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Beeldmateriaal
De foto’s zijn te bekijken via de website van het RHCe. Ga naar zoek > zoeken en klik op
Beeldbank. Als U het nummer van de foto intypt bij “globaal zoeken” krijgt U de foto en de
beschrijving te zien.
Enkele voorbeelden:
Begemann: 14512; 100131; 103077; 103193
Van de Weert: 102585
Munsters Staalbouw: 102592
Machinefabriek Helmond: 105352
G.I.M.: 111111
briefhoofden
te vinden op website RHCe: www.rhc-eindhoven.nl > zoek > zoeken / Overige indices >
Isis / bron briefhoofden
Kranten
In Helmond zijn verschillende kranten verschenen. Er is geen index op die kranten. Wel zijn
veel krantenartikelen terug te vinden in de documentatie. Microfiches van de kranten zijn in
te zien in de publieksruimte TOEN in Eindhoven. Daar zijn ook enkele personeelsbladen en
andere uitgaven van Helmondse bedrijven in te zien. Over de Helmondse grootmetaal is er te
vinden: Begemann Bulletin (1964-1979).
Documentatie
De documentatie is systematisch in rubrieken opgeborgen. Zij is aan te vragen in de
publieksruimte TOEN in Eindhoven.
4.4.3.
Metaalindustrie en Nijverheid
4.4.3.1.
Algemeen
4.4.3.2.
Koninklijke Nederlandse Machinefabriek voorheen E.H. Begemann
4.4.3.3.
Dongen, Chr. van IJzergieterij
4.4.3.5.
G.I.M.
4.4.3.6.
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Daarnaast is er nu nog een hele serie brochures, die ook tot de documentatie gerekend wordt.
In de brochures zitten vaak verrassende zaken. Het kan gaan om feestprogramma’s, maar ook
om statuten van een vereniging of bedrijfsfonds, of om een herdenkingsboekje bij gelegenheid
van een jubileum. De hoofdindeling is ongeveer gelijk aan die van de systematische indeling van
de documentatie. Binnen de hoofdrubrieken zijn verschillen. De brochures zijn op te vragen in
de publieksruimte TOEN in Eindhoven.
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4.3.4.

G.I.M.
Koninklijke Nederlandse Machinefabriek voorheen E.H. Begemann

Tot de documentatie behoren ook jaarverslagen van bedrijven en instellingen. De jaarverslagen
zijn te raadplegen in de publieksruimte TOEN in Eindhoven.
Gemeente Helmond, 1851-1965

Jaarverslagen N.V. Kon. Ned. Machinefabriek v/h E.H. Begemann Helmond (1956-1978, 1982,
1984)
Archieven
Archieven van Helmondse bedrijven kunnen ook aanwezig zijn bij de bedrijven zelf of hun
rechtsopvolgers. In de onderstaande lijst zijn slechts de archieven opgenomen die verblijven
in de depots van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
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