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IK MEMOEIM 

PIET van dor BÜEGT, 

Op tweede Kerstdag' 1972 verzamelden in de St. 
Antonius kerk van Aalst honderden vrienden en 
collef̂ a's van de alom bekende en geëerde 
Heemkundeman en 'leraar de Hr. P. v.d. Bur̂ jt, 
vfelke iia een lanr- slepende ziekte cp 22 dec, 
in het Eindhovens ziekenhuis was overleden. ) 
Moeten we de heer van dor Burjt zien als leraar 
aan het St. Maarland Colle£;e, wij, zijn He«m-
kundevrienden zien hora meer als Piet, voor 
wie de Heem-liefde een da/jtelijkse taak vras 
(geworden. Als leraar aan het St. Carolus 
Borromeus Colle,'̂ e te Helmond, raakte hij ver
zeild in het Heemkunlig werk, dat hem als 
t;eschiedenisleraar een logische combinatie 
was. Bij de heroprichting;;; van de Heerakunde-

krin^j "Peelland", werd hij terstond, lid en 
volfTde in 1950 de heer Jac.Heeren als voorzitter 
op. Hij was niet de voorzitter, maar de vriend 
in het bestuur en op de verejaderin̂ ên. Zijn 
huis stond altijd open en voor Maria de 
{jOille jastvrouw was nooit iets te veel. 
Veel werk werd deer hem {jeleid en we denken 
hier vooral aan de tentoonstellinfj Oud 
Helmond, bij gele/jenheid van het eerste lustru' ") 
van de Heemkundekring. Ook was hij de mede
werker om het al oude Gilde St. Catharina 
weer tot her-opbloei te leiden en was hiervan 
ook enkele jaren lid. Ook van het Helraonds 
Muziek Corps was hij voorzitter van 9.7.52 
tot 16 3.58. Daarna werd hij Erecommissaris 
van deze verenifjing Bij zijn benoeming als 
leraar aan het Catharinalyceum te Eindhoven 
verliet hij de stad, droeg zijn vele functies 
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over , maar bleef zijn volle belangstelling 
tonen bij al wat er in Helmond te doen was. 
Als Erevoorzitter, was hij altijd present en 
toen Heenikundekrinfj Peelland in impasse raak
te, was hij het die op de vergadering pleitte 
voor een nieuw bestuur dat met enkele der 
oudere bestuursleden, zeker weer verder het 
ïïeemkundig pad zou blijven bewandelen. 
Op de vele werkkampen die hij bezocht maakte 
fciij een grote vriendens^-roep, en werd er een 
beroep op hem ^redaan, dan was hij de spreker 
over de Brabantse Torons of liet hij ons ge
nieten van zijn studio ever St.Christcffel 
Ondanks zijn ziekte was hij ook weer cp het 
laatste werkkamp in Ger^-en aanwezig on niemand 
had verwacht dat hij het 25ste werkkamp niet 
meer zou mogen meemaken. Velen van het bestuur 
leden en collega's uit de •Helmcndse tijd waren 
dan ook óp de uitvaartaanwezig. Toen dan ook 
de Heer Curfs van het Helmonds Muziek Corps 
in het kerkje de Last Pest blies, was dit als 
een afscheid van alle Htlmondcrs. 
Mevr, v.d. Burgt en kinderen, het afscheidswoord 
van de Rector van het van Maarland College, 
was cns allen uit het hart gegrepen. Moge het 
U een steim zijn dat Piet zijn stempel heeft 
gedrukt in de voetsporen door het eeuwige 
iBr ab an t s e 1 and. 

De torens uit zijn Bra-antseland wezen hem de 
weg naar den hemel en St. Christoffel zal 
zeker hem op zijn schouders genomen hebben om 
iiem te begeleiden. Hij ruste in vrede. 

Pons Niessen 
vice-voorzitter 
Heemkundekring Peelland. 
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Gelukkig NJeuwjaai?, 

Vanzelfsprekend wons ik U alleïi jraâ T vanaf deze 
plaats een (̂ 'elukkig en voorspoedig nieuwjaar toe. 
Dit geldt in het bijzonder vcor U persoonlijk en 
zeer zeker vcor cnze kring. 
Ifij hebben sterk de indruk dat het in onze wereld 
waarachtig wel nodig is cm elkaar geliikkig nieuw
jaar te wensen. Dit niet uit pessimisme 5 imners ^ 
wij behoeven maar even verder te kijken dan cnze 
eigen leefkring waarin wij goddank nog zo weinig 
te klagen hebben, cm in te zien dat het daar 
buiten en steeds verder daar buiten, steeds harder 
nodig is elkaar geluk toe te wensen. -In die 
geest bedoelen wij het wol en wij vertrouwen daar
bij maar dat onze goede wensen geen "vrome" 
wensen zullen blijken. 

W.Kcclen 
'__^ Voorzitter. 

23 januari Lezing Waterschap de AA __ 

Cp dinsdag 23 jan. sullen voer onze krin<~- de Heren 
Ccop'Tans en Dracht, beidcxi functionarissen bij 
het Waterschap de AA,'s-Hertogenbosch een lezing 
verzorgen over "bet Waterschap do AA", zijn 
ontfataan,. reglementering on werken, • 
Wij hopen U up deze avond wederom in grote ge- ) 
talen te m'-gen begroeten i.v.n..het interessante 
onderwerp. ÏÏij beginnen- .Taag ora 8 uur precies 
om U vooraf nog enkele mededelingen te kunnen 
doen. Plaats van behandeling: Rf^staurant 
"de Brug" Veestraat Helmond. 

Namens het bestuur, •„ -n j ir 
' Br. B. v.d. Ven. 
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'KABERDAG OISTERWIJlC. : 

Op zcnda^j 17 dec, zijn de voorzitter en secre-,-
taris naar de kaderdag in Oisterwijk (jeweest. 
Bijna alle kringen waren verte^jenwoordigd, zo
dat we weer vele heer:ikundevrienden racchten ont
moeten.Als eerste sprak Mr.P.v,Vlijmen,met als 
onderwerp3 SToopziekte bedreigt karakteristieke 

«n uit het cô jpunt van bcuwkunst waardevolle 
orens en kerkgebouwen.Hieronder laten wij de 
letterlijke tekst vclf^en. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. 
Het is mi-j eon vjaar £;entegen heden in Uw midden 
te zijn, niet alleen" cmdat doel en activiteit 
van HeemkundL^^e kringen mij- sympathiek zijn, 
maar o:k omdat mij .̂ p deze bijeenkcmst de gele
genheid gebeden >rordt het woord te veeren ever 
een ondeirwerp) dat mij zeeï ter harte gaat. 
Teen Pastoor Beex mij enige weken geleden vroeg, 
voor deze vergadering te spreken ever het drei
gend gevaar van het slopen van waardevt-lle kerken 
heb ik d̂ ezp uitnodiging onmiddelijk aanvaard, 
liet ip. U allen bekend, dat er in cnze tijd minder 
kerken en torens gebcuivd worden dan vroeger en 
dat er wel meer van deze gebouwen •'•'•crden afgebro
ken. In Amsterdam ?s de gr^te St.¥illibrcrdus 

iten de Veste, een van de vermaarde kerken van 
.P.Cuipers gesloopt on "̂n Rotterdam is de 

fraaie Koninginnekerk afgebroken, cndanks de uiter
ste pogingen tot behoud. Dit euvel is ook doorge
drongen tot onze prcvincie. In West-Brabant zijn 
al' enige- kerken gesloopt, waaronder de d(,rr Dr, 
•P.Cuipers gebouwde St. Barbara, de kathedraal 
van het bisdom Breda. In de hoofdstad van onze 
provincie zal de St, Pieterskerk worden afgebro
ken en in Eindhoven dreigt dit gevaar voor de St, 
Lambertuskerk onder Gestel, daar de bisschop 

J5^ 
M)r 
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reeds de sluiting van deze kerk bevolen heeft. 
Deze ontwikkeling is te betreuren we^jens de 
bcuwkundije waarde en de plan^lcfjische beteke
nis van de betrokken Brabantse kerken, die allen 
gebouwd zijn in de eeuw, die volfrde op het her
stel van onze onafhankelijkheid in 1813. 
De 19de eeuw was het tijdvak van de nec~stijlen 
van het neoclassicisne vooral in de eerste 
helft en van de neĉ .. tiek m de tweede helft 
van deze eeuw. De architect:nische waarde van '\ 
in deze stijlen op£^etrckkGn gebouwen werd gedu
rende lange tijd di.or kunsthistorici niet hoog 
a-ingeslagen. Het neecla-ssicisiue en de nergotiek 
worden caar al te vaak beschcuwd als stijlnamaak. 
Daarna is echter oen kentering in de kritiek 
opgetredcnon thans zien wij, dat het vooroordeel 
ten aanzien van de 19de ecuwse kerken plaats 
gaat naken voor de belangstelling, begrip en 
zelfs vfaardering. In dit verband behief ik slechts 
te wijzen op het onlangs verschenen werk van Drs, 
H.P,E.Rc3esenberg,getiteld"de 19de eeuwse kerke
lijke bouwkunst in Nederland", De prijs van deze 
zeer leesbare en leerznae,met veel foto's gedc-
cumenteerde studie, in 1972 uitgegeven docr de 

Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, bedraagt ' 
fl, 25,—. In dit werk heeft de schrijver als 
zijn mening te kennen gegeven, dat de bouw
meesters uit het tijdvak van de neostijlen, _̂ ' 
gebruik makond van vormen en motieven uit het 
verleden, kunstwerken wisten te scheppen, die 
even karakteristiek zijn voor de 19e eeuw als 
de bouwwerken van v66r I8OO voor hun tijd. Hij 
besluit zijn studie met de duidelijke conclusie^ 
"Een groot deel van de 19e eeuwse bouwkunst 
is het waard in zijn oorspronkelijke cf in een 
nieuwe bestemming bewaard te blijven". 
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Wanneer het gaat over een kerk cf toren, die 
vermeld is op de door Minister van Cultuur 
Recreatie en Maatschappelijk werk vast.joatelde 
lijst van beschermend? mcnumenten, dan is er 
geen direct gevaar voor afbraak.Art,14 van de 
monumentenwet verbiedt immeTs een bescheimd 
m̂ numöTi,t eojider vergunning; van de Minister af 
te breken. De moeilijkheid is- echtey, dat de 
meeste perken en torens m llrd. Brabant niet ge-

A plaatst zijn cp de door de Minister vastgestel-
' )de monumentenlijst, cndat zij na het n^dden van 

de 19e eeuw gobouvrd zijiï. Behoudens enekele 
uitzonderingen, zoals de St.Catharinakerk te 

•> Eindhoven, konen cp de lijst der beschermde 
monumenten jsen kerken en torens vcor, die 
dateren ven na 185C.Uiteraard " ekcort aan deze 
cnvc'lledigheid, die in {jecn enkele bepaling 
van de raontunontenWet steun vindt, Ze spoedig 
mogelijk een einde te worden gemaakt. Zolang 
dit niet gebeurd is, blijven de na 1859 ge
bouwde mcnuiïienten versteken van de hun toeko
mende wettelijke bescherming. Gelukkig kan op 
andere wijze in deze leemte worden voorzien. 
Deze materie kan zo nodig vcorhatids geregeld 
worden bij een plaatselijke verordening, vast
gesteld krachtens art,32 der ucnumentenwet, 

% waarvan het eerste lid bepaalt:-'de bevoegdheid 
'•̂  tot het maken van provinciale en gemeentelijke 

verordeningen blijft ten aanzien van het onder
werp, waarin deze wet vcoi'ziet, gehandhaafd, voer 
zover deae verordeningen niet in strijd met deze 
wet zijn". Een medel van een plaatselijke monu-
•mentenverordening kan men' vindon in bijlage II 
van het boekje getiteld;"De Gemeente en Monumen
tenzorg", door de Ver. van Ned. Gemeenten, in 
1964 uitgegev-en als nr, 36 van haar zogenaamde 
Blauwe Heeks. De lezing van dit boekje kan ik 
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belangstellenden aanbevelen.Overigens wil ik 
niet beweren, dat de vaststelling van een 
gemeentelijke monumentenverordering een eenvou
dige zaak is. Daarvoor is immers nodig een 
raadsbesluit en in vele gemeenten zal de meerder
heid waarschijnlijk niet of slechts met moeite 
van de wenselijkheid van een plaatselijke monu
mentenverordening te «vertuigen zijn, In de 
eerste plaats rijst de vraag,van wie of van 
welke groep kan het beste het initiatief uit- 4 
gaan tot een actie voor het vaststellen van zo'n 
verordening?. Wanneer het verzoek uitgaat van 
een in een andere gemeente gevestigde vereni
ging cf stichting, zou dit allicht weerstand op-
reepen bij raadsleden, die van mening zijn dat 
vreemdelingen zich niet met dergelijke plaatse
lijke aangelegenheden dienen te .bemoeien. Het 
verdient daarom in de regel de voorkeur het 
initiatief té laten nemen dcjr een ter plaatse 
gevestigde of aldaar Lekende organisatie b.v. 
door een heemkundekring. Met dit advies wil 
ik niet betogen, dat er nu in elke stad en dorp 
een gemeentelijke racnumentenverordening met 
monumentenlijst behoort te worden vastgesteld. 
Dit hangt geheel af van de plaatselijke om
standigheden f.a. van de vraag cf er in de 
gemeente een.niet cp de lijst der beschermde 
monumenten vermelde,doch wel waardevolle kerk i ) 
of toren staat cf een ander monument, dat ge
vaar loopt gesloopt te worden.Of een monument 
geplaatst is op de lijst der beschermde monu
menten kan men nagaan op het gemeentehuis. 
De monumentenraad houdt immers volgens art.10 
der monumentenwet voor elke gemeente een re
gister aan van de beschermde monumenten.- Dit 
register wcrdt aangehouden in 4-vcud en een 
exemplaar berust bij het gemeentebestuur. 
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Dit exemplaar- ligt ter kosteloze inzage ter 
gemeentesecretarie. 
Wil men een niet op de lijst der beschermde 
monumenten geplaatste kerk,toren,boerderij of 
ander gebouw, dat gevaar Icopt gesloopt te 
worden, behouden, dan volgt daar nog niet uit 
dat vaststelling van een gemeentelijke mcnvunen-
tenverordening en plaatsing van het bedreigde 
gebouw cp de gemeentelijke mcnuinentenlijst, de 
meest doelmatige oplossing is. Wanneer het 
betreft een gebouw, dat niet onderhouden wordt 
meet men er zich tevens rekenschap van geven, dat 
noch de plaatsing cp de lijst van de beschermde 
monumenten,noch de vermelding op een gemeentelijke 
monumentenlijst, de eigenaar de verplichting 
oplegt het gebcuw voortaan te onderhouden. Bij 
het niet behoorlijk onderhouden behoeft men niet 
onmiddelijk te denken aan cnwil. Het kan heel 
goed zijn dat de eigenaar van het mcnument b.v, 
de parochie niet in staat is een hoge en deco
ratieve teren te onderhouden.In dit geval is 
een bevredigende regeling denkbaar op deze wijze, 
dat de parochie voor een symbclische prijr> haar 
toren in eigendom overdraagt aan de gemeente, 
waarbij deze de verplichting cp zich neemt om 
deze toren en het daarin geplaatste uurwerk met 
de wijzerplaat behoorlijk te onderhouden en 

«aarbij de parochie zich het recht voorbehoudt e klokken te luiden. Waarschijnlijk zijn dan 
nog niet alle finaiicieele moeilijkheden opgelost 
omdat ook met het onderhoud van neogotische 
kerken hoge bedragen gemoeid kunnen zijn. De 
gemeente zou dan in de extra-uitgave van het 
onderhoud van de kerk een bijdrage kunnen toe
zeggen. 
Met dit betoog heb ik niet het startschot wil
len lossen van een ralley van parochies op de 
schatkist van de gemeente. Het was slechts mijn 
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bedcelinc de aandacht te vrâ '̂ en voor enkele 
suggesties CD cn;pe bedreigde kerken en 
torens uit de 19de eeuw voor sleping te be
hoeden. Hierbij zijn f^ote belangen betrek
ken van stads- en dcrpssohcon, van runnte-
lijke oefeninij en van de let.fbfi.arheid van 
woonöentra. 
Onèe generatie dient ervoor te zorgen, dat 
dit culttireel erfgoed van het Brabants 
voorgeslg-cht nj-̂ t ten gronde gaat in de 
stormachtijs ontwikkeling van kerk en maat
schappij, waarvan wij soms de verbijsterde 
getuiren zijn. 
Tunslctte mĉ -e ik de hcop uitspreken, dat 
de heerakundi -e kringen'hun medewerking 
zïillen verlenen ora dit grote Snheil af te 
wenden vin ons gewest, dat in de Icop d-er 
geschiedenis-op cultureel gebied reeds zo 
zvj-aar geXavend is, , 

'» ' Mr.P. van Vlijmeü 
Guido Ge^ellestraat 44-
Eindhoven. 

-» > 
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OUDSCHEIFT. 

Meet de stad naar het dorp ? 
Teen wij in het mededelinijjenblaadje een stuk
je plaatsten ever oudschrift, dacht het bestuur 
cnze leden iets positiefs te kunnen bieden. 
Een vereni£-in£j moet leven, maar als er van de 
130 loden slechts van 2 leden een aanmelding 
binnenkomt dan jeloven wij dat onze krin̂ '̂ voor 
zoiets niet rijp is. 
'Als men de naburige krinfren bekijkt dan staat 
men versteld dat het daar wel lukt, 
Aarle Sixtel heeft momenteel ten cursus lojjen 
van 34 personen, In Asten ruim 20 personen en 
in St. Oedenrcde maar liefst 120. Wij vonden 
het jammer le.t het gewn dcort̂ ant̂  ken vinden, 
temeer daar de Heer Verschueren deze tien 
avonden kostelfos wilde verzorgen. 
Zelfs voor 10 j)ersonen was hij nog bereid ge
weest deze cursus te geven. Maar cok deze 
konden wij niet bij elkaar krijgen. 
Mhr. Verschueren dank voor Uw toezegging en 
mochten wij het vol̂ ,ende seizoen moer gega
digden vinden dan hopen vrij dat we cp U 
nogmaals een beroep mogen doen. 

Namens het bestuur. 
. " ' ^ Br. B. v.d, Ven, 
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WAT IS HEZKKUKDE ? -

Waaruit "bestaat Heemhunde ? 
Vanzelfsprekend hechten wij ons aan een be- • 
paald otulcje van cnzw aarde, na.-ie1ijk dat 
waar we ons thuis voelen,Dat noemt men 
heemliefde. 
Onbekb-nd is cn'^onindj wat wij liefhebben 
moeiien wij beter leren kennen. Dat ĵebeurt 
door de he ens-cud ie. g"\ 
Wat schoon en erced is in het uitzicht en in de 
gebruiken van de streek beschermen, dat noemt 
men heemschut. 
De drie zaken samen noemt aen Heemkunde. 
Heem lie f de is--\feelal aajifjeboren, maar kan verder 
ontvfikkeld worden. " 
He cmstudie is het beoefenen van de wetenschap
pen die ons zowel de mtns als het landschap 
leren kennen van een bepaalde streek. 
Heemschut is .net gevolg van beiden voorgaande. 

Welku zijn de voornarxmste wetenschappen van de 
Heemkunde ? 

de geschiedenis ; politieke 
militaire 
godsdienstige 
kuitureIe 
economische 
scciale, ^j^ 

de fomiliekunde: geslachtskunde ~ 
heraldiek (wapenkunde) 
naamkunde. 

natuurwetenschappen; aardkunde 
vreerkunde 
plant en dierkunde, 

aardrijkskundei vrrmings-geschiedenis 
van de streek 

taalkunde: dialectstudie 
plaatsnaamkunde. 



13 

volksktmdei zeden en gewoonten 
- . _•— . 1 i legenden en volksverhalen. 

gebruiksvoorwerpen . 
kun^ts • kunstgeschiedenis 

oudheidkunde. 
Het nut van de Heeinkxinde 
voor ons zelf : cntwiltkeling, verpozing, 

• • volksverbordenlaeid 
voor de gemeenschaps verrijken van de 

9 kul tuurwaarden 
weerstcind aan vreemde 
invloeden. 
beivustcijn vai; eigen 
grootheid, 

voor het onderwijssaanvulling van de schee 1-
se wetenschappen 

voor de wetenschap;het belang van het detail 
voor het geheel van de 
wetenschap, en onderlinge 
uitwisseling van hulpweten
schap en vretenschap. 

Notitie; Het bovenstaande overzicht werd ons 
welv,'illend aaAgeboden door Pater Tarcisius van 
Schijndel, vnorzitter van de kring "Onsenccrt" 
Wij danken hem hiervoor. 
Een en ander kan heel dienstbaar zijn voer ':nze 
rin,-: en vooral de jongeren kunnen er oen heel c schikte handleiding aan hebben. 

Meerdere malen is er al gevraagd, wat Heemkunde 
eigenlijk is; hier hebt U een duidelijk en 
ook overzichtelijk antwoord. 
Wij hopen dat U er veel voordeel van zult hebben. 
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WIST U DAT; reeds in 1939 een heemktmdekring : 
was cp^^ericht, maar deze in 1941 cp bevel van 
de Duitsers werd optfeheven. 

het kasgreld zijnde f. 30.69 in 
beslag genomen werd. i 

de oprichtingsvor^-adering van onze 1 
huidige Kring gehouden werd in He tel St. 
Lambert op maandag 24 mei 1948 om 8.20 uur. ] 

Dit geschiedde op herhaald ver
zoek van Z E.Heor Pastoor W.J.C.Binck, voor- "k ' 
zitter van de stichting "Brabants Heem" ; 

de naam van de Ileemkundekring 
"de Peel" was en hieronder ressorteerden: L 
Helmond, Aarle Eixtel, Stiphout, Lieshout, ' 
Beek en Donk, Bakel,Deurne,Asten,Someren. 

deze naain twee maanden later 
gewijzigd werd in "PeeHand" j 

alle aanwezigen Lij de oprich- r', 
tingsvergadering zich opgaven als lid. 

dit 18 leden waren t.w. 1 dame 
en 17 heren. 

het eerste bestuur bestond uit 
de herenjJac.Heeren,vcorzitterjP.v.d.Burgt 
secretaris|Th.v.Herk,'Penningmeester. i 

het aantal leden na 1 jaar ver- . 
dubbeld was. j 

begin 1949 bet 1ste nummer verscheen 
van het ccntact-orgaan voor alle leden van -^ I 
de Brabantse Heemkundo kringen. 

de Heer Dielis uit Eindhoven als 
honoraritim voor zijn lezing over "Brabant se 
familienamen en voornamen" van onze Kring 
ongeveer 6000 bidprentjes cntving (1951) 

in 1953 cnzG tentoonstelling 
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"oud Helmond" 36CO bezoekers te life 
1.1/2 jaar later de tentconstelling 

'Brabants Edel Ambacht' slechts 1000 bezoekers 
trok. 

de jaarvergadering; van 23 nov. 1951 
uitzonderlijl: druk bezccht werd. 

cp deze verg^aderin^ de aanwezi^'en , 
getrakteerd werden op koffie met krenten— . 
bollen. 

\ er zelfs een heemkunde-hersengymnas-* 
tiekwedstrijd werd gehouden waarbij de win-
nairs een reprcduktie van een oude prent 
van Helmond kregen en de verliezers een 
chocoladebol. 

de avcnd vrerd besloten met het 
zingen van Brabantse liedjes. 

Op grond van het hoemkundig karakter plaatsen 
wij met toestemming van de schrijver onder
staand gedicht in het kontaktblaadje. Er 
blijkt een warm gevoel uit vcor ons goede 
Brabant,dat in vroeger jaren helaas al te 
lang in de schaduw is gebleven. 
Met dank aan de schrijver, s 

Brabant,met Uw mooie dreven 
Met Uw bossen en Uw hei_, 

- Met Uw bomen en Uw bloemen, 
Met Uw koetjes in de wei, _ -

_ Met Uw malse korenvelden, 
Met Ux̂  akkers, rijk bezaaid. 
Met Uw beekjes en Uw dalen. 
Met Uw wegen, mooi verfraaid, 
Met p̂v/ dorpen en Uw steden. 
Met Uw huizen in bcnte rij, 

Met Uw toekomst en verleden,Het Uw bevolking 
vrij en blij,Met Uw mclens en Uw kerken,Met Uw 
scholen overal,Met Uw tuinen en Uw bloemenperken 
Met Uw wild in berg en dal. 
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Wie geeft zich op' ? 

In "̂ 972 heeft U zeven maal een heemkunde-
blaadje ontvangen, t.w. 22 Jan.-11 maart-
20 april-30 juni-3 Sept.-28 ckt.- en 18 nov. 
Dat is een heel geschrijf,getyp,gestencil, 
gevouw,gedistribueer, 
Gel-ukkig helpt Mej. v.d. Els ons met alles 
keurig cp stencil te zetten zodat "ons" " 
blaadje er steeds verzcrgder uit komt te 
zien. Op deze plaats wil ik haar dan cok 
hartelijk danken voor alle moeite en zcrgen 
daaraan besteed. Ook voor hot bezorgen 
hebben wij enkele persenen waaronder Ecortje 
Kooien een voorname plaats inneom-t. 
Dit alles verlicht al veel.Ma-^r tcch wilden 
wij graag meer medewerkers hebben als dat 
zou kunnen. Een vaste redactie was eigenlijk 
wel het beste. Wie wil ? 
Wie geeft z-ich op ? 
U kunt zich cpgeven bij Br. B.v.d. Ven 

Ruusbro'claan 50 
Helmond, 

Als nieuw lid mochten wij noterenj 
W.P. Breijnierts, 
Montgolf f ierstraat 13, » ~) 
Helmond. 

Nimmer zal ik U vergeten, wat er ook gebeuren zal 
Ik houd van U, u moogt het weten. 
Ik zal aan U denken, overal. 

Joh, Branten. 
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Verscholen achter twee knotwilgen lag de 

slijterij annex schenkerij "Birgorlust" 

ain het Bindcrceind van 1939. 

"Burgerlust", van oudsher een trefpunt van 

upperten en middenstand opende de schenken; 

rond half zee, als de dagtaak van de stadsge

noot eindigde en de avond viel. Behoudens Oy 

zondagen, dan ontgrendelde Plot, de kastelein, 

on twaalf uur de deur en hegroette de bezoe

kers op joviale manier. Piet, een kalme nan, 

en een verteller van de eerste crde. leniand, ^ 

die gezag aan cpeolshoid paarde en_ieder, ^ 

die cvers t v; ;filde garn, op t ac t i sche n i r j .c r 

naar de ui tgang l e idde . Boor een kortt; gang, 

die ver f r i s send naar hoenwas rook en blcrJc 

a l s twee s p i e g e l s . Een koele ruiinte t u s sen 

do warr"tc van de schenl 'ori j en de lauwe ^n 

u m t o r s u vlx-:en van do s t r a a t z i j d e . 

IX. s t r a i t z i j d e ; het Bindersoind, van cudshei 

met de .'^r^rkt, de Mark t s t raa t , d̂ ' Vees t raa t , 

de KorLïjtraat en de versmalde Amcidestraat, 

het centrum van de povere Heijnondse gemeenschap 

Do stam, die s inds 1899 een tweede parocLiekeik 

kendej de H.Eart-kerk, in de schaduw van de 

alcude Larabertus. 



1. De Lambertuskerk in de periode I86O-I866 

aangepast aan hot befaamde Robustelly-crj.1, 

in de tijd dat de discriminatie van de Hcll-u;d-

se Regenten achter de rug was. ¥ant vooral ir. 

de 17e eeuw werd do kerk meerdere malen cp last 

van hen gesloten en v/erd de eredienst vaak ir. 

stallen, schuren cf in achterzalen van Helmcnd-

se herbergen aan de Markt gehouden, met de ~~ 

mogelijkheid van represailles tegen prieetcrs 

en gelovigen. DG Franse bezetting in 1794, — 

cnder Pichegru, door de nocrder-arnec, maakte 

hioraan'j ten dele een einde. Liberté, egalitd 

en fraternit(5, de slogaif van de Franse revolu

tie, werd ook voor de nederzetting aan de AA 

ten dele bewaarheid. Vrijheid, gelijkheid tn 

broederschap: in feite was de Franse komst het 

begin van hot einde van de verstikkende He Hond

se greep, die elk initiatief doodde en de 3ra-

ander ze doende elke mogelijkheid tet cnt-

plcoiing ontnam. Do nederlaag van Kapolcrn bij 

Watorloc maakte een einde aan de Franse bezetting, 

die bijna twintig jaar duurde. 

Een bezetting, die het proces van onze geeste

lijke vrijheid'versnelde en de stcot gaf tct _-

de mogelijkheid van Brabantse initiatieven, en 

die werden, vooral in de 19<̂  eeuw, 7ij het in 



1 
tr'iig- tempo versvezenlijkt. 

2. De ontsluiting van onze stad begon in iclb, 

teen "do Zuid-Willeiasvaart", ho^ kanaal, dat 

de verbinding van onzo prille industrie met 

•s-Hertogenbosch en Vloert veilig stelde. Een 

eerste stap in de goede richting, die in 1365 

gevolgd werd door de spoorv;egverbinding net 

Eindhoven on Venlo en eei; trnnvorbinding ir. 

het begin van de tachtiger Jaren met hot 

noorden 's-Hertcgonbosch en later in du zuide-j 

lijk3 richting met Acten. Dit i/arcn grcte 

winstpunten voor een gomeunschap, die dernate 

geisclcerd was op natoricel cu geestelijk 

terrein. Daarnaast werd in éc zestiger ^-ix^r. 

van die eeuw een bijzender akticf gemeente

bestuur, de ncgulijkheid, die Thcrbecke bcri, 

r.jet beide handen aangegrepen en een niddel-

baro schoei jcveiitigd: do Rijks H.B.S a.j-. de f~ 

Molenstraat, Dat gebeurde bijna gelijktijdif--

raet do diplomatieke zot van cnze bestuurderen '. 

cm Jan de Bok, de sJirn'.ie stroper, tct veld

wachter van Helmond te benoe.Tion, ;• -

Jan den Bok, die twee oogjes sleet, als 

"Burgerlust" over sluitingstijd was en rj«St de 

/ 



begon in 1826, 

t kanaal, dat 

ndu^trie met-

fj stelde. Een 

i', die in I865 ( 

rbindin(i' raet 

erbinding in 

n met__het 

er in do zuide-> 

uarcn grc te 

p, die demate 

g e e s t e l i j k 

c s t i g e r jaren 

cf itoineentL— 

hcrbccke bocd, 

een niddel-

H.B.S aan de 
1 

^^elijktijdif: 

o bestuurderen 

r, tct vold

oet , als 

was en mét de 

( 

aanwezigen toastte op alles, waarop 

een heildronk was uit te brengen. En met 

iedereen. Ook met de fabrikant, die tot in 

Noorwegen zijn prodxikten aan de man bracht, 
in plat Heliaonds. 

Bat verstaan ze zelfs in Oslo. 

j, üok raet de groothandelaar, die zelfs ever-

dag dorstte en tweemaal per week een lampet-

kanneke bier bij de brouwer liet halen. 

Ook-met burgefflecster-van den Bangen, de 

vocrtvarende, die bij zijn vrienden als zeer 

geestig bekend stond, maar de gewone man " 

schuvfdc. Behalve Jan den Bok, die stond boven 
» 

de v.'et Ad Fundum. 

Zo'n enkele keer met mijnheer Willem, de be-

vrogpn industrieel, do grote parlementariër 

van de zuidoosthoek van ons gewest. 

Cok mot dr. de Huyter, die zo bewcnderens-

( aardig optrad tijdens de cholera-epidemie 

van do zestiger jaren. Dokter de Ruyter, die 

scMS jenî ver adviseerde als medicijn tegen 

de vcn-rc o stonde ziekte. 

Een advies, dat steunde op de ervaring met 

eun zieke, die doodgewaand als redmiddel 

hot "sloapmutske" hanteerde en genas. Een 

- # 



P ' : t i " i i t , üiu l . i j ir. ht-t Hd- icndse japrjcr., ' 

d-.t h i j . z i c h h i d aan^Tcineten, t o t 

i,i.-^.'i verD'-?ir.>/ tcevcof 'do; "V/a, (;;ij n i e sapcS?**] 

I- . t v,"is t i.n u i t zc r . dc r inc cp de re^t^ l , war.t da, 

tpi">.:.ic. v.''i.G k - . 'Mdaard i j un e i s t e v e e l i 

t i l" ."-r. t c f f c r s . j.). d r ' . *i^rs v in du k i s t , d ie 4-
7. hU2ird . rcuv.'kli. dinr: v i n i c l ce rnake r Luyt in 

drc-,-ij-j, ;;icc.:t-.r. z i c h r e l u k k i , : pri j^zen, cndatt 

f'C-d v i n andur-, v. i 'huurdc-rs Wufjiiandelder. van ; 

du luiZ'- r. 

4 . Als ( n t c . t t i r . - s ' i i d d u l wurdor. cp de Kc-rkt 

t . r v fc'.,2. \ ^ l - i t s L L,Ji "uLrand, wa i rvan ie 

rcc) ; ai'Sinf>-.I'-turi nd ?;cu v. rKon. Een b c s t r i j — 

'kir.j -ii. t r ;> l i v r " i f - t r '^ ns o p r i e p . 

J - t .,' j -.llv". i il nd^ r^i'urp van tjcsprck ir. 

"Itur • . ' i u ü t " , i sch'.rJv.: r i j n e t een .T.uzi-1:-

t u i r , d̂  vrrJijK^. i ' ^ l ^ n van de handbcc^-

:--\.u I.Luri j n o bi^uj' .lbaan 1121 h e t BinderSui | 

v a r I0C.'), 

h'. t 'T^ur. o r l u s x " , da t rcnd d iu t i j d de e l i t e 

va.n -I.. Incr.a 'ir«'k<;lij!-..- .icrbt^r "de en v e r z o r g d e . 

Eun u t j e r t c r . , v.ii>̂  w-^llc^n wova j e h e t u n .iccr 

liz'.'i (ie u i a r a i r . 
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