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HEEMKÜNDEKRIITG "FEELLMD", HEL 

Secretariaat Oostende 31a. 

L.S. 

Wy hebben de eer U hierdoor mede te delen, 
dat het bestuur met de a.s.Pinksterdagen op 29'en 
30 Mei voor de leden van onze kring een bezoek aan 
het 

Kasteel-Haadhuis en Museum 
heeft georganiseerd,De leden vforden verzocht op een 
van de genoemde dagen 
's-namiddags om 4 uur op het Kasteelplein aanwezig 
te zijn. 

Men zal ook kennis kunnen nemen van de voornaamste 
bescheiden die in het gemeente-archief aanwezig zijn. 
Burgemeester en \7ethouders hebben voor de 

EXPOSITIE 
van deze stukken een afzonderlijke ruimte beschik
baar gesteld,Tevens zullen worden geëxposeerd ver
schillende werken van ons onlangs overleden lid,de 
schilder Joh.Jacobs.Het is het bestuur bekend dat 
vele ingezetenen door de aard van hun werkzaamheden 
niet in de gelegenheid zijn het Kasteel-Raadhuis en 
Museum tydens de bezoekuren te bezichtigen.Om ook 
deze stadgenoten in staat te stellen om ons Raadhuis 
en Liuseum te bezoeken hebben wij besloten,dat zij,die 
op een bezichtiging prijsstellen,zich by ons gezel
schap kunnen aansluiten.Zij gelieven dan ook op een 
van de aangegeven data om 4 uui* op het Kasteelplein 
aanwezig te zijn. 

Burgemeesters van Helmond 
sinds I8I4. 

Naar aanleiding van de benoeming van Dr.J-,Sweens 
tot burgemeester van Helmond willen wij hier laten 
volgen de namen der burgemeesters van onze stad 
sinds onze onafhankelijkheid in 1813. 
De eerste burgemeester die de maire- C.F.Y/esselman 
in 1814 als burgemeester opvolgde was . . . . 
v.d.Foelart 1814-1832 

Hij was sedert 1798 secretaris der 
stad en sedert 1803 Notaris, 
Tijdens zijn ambtsperiode werd de Zuid-
ïïillemsvaart gegraven. 
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J',Timmermans 1832-1847 
Hij had de eer Koning ¥/illem I I tijdens zijn 
bezoek aan onze s t ad op 15 Augustus te mo
gen "begroeten.In 1847 nam hy on ts lag a l s 
hurgemeester en over leed 14 Januar i 1853. 

i'cW.van den 
Dungen 1848-1874 

Hy T/as eerst wethouder van Helmond. 
Hij vierde in 1873 onder veel belangstelling 
zijn zilveren ambtsjubileum en vroeg het 
volgend jaar eervol ontslag,Tijdens zijn ambts 
periode v/erd de eerste steen gelegd voor de 
huidige St,Lambertuskerk(l857)jgeopend wer
den de gemeentelijke gasfabriek(l862) en de 
spoorlijn Rotterdam-Venlo via Helmond( 1 866). 
Hij legde de eerste steen voor de Rijks H.B.S. 
in de Molenstraat (I867) 

l.de Raad 1875-1883 
Hij was een der medeoprichters van Phileutoni 
en sedert I865 president hiervan. 

A.H.van Hoeck 1883-1915 
Onder zijn bestuur werd de tramlyn 's-Herto-
genbosch-Helmond geopend(l883) werd de water 
leiding in gebruik genomen evenals de gemeen 
telefoon(l90l) 

a.P.van Hout 1913-1937 
Talrijke zaken kwamen onder zyn bestuur tot 
stand o.m. het gem,electriciteitsbedryf(19I 6 
en het slachthuis (1928) .Het meest belangrijk 
wel zijn bemoeiingen in zake aankoop en resta 
tie van het kasteel-raadhuis(l920-1923) en d 
aankoop van de \yarande(l926) 

A.J.vY.M.Moons 1937-1955 
De verdiensten van Burgemeester Moons zyn bij 
zijn afscheid op 31 Maart 1.1.voldoende in he 
licht gesteld, 

H,A^Maas II.S.B.burgemeester 1943 en gevlucht in 1944) 
Btr/J.C.M. 
Swaens 1955. 
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Mededelingen van het bestuur. 

Op 23 Maart 1.1.hield onze ere-voorzitter Jac.Heeren in 
de foyer van Van Vilsteren een lezing over "Geschiedenis 
van de Ahdij van Binderen". De Heer Heeren heeft beloofd 
t.z.t.een vervolg op deze lezing te geven. 

De zesde Palmpaasoptocht door onze Kring ge
organiseerd op Zondag 3 April 1.1.was een groot succes, 
_+ 1300 kinderen namen er aan deel.V/ij hebben echter moe
ten constaterenjdat de markt als plaats voor de uitrei
king der eieren niet geschikt is.De uitreiking kan hier 
niet vlot geschieden,f/ij zullen trachten voor het volgen
de jaar een betere plaats te vinden,V/ij hopen dat de af-
sluithekken dan klaar zijn. 

Van de Heemlcundige Studiekringen "Achtzalig-
heden" en llEempenland" ontvingen wij een "Excursie 
programma Zomer 1955".I's volgende excursies zullen 
nog gehouden worden. 

1) 19 Juni. Praehistorische grafheuvels 
rond Postel, . , 

2) 17 Juli. Kaar Middel'baers. (Torens) 
3) 4 Sept. Haar Hoogeloon.(Praehistorische 

vindplaatsen)„ 
De leden van onze Kring die aan deze excursies willen 
deelnemen kunnen bij de secretaris C^van Bokhoven,Oost
ende 51A een volledig programma aanvragen. 

Wij zullen onze leden spoedig mededeling doen 
van de excursies die ons bestuur voornemens is dit 
jaar te organiseren. 

Ons bestuur heeft op verzoek van Pastoor van 
Oort een opschrift verstrekt voor de klokken van de 
nieuwe H.Hartkerk. 

Nieuwe leden. 

De Heer A.van Oorschot, Emmastraat 36 Helmond. 
De Heer W.G.L.v.d.Lande,Stiphoutseweg 3 Helmond. 
De Heer B.H.L.v.d.Lande, Warandelaan 53 Helmond. 
Mej .M.Sprengers , coll.lidmaatschap Ned. Vrijgezellen 

BondjPr.Hendrikln 13 Helmond. 



Het Schrijfamhacht van Pee l l and . 

Van de Heer F.¥/.Smulders t e ' s-HertogenTsosch o n t -
TTln^n wij in zake het schrijfamhacht van Peelland enige 
a f s ch r i f t en van akten die berus ten hy het Rijksarchief 
t e ' s -Hertogenbosch. V/egens p laa t sgebrek kunnen wy ze 
n i e t a l l e opnemen,Hier vo lg t een ak te van 23 Augustus 
1480. 

R, 1249 f o l , 292 

"Henrick(van den Veehuyze) verhuurt aan Lucas van 
"Hauthem 't schryfambacht van Peelland voor tien ja-
"ren. Als Henrick zelf 't ambacht bedienen wil kan 
"hy dat doen niettegenstaande deze verhuring,'maar 
"hy moet een half jaar te voren dat aankondigen en 
"dan houdt na een half jaar de verhuring op 

23-8-1480." 

Jac.Heeren geeft de volgende toelichting op het 
schryfambacht van Peelland. 
Eet ambt van Secretaris in al de dorpen van Peelland 
was indertyd door de hertog van Brabant als leen uit
gegeven. Dit was een ambt,waaraan heel wat voordelen 
zaten,maar dat door de bezitters zelf onmogelijk persoon' 
lijk in de verschillende dorpen kon worden uitgeoefend. 
Deze bezitters gaven daarom een gedeelte ervan(dus het 
secretariaat over een of meer dorpen)aan een ander, 
die op zijn beurt vaak de voordelen opstreek en het 
werk (tegen vergoeding)door een deskundige liet op
knappen. Uitvoerig is hierover geschreven door Mr.Mom-
mers in zijn "St.Oederoden van oude tijden tot heden" 
(l928)bld,18 e.v.en door ons in het Brabants Jaarboek 
(I950)bld,78-83. Van de Heer P.W.Smulders te 's-Herto-
ganbosch ontvingen wij wederom enkele waardevolle gege
vens, die dit onderwerp nader toelichten,vooral wat be
treft de bezitters van het schryfambt in de tweede 
helft van de 15e eeuw.Voor schepen van Den Bosch ver
koopt alzo Henrich van den Vehuwse aan Lucas Gerits van 
Eouthem op 23 Aug, 1480 het schrijf ambt van Peelland voor 
10 jaren,nadat hij enkele dagen te voren beloofd had 
Toor Hendrich een gedeelte van zijn schuld te betalen 
van de achterstel,die deze had aan Jhr.Ywon van Corten-
bach.heer van Keerbergen en broer van de heer v,Helmond 
van wie hij op zijn beurt het schrijfambt tegen een bepaal' 
de cijns in leen hield. 
Hoe van deze het "clerckschap" van de dorpen Lieshout, 
Aarle,Beek,Rixtel,Stiphout weer in andere handen kwam, 
kan non lezen i/d "Oc-rkondc v̂ in F.izt-jl "/cldc' 3 c". '19. 


