart I96O). 
De heer P. Hornikx slaagde op 18 novem.bor I96O voor het 
doctoraal examen economische wetenschappen te Tilburg. 
Voor de eerste maal werd het publiek v?ai Helmond en 
omgeving op 23 sept. I96I in de gelegenheid gesteld, kennis 
te nemen van oude archiefst-ukkon uit de geschiedenis van 
HéL-nond en omgeving. 

Zij werd door de toermialige stadsarchivaris Dhr. 
C.H.A.M. V. Bokhoven ingericht in een der keldorgangen van 
het stadhuis. Deze expositie, die op initiatief van 
heenkundekring "Peelland" werd ingericht, trok rond 800 
bezoekers. 
Op de jaarveri^adering van 3 april 1962 trad onze voorzitter 
Drs, P.flornilac op eigen verzoek af, vregens drukke werkzaam
heden. Hij bleef echter iJel bestuurslid, terwijl Dhi, 
GJ\ Snit hom als voorzitter opvolgde. 
Op uitnodiging van de hcemkundekring "Peelland" en met 
medewerking van de diructie van de Helmondse Courant, 
gaf Dr,v.Egeraat, bekend als radio on televisie-spreker en 
auteur van een 40 tal reisbeschrijvingen, öjj 11 okt.1962 

voor ongeveer 250 belangstellenden, onder wié deken W.va,n 
Haarem, de wethouders van Deutckom, Hammacher,Hardenberg 
en Haymakers uit Helmond, wethouder G. Ebben uit Aarle-
Hixtel en voorts plaatselijke raadsleden, bestuursleden 
van de V. V. V., zakenlieden en bestuurders van organisaties, 



zoals hij het noemde een "kleine inleiding" over het 
toeristisch aspect van Brahant, 
Op het einde van de lezing zag hij in Brahant zes gebieden 
raet een eigen aards de Meierij, het "hart" van Brabant 
tussen Tilburg en Den Bosch, de Kempen, de Peel en 
"het hele gebied rond Eindhoven". 
Behalve enkele geplande aktie's voor het nieuwe seizoen, 
had ons bestuur ook voor het jaar 1963 een uitstekend 
idee. Op 20 nov. 1963 werd de alom bekende Kijmeegse 
hoogleraar pröf.L J. Rogier uitgenodigd om hier te komen 
bpreken ovor het ond-erwerps "Honderd en vijftig jaar 
koninkrijk''. 
In onze plaatselijke krant stonds ïïe hebben er eerlijk 
gezegd van staan te kijken, dat de organiserende vereniging 
dit heeft l'laar gekregen, bekend dat het is, dat de 
geleerde historicus talloze invitaties van dezelfde 
soort heeft afgewezen". Door a.e komst van deze eminente 
spreker in de totaal gevulde Sobriëtaszaal, was dit voor 
heemkundekring "Peelland" con der hoogtepunten in de 
geschiedenis van zijn bestaan. 
Op oudejaarèdag werd door velen afscheid genomen van 
gemeente archivaris C.v, Bokhoven, die de pensioengerech-
tichde leeftijd bereikte (1963). De heer Smit, voorzitter, 
r̂ees er in zijn toespraak op, dat Dhr. v. Bokhoven écn 
van ie weinige leden was, die in de praktijk Heerakundc 
beoofende. Dhr.v. Bokhoven had vele oprechte dankbare 
vrienden verworven door zijn taakvervulling en zijn 
tegumootkomendheid„ Hij had zich 8 jaren als secretaris 
voor onze kring ingezet. 
Voor de 15© keer werd er op 22 maart I964 door onze kring 
de Palra-pasen optocht georganiseerd. Aan deze prachtige 
optocht namen ruim 600 kinderen deel. 
Een hoogtepunt was de excursie op 30 oktober I964 naar 
Huize Ter Hurkens, in Aarle Eixtel, beter bekend als 
het huis van de kunstschilderes Sjaan de Jong, 
Liefst 89 personen, die aan de excursie deelnamen, 



konden haar huis van onder tot boven bezichtigcns 
de "goei kamer", "d*n hord" en "d*n boven". 
En overal ontwaarde men de schilderijen van Sja-̂ n de Jong, 
zag men veel antiek en waande men zich in grootmoeders 
tijd..,. 
Begin 1965 besloot het bestuur de contributie voor het lidmaat 
schap te verhogen van f. 5>— "fcot f. 7•50. Van dit bedrag 
noest onze kring o.a. f. 3.50 afdragen aan de stichting 
"Brabants Ileom" voor abbonneraent op het tijdschrift. 
Bij de bestuursverkiezing, gehouden op de jaarvergadering-
van 29 april meende Dhr. Th v. Mierlo, die gedurende 15 jaren 
op voorbet-ldige wijze het penningmeestersch^ had vraarge-
nomen, dat deze post eens door een ander moest worden 
behê r̂d. Hij wist als goed schatbewaarder, het bestuur te 
remmen wannt:3t r dat voornemens was uitgaven te doen, waardoor 
de gehele bodem van de schatkist zichtbaa,r zou worden. 
Van zijn technische kennis heeft onze Kring meermalen kunnen 
profiteren. 
Vermeldenswaardig is nog de "Expositie 1940-1945"» welke 
opgezet werd door onze Kring, en op 25 sept.1969 door 
Burgemeester Geukers in het Kvmstcentrum geopend werd. 
Een bijzónder interessante collt̂ ctie foto's affiches en wapens 
Pvlsmede foto's over de bevrijding van Helmond werden vertoonvd 
en Burgemeester Geukers dankte in het bijzonder de Heren 
Kiesscn, De Eeijdt en Br, v.d, Ven, omdat zij de moeite 
hadlen getroost om voor de tentoonstelling zoveel materiaal 
over de donkere en de daarop volgende blijde dagen van 
Helmond te verzamelen. 
Toon op 1& maart 1971 de ledenvergadering gehouden werd, 
bleek toch dat onze vereniging bestaansrecht had, en dus 
moest blijven. De voorzitter. Dhr. Smit had een aantal fakto-
ren opgesomd, waardoor onze kring een kwijnend bestaan 
leidde, o.a. het ontbreken van een verantwoord aantal 
jongeren in de vereniging, en het matige bezoek van de ver
gaderingen en aktiviteiten, 
Oud-voorzitter en ere-lid Dhr,P.v.d.Burgt hield een warm 



pleidooi voor het hehoud van "Peelland", 
In tjülijke zin spraken ook de Horen Schotte en Kooien, Een 
luidelijke voorkeur gin̂ ; uit naar de lieren Niessen en 
Hornikx, die men jraaf, gehandhaafd wilde zien. Men aanvaard
de het aftreden van het hes buur zonder veel verder 
commentaar. Op 20 mxart 1971 stond in de krant gedrukts 
"Heemkundekring blijft, het is gelukt". 
Op .1G geanimeerde jaarvor^'adering in kasteel Cro"y op 17 
september 1971 waren moer dan 60 leden aanwezig. 
Tij'lens deze avond had Dhr. Van Breughel een inleiding 
gegeven over de heemkunde in zijn algemeenheid. 
In de daarop volgende maanden werden nog enkele lezingen 
gegeven o.a. o^n lezing over het Gilde, en Mevr, v.Dort 
V. Deursen verzorge e^n avond over "Brabants Bond", 
Verder stond; een excursive naar het vocjlbesproken Provincie
huis op het programna. 
Terv;ijl aan het Jaarvi^rslag 1972-1973 hard gewerkt wordt, 
besluiten wc de bcschouwin{;on over onze Kring vanaf de 
oprichting. 
Vermi.ld^nswaardig is nog -1̂  prachtige geste van onze oud-
pennin^aecster Dhr. Th.v. Mierlo, die vanaf de oprichting 
tot 1965 'b3 vele aktiviteiten van onze vereniging z5' 
^oed bijgehouden had, zodat wij in staat waren U een 
indrulc van onze krine, te geven. 
De r̂io plakboeken vol mt̂ t a-̂ jitekeningen en krantenknipsels 
lie hij onz>̂  veroni-ing schonlc, bleken ook nu weer van 
onschatbare vfaarde. 
Veil- bestuursleden, alsmede achter de schermen werkende 
iaenson,i.:aarvan do namen in dozc uitgave niet genoemd zijn, 
maar die onze vereniging in de afgelopen 25 jaren mede 
lieb"*)on opgebouwd en gesteund, zijn wij veel dank 
verschuldigd, 

' *-• - •" * ïfamens het Bestuur, 
Br. B, Vod Ven. ;-

. . - :.. '"̂  



Be leden, die niet m de gelegenheid geweest Zj-jn, 
de tenboonsteliing 50 .I^QJ: kasteel-raadhuis te "bezoeken, 
kunnen dit alsnog doen op dinsdag 5 j-mi a.s. ondei 
de deskundige leiding van de conservator Dĥ ?. 
3, EaymakerSj 's avonds om 20.00 tiur. 
Het 'bectuur meende onzo leden,op dese wi.jzej voor de 
s>aiiing van he", aeizoen, een plezier te kiranen doen. 

Als nieuwe leden mochten wij noteren? 

Mevr, Middelkoop 
de ¥iel 10 
Helmond 

Txv, T.A. Klooster"boer 
Z.Koninginnewal 9a, 
Edlmond. 
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