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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: 
 
Hout: 
Bezemer: 100130 
Jansen en Fritsen: 105968 
De Vries: 106496 
Felix Clercx: 103096 
Raaijmakers: 104707 
Swinkels: 105439 
Karton: 
Van Dam: 15415; 103161 
Strohulzenfabriek: 102997; 117076 
Cartonnagefabriek Het Zuiden: 103168 
 
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 hout- en 
kartonindustrie is er te vinden: ’t Hecht. Golfkartonfabriek Van Dam (1965-1971). 
 
 
 



 
Documentatie 
 
De documentatie is systematisch in rubrieken opgeborgen. Zij is aan te vragen in de 
publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
4.4.2. Houtwarenindustrie en Nijverheid 
- Asten, Leo van 
- Bezemer en Zonen, L. 
- Clercx, N.V. Felix 
- Gebehout 
- Jansen en Fritsen 
- Swinkels, Jos. 
 Vries, De 
4.4.6. Overigen soorten van Industrie en Nijverheid 
4.4.6.5. Cartonnage het Zuiden / van Wezel 
4.4.6.5. Zuid-Nederlandse Handelsmaatschappij / H. van Dam Strokartonfabriek 
 
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. 
 
4.3.1. Van Dam 
4.3.2. Houthandel Felix Clercx 
4.3.3. Helmondse Papier- en Strohulzenfabriek 
 
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 
 
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. 
 
archief-
nummer 

naam archief periode 
archief 

in te zien in inventaris 
op Internet 

0032 Vereniging van stroohulsfabrikanten, 
afdeling Weert en Helmond 

1918-1919 Eindhoven ja 

2098 Cartonnagefabriek Het Zuiden N.V. 1921-1973 Eindhoven ja 
2469 Bezemer houtwarenindustrie 1896-1898 Eindhoven nee 
 
 


