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Qp de laatfcte Ledenvergadering hehüen vr U al möde-
gedee. ij dat- x-i Januari 1955 de .iaariijkse gecombineerde 
vergader:ng aou plaata vdndp-r van hek Provinciaal Genoot
schap Vin Kuns-t;e"i en liVeten'-̂ iihapr-̂ n̂ In If^Br, èn onze 
Kring Pee] land'. Wy kunnen U thans aankondigen, dax deze 
vergpdering sal plaai;s hebO'̂ 'n op Dir'sdag_1_8_Janua"_''i 195_5̂ ^ 
De Ee-̂ r G,A, Ĵ v̂ n̂ Frijtpg Drab "be, Dirocteuo." van 'de Toüo-
graJj rch^ Diensx te DeLft, zal een "Vcordracht ':n.= t Licht-
boeiden houden over het cidcrT^eïp; 

"LUCHTFOTO'S VERRADEl^ DE GiliSIïn YA.V DE BODKvI", 

Tc • toelichting het volgen'^e De bodem bê 'at nu 
eenaial TP̂ lloi-c o\ erb] ijf beien van vroegere bewcn.ers en 
hun ho"'7cn'n,~< gebrv;iks'\-'cor̂ ''eri.pn,' ^pois, somn ("Tiaar ̂ '̂ e " 
Lelden Vct'i hun kledingj de nocil̂ â̂ lis" d ÏG voornamel^X 
hier.'n g'-legen, dat -n diki-rrio nie"', '^oten, vddr \!^j die 
restin-cen moeten gaan zoeken^ T̂elniis do "luchtfoto kan 
ons nierin belangrijke gegevens verstrekkeia,De luchtfoto 
^ lat bepaa]r'e v .""kleun ngen van de boOem zien, dik;7iiis 
'/.ep£ duidelijke traceringen, dj.e rlĵ als \'^ over de aard-
bodsa rondlcpenc 7.4ker niet zian^ 

3cv iT-̂ oegere beddingen von rivier-en, die zioh -.n 
de loop der tiiden verpDaat'";'" hebben^ vr-rden door do 
luchtfoto dui'e'lijk ?ichtb£.-.r. Zo is do luchtfotc een 
onir sbaai hulpmiddel ge\forden o^a. vcor he c praehi storisch 
onderzoek. De Topografischr DiensL te Delft beschikt over 
een zee"r groot aantal luchtfoto'st o,a, heeft zy de 
beschikking gekregen over foto's die de Geallieerden in 
de afgelopen Tweede Wereldoorlog van ons land gemaakt 
hebben. 

Onze leden krijgen begin Januari nog een aparte uitno
diging, om hen aan deze interessante avond te herinneren, 
Wy wensen U tenslotte een ZALIG Eïï VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 
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De grote bedryvigheid in onze fabrieken heeft het 
afgelopen jaar aan duizenden arbeiders werk verschaft. 
De werkloosheid in onze stad was laag, 

Hoe geheel anders dit honderd jaar geleden was, 
moge blyken uit een schrijven van het Gemeentebestuur, 
gericht aan den Minister van Binnenlandse Zaken. 

Aan Z.E.Hr.lIinister van Binnenlandsche Zaken 
te 's Hage, 

Helmond, den 15 November 16 
Het Gemoontebestuur van Helmond overtuigd van den 

droevigen en kommervollen toestand waarin vele hunner 
ingezetenen zich bevinden,acht zich verplicht dien toes 
door tusschenlcomst van Z.H,E.G.den Heere Staatsraad,COE 
missaris des Konings in Noordbrabant, aan Uwe Excellenl 
bekend te maken,en de veelvermogende tusschenkomst van 
Excellentie belecfdelyk in te roepen, ten einde verdere 
rampen in onze cenieente,voor zoveel menschelijke hulp 
vermag,mogen jered worden. 

Gebrek aan v̂ erk in de fabrieksarbeidende klasse, 
waartoe de meeste onzer ingezetenen behooren,gevoegd bi, 
hooge pryzen dor eerste levensbehoeften en het sedert ! 
weken alhier Leorschen der Cholera,uitsluitend onder de 
armen en minvoruogenden,doen ons, wy kunnen het Uwe Exc 
tie niet verbGrson,nog zooveel te meer bij het naderen A 
den winter, moeilijke en bange dagen tegemoet zien. 

Te zorgen dat bij tijds zooveel doenlijk maatregelen 
worden aangevrend,om den nood niet ten top te doen styg« 
was voorzeker een onzer eerste plichten, daarom hebben 
het algemeen Armbestuur aangeraden,een beroep te doen c 
de liefdadigheid der gegoede ingezetenen onzer gemeenl 
ten einde in staat te worden gesteld,voedzame Spyzen as 
de Armen en minvermogenden te kunnen uitdelen,uit hoofc 
volgens de verklaringen van deskundigen het gebrek aan 
voedsel den voortgang dier vreeselyke ziekte bevorderde 
Eene inschryvingslyst heeft gecirculeerd en voor den t; 
twintig weken is bij wekelyksche voldoening de' aanzienli 
som van circa j"#3rO00 ingeschreven. 



Ofschoon deze maatregel wel eenige leeniging te weeg 
brengt, is dezelve bij de overigens reeds uitgeputte Armen-
kas bij verre na niet voldoende, om in de groote behoefte 
onzer veelvuldige armen en minvermogenden te voorzien,in
dien de werkeloosheid van zoovele nijvere handen moet blijven 
voortduren. 

Uit dien hoofde nemen wy de vrijheid Uwe üxcellentie be
leefdelijk te verzoeken,en in het belang van zoovele honderd 
brave,doch arme en verarmde ingezetenen onzer gemeente te 
smeeken,dat het Uwe Excellentie moge behagen Uwen veelver
mogenden invloed bij de Nederlandsche Handelmaatschappij of 
elders te doen gelden, om daardoor zoo mogelijk eenige be
stellingen op gewevene Katoenen lijnwaden aan onze Fabry-
kanten te doen geworden en onze gemeente door deze werk-
verschs,ff ing eenigermate uit den benarden to es tand, waar in 
wij den toekomenden langen winter tegemoet zien, te helpen 
verlossen of althans te verzachten. 

Het Gemeente Bestuur. 
De Burgemeester, van den Dungen, 
De Secretaris, van der Linden, 

De Nederlandse Handelmaatschappy,waarover in boven
staande brief sprake is, was in 1824 door Koning Willem 1 
opgericht. Zij was bedoeld als een soort hefboom, om door 
haar de welvaart van Nederland, die zulke zware slagen 
had gekregen in de Franse Tyd, te herstellen^ ïïas oor
spronkelijk de doelptelling dezer N.H,McZeer algemeen,op 
den duur beperkte zij zich tot de handel op Indië. Het 
zou te ver voeren, hier de hele v/erkwijze der NaK,M«uiteen 
te zetten5 wy vermelden slechts, dat zy met name de export 
van "katoentjes"naar Indië bevorderde. 

Er is heel wat te dioen geweest over de s.g.n,"geheime 
lijnwaadcontracten", waardoor de Nederlandse regering 
de katoenindustrie in Twente bevoordeelde boven bv,die 
in Noord-Brabant, In dit verband mag wel gewezen worden 
op de deemoedige toon, waarop het Gemeentebestuur van 

* Helmond vrddgt, om ook eens in aanmerking te mogen komen 
voor export naar Indië; Dergelyke-verzoeken, ook van 
andere Brabantse textielsteden, uit dien tyd zyn legio. 

De cholera,waarvan in deze brief sprake is, is niet 
de'"^grote Cholera", waarvan U ongetwijfeld meer gehoord 
hebt : die heerste hier in 1866, 



Van"onze Penningmeester. 

Leden en Donateurs worden vriendeiyk verzocht, hun 
Contributie met abonnementsgeld, vóór 1 Februari 1955 
te" willen overmaken op gironummer 4O4856 t,n,v, de 
Penningmeester Theo van Mierlo te Helmond. 
U bespaart Uzelf hiermee de inningskosten en.ons de moei 
Llogen wij op Uw medewerking rekenen? Bij voorbaat danko 

Contributie plus abonnement op Brabants Heem bedraag-c 
voor de leden ƒ 4 per jaar; 
voor Donateurs en Collectief Lidmaatschap j".6s50 per jaa 

Van het Hoofdbostuur, 

De eerstvolgende Studiedagen van Brabants Heem zullen in 
1955 gehouden worden op 20 Februari en op 13 Maart; een 
dezer twee dagen zal gehouden worden in Boxtel,de andere 
in Den Bosch, 

Op de eerste Studiedag zal Dr.Vim Glasbergen spreken 
over "Het Grafritueel in de Bronstijd" en over "Bronstijd-
Mee tkunde" o 

Op de twGodG Studiedag zal de Directeur van het Staâ " 
archief te LuxemburgjCWampach, spreken over St„Willibror 
(zie voor de discussie van V'ampach met ProfoPost over di 
onderwGcp: de laatste aflevering van Studia Catholica), 

Vragem'ubr i ek, 

De Heer van lüerlo Sr^, Molenstraat 211, vertelde ons he 
volgende over vroegere Begrafenis-gebruiken in Helmond 

Aln lijkdragers fungeerden de buurtbewoners^ Vóór de 
begrafenis werd hun een borre]. gepresenteerd»Als het l\ik 
ter aarde was besteld, werd het baarkleed uitgespreid 
naar het sterfhuis teruggedragen, 

Is er iemand onder onze leden,die ons zeggen kan, 
wat dit "uitgespreid terugdragen" te betekenen had,of 
waar dit vandaan komt? Bestond dit gebruik,voorzover 
U weet, ook elders? 

ITieuwe leden. 

De"Jongeren-Sociëteit te Helmond (collectief lidmaatscha] 

Secr,Prins Hendriklaan 15 Helmond), 


