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[19400101] oud H.nieuw H. [19381231] salaris [19311231] [19200101] [19180101] aantalkinderenkoeijenkalverengeitenvarkensschapenpaarden [19160624] adres [19061231]  aantal personenkinderen beneden 12 jaarkoeijenkalverengeitenvarkensschapenpaardeninvalieden[18951231] [18910701] schulddelging [18910430] beroep sterktewerkzaam bij Maatschappijschulddelginghuurreparatiekosten kadaster [18750101]

? 64 61 Aarts Joh. H110 725,14 Anke K.W. veehouder B? A. Aarts P.J.  11 5 3 Aarts P.J. D39 Aarts J. 3 2 2 Benjamin J. Aarts weduwe H. 34,40 Aarts C. 127,00 nieuwen stal, vloer repareren; Akker M. v.d.
Aarts Joh. 125 110 Arts M. H112 308,32 Anker Jacob Bies E. Arts A.  12 6 1 1 1 1 Aarts Jan  D140 Arts A. v. 7 5 3 1 Bies E. de Bakker A.  1,50 Aarts Jan  schuurbaas 2 1 25,05 5,00 1894 Beckers H.
Anker K.W. 82 74 Arts-van Kessel A. H122 28,26 Arts vr. Smeelengras Boerma J.R. Arts Jan 12 3 2 1 1 Arts Alb. D130 Arts J. 10 7 1 2 5 Blaauw S. Bakker J. 317,56 Aarts weduwe H. 34,40 Bergen G. van
Arts J. 61 58 Bremer A. H75 474,72 Arts Chr. ander huis Bos A. Bakker J. 2 2 Arts Jan  D50 Arts P.J. v. 9 7 1  Boek F. Bergen L. van 27,00 Aarts/Arts Piet 6 2 Bernaars G.
Arts Chr. 66 63 Bremer Aaltje H84 76,09 Beckens C. Schilder Bovenkamp D. v.d. Bies E. 8 3 5 Bakker Jan  D134 B[?]rauw G. de 3 1 1 Botter A. Bergh A. de 48,76 Bakker Antonius tuinder 1,50 125,00 nieuw; 3,2763 ha; huis 0,0637 ha; 1910 Bladder F.
Arts Alb. 127 112 Bremer Jan 5,00 Bos C. Bovenkamp G. v.d. Boerma J. 7 4 13 8 1 5 2 Bakker Jan Jr. D135 Bakker A. 2 1 2 Botter Jac Berkers H.  21,40 Bakker J. tuinder 317,56 50,38 1271 Boogaard Wed. v.d.
Bakkerij van Oers 27 31 Derks B. Jzn H84 601,12 Bovenkamp Dirk minder huur Bovenkamp A. v.d. Bos A.  3 Bakker Jan Jr. stal D136 Bakker H.  10 6 3 1 2 Botter J. Bertkamp weduwe G. 38,43 Benjamins J. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek3 3 18,20 13,00 huis voegen slot op deur; 2987 Borgh A. de
Bazuin Alb. 11 9 Derks J. Jzn H85 936,00 Brouwer B. Pomp Bovenkamp J. Bosch weduwe A.  6 4 1 2 1 bergplaats D10 Bakker J. 5 3 1 3 1 Daalen J. van Boom W. v.d. 27,08 Berg Marinus v.d. tuinder niet-katholiek 37,27 2345 Bots J. van
Bewaarschool 21 19 Franssen G. Griendtsveen 590,50 Brouwery Brink G. Bosch weduwe L. 4 2 1 1 bergplaats veldgewassen Bakker J. jr. 4 1 3 1 6 Dekker H. Bosch G. 201,77 Bergen L. van 27,00 Bots Th.
Bijzondere school  22 20 Hendriks H. H63 476,60 Derks B. reparatie woning Brouwer Fr. Bovenkamp A. v.d. 4 1 2 1 Blatter Jozef D26 Bies E. 7 2 3 1 Diessen W. van Bosch L.  4,63 Bergh/Berg A. de timmerman 3 1 48,76 18,80 7,00 2767 Brongers F.
Bosch weduwe L. 118 103 Hendriks Joh. 18,17 Deynen, Jean Kessels. H. van vergunning voor jacht Denderen Bovenkamp D. v.d. 6 4 2 Blatter weduwe F. D25 Biggelaar D. 8 5 2 2 Dirks J. Bots weduwe J. 70,00 Berkers H.  21,40 Brongers J.  
Bovenkamp A. v.d. 139 122 Hermans F. H99 607,25 Eggendonk Joh. van opbouw woning Derks B. Bovenkamp G. v.d. 8 3 3 Boerma J. D102b Blatter J. 3 1 1 Dirks B. Breda A. van 7,75 weduwe G. 38,43 Brouwers G.
Breifabriek M. van Oers 7 6 Lambrechtsen C.J. Helmond 3.000,00 Erkelens Andries  vr. 42 aar tuingr.v. Schoneville Derks Jan Branden v.d. 7 2 Bos Adr. D170 Blatter weduwe F. 2 5 Duinkerken H. Breda weduwe H. van 25,05 Beuken H. van den arbeiders te Helden Bulkamp Wed.
Brouwer G.J. 32 36 Maassen J.W. H43 2.400,00 Esseveld G. van laat liggen 0.50 H.A. Esseveld W. van Bremer A.  9 5 1 1 3 Bosch L. D120 Blocquery J.C. v.d. 3 Duinkerken A. Brouwer F. 13,26 W.C. pastoor D’Haene C.
Bruggen W.A. van 41 40 Maessen L. 9,75 Esseveld Will. van woning terugkomen Esseveld G. van Brink G. 4 1 1 1 Bosch weduwe Adr. D33a Boo A. de 4 2 1 Hofstede G. Brouwers weduwe G. 28,15 Bladder weduwe veenbaas 6 2 130,00 nieuwen stal, scheuren dicht maken; Deckers Wed.
Craenen weduwe W. 123 108 Muskee J. H75 547,73 Esseveld A. van Helenaveen vr ruiling v.huis v.schoonmoederEsseveld A. Bronnenberg H.J. 6 3     Bovenkamp D. v.d. D95 Bos A. 8 5 4 Huigen J. Cillekens F. 14,00 Bladder zoon Deelen A.
Crommentuin J. 112 97 Naus G. H38 37,68 Graveland Esseveld Th. Brouwer A.  8 1 1 1 2 Bovenkamp weduwe Jac v.d.D155 Bos L. 7 1 1 1 2 Jong E. de Court D. 29,96 Blanken J. arbeiders te Helden Dongen P. van
Daniels 25b 25 Oosterveen Jan H95 529,95 Grunsven M. van vr. van Wed.Hoorens bedryf Esseveldt C.L. van Brouwer Fr. 7 2 1 2 1 Breda D. van D44 Bots weduwe  1 1 Jong H. de Deelen A.  29,56 F. tuinder; slechte ? volgens Bakkerniet-katholiek 37,25 127,00 nieuwen stal, dak nazien; 1,2120+0,2082 ha; huis 0,0221 ha;  Donk W. v.d.
Dekker J. 25a 24 Oosterveen Joh. 553,32 Heere-Struik M.  Groot Joch. de Broze 6 4 Brink G. D31 Bovenkamp J. v.d. 8 1 3 1 4 1 Jong J. de Diessen A. van 15,77 Boom Willem van der 9 6 27,08 27,56 25,00 dak nazien en voegen; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende; Fellaard J. v.d.
Derks J. 30 34 Oosterveen R. H81 609,33 Helden v. schipper Heugten Bruyn de 4 1 Brouwer F.  D68 Breda A. v. 4 3 1 Klaver R. Diessen H. van 28,63 Boonen J. postmeester; brievengaarderniet-katholiek 62,69 40,00 slaapkamer boven; Burgerwoning. klein. met postkantoor.; postkantoor. klein;2539 Gerwen Wed. van
Derks G.  86 78 Postma J. H.86 59,95 Hendriks L. Oranje Hoeve karschop Honk E. van Buis A.  8 8 5 1 Brouwers Arn.  D129 Brink G. 3 1 1 1 Klaver J. Eckendonk M. van 14,45 Bosch G. pootmeester 4 3 201,77 39,25 7,00 nieuwe kelder zolder en raampje; kleine boerderij goed; 2232 Gestel J. van
Derks J. 92 84 Prijs J. H77 372,00 Hendriks Hendrik  ander huis Jongh P. de Buis G. 7 3 Buis A. D167 Brouwer A. 8 5 2 Kleine G. Franssen F. 5,20 Bosch G. niet-katholiek 0,00 2745 Gubbels W.  
Derks B. 107 95 Slot H. jr. H82 567,92 Hoogendoorn G.  wei by Koningshoeve Jonker G. Burton H. 3 1 Cranen Joh. D115 Brouwer F. 9 4 2 1 1 1 Kortrijk G.J. Gestel P. van 118,11 Bosch L.J./Lambertus fabrieksarbeider 5 1 4,63 18,78 7,50 2769 Heesch J. van
Eckendonk J. van 105 93 Swinkels Th. H51 628,34 Hoorn G. van Helenaveen vr. beter huis Kampen E. van Craanen Th. 6 3 3 Crijnen H.H. D160 Buis A. 10 4 2 4 Krevel G. van Gestel P. van 118,11 Bots weduwe J. 70,00 8,17 2,50 dak dicht maken; Oude arbeiderswoning goed.; 1046 Henning C. van
Eerwaarde Zusters 20 18 Wijnands H. H127 340,41 Hoorn v. huurt een deel van de schuur Knegt H. Crom?t Ja 5 1 1 2 1 3 Crommentuin Jan  D114 Coort A. 9 4 1 2 Kroessen M. Gestel weduwe J. van 54,04 Botter J. niet-katholiek7 6 15,60 137,50 nieuwen stal en voegen; 2978 Heugten L. van
Erkelens A.  73 69 Wijnen Joh. H45 328,87 Hoorn bakker. weduwe van huis van Oers Mullekom W. van Crommetuin W.  3 1 1 Crommentuin L. D28 Crommetuin J. 6 2 1 2 Metzelaar G. Gielens L.  5,90 Bovenkamp J. v.d. tuinder niet-katholiek 38,33 2,50 2546 Janssen H.
Esseveldt G. van 37 37 Hurk Frans v.d. kan niet betalen Muskee Jan Daniels H. 5 2 2 1 2 Daniels H. D133 Diessen A. v. 4 1 1 2 Metzelaar A. Grinsven A. van 64,85 Bovenkamp W. v.d. 27,56 2760 Joosten P.  
Esseveldt A. van 103 92 Jansen Hendr. Nevil E. van Dekker J.A. van 7 4 1 1 1 1 Dekker J. D65 Diessen F. v. 6 3 1 1 1 Muschee H. Hendriks P.  23,69 Brand Willem v.d. Jorissen M. v.d.
Gend J. van 97 87 Janssen Anr. Mich. vr.woning v.h. Thoonen Nijen Cr. Derks B. 7 2 1 1 Derks B. D110 Diessen W. v. 7 5 1 1 2 Nieland F. Herwijnen P. van 21,08 Breda A. van fabrieksbaas 2 1 7,75 Kanten F.
Graveland G.  74 70 Joosten A. Oers H. van Derks G. 4 2 1 Derks G. D87 Diessen weduwe v. 3 3 1 Oosterveen J. Hoek L.  470,09 Breda weduwe H. van 25,05 15,45 2765 Kartner H.
Grunsven W.F. van 1 1 Joosten Joh. van Maashees vr. 3 H.A. heide Oosterveen H. Derks Jan 4 2 1 Derks Jan  D92 Diessen Wolter v. 6 4 3 1 Oosterveen H. Hoek M.  1288,30 Brink G. 2 1 15,16 2768 Kartner J.  
Haaren A.C.J. van 18 16 Joosten Joh.  boerdery 4-5 H.A. Ouwerling Deuling gebroeders 9 8 4 3 Deuling F.  D99 Dijk Joh. v. 9 4 Pol H. Holder Ph. ten 4,07 Brink weduwe niet-katholiek  19,00 bedstede, dak nazien, raam en vloer repareeren; Kerkhof P v.d.
Hendriks H. 65 62 Joosten G.  Dir. Boerenleenbank Pinkster H. Diessen Fr. van 2 1 1 Deuling F. schuur D98 Dirks B . 7 3 4 Provijt C. Janssen Aug 75,00 Brouwer F. niet-katholiek4 1 13,26 20,14 2,50 1 raampje, achterdeur repareeren; als 2237. afzonderlijke nieuwe stal; 2236 Kilwinger Th.
Hendrikx L. 67 64 Kartner H.J. minder land Prijs A. Driessen A.  6 4 Ekkendonk Joh. v. D32 Dirks J. 6 2 1 1 1 Schonewille K. Janssen F. 9,60 Brouwers weduwe G. 28,15 Kilwinger P.  
Horen weduwe P. van 2 2 Kessel Will. van huurt woning Prijs Jan Eijnatten E. 3 1 Erkelens A. D64 Ekkendonk weduwe v. 6 1 1 2 Schreurs L. Janssen H.  232,57 Buis A. tuinder niet-katholiek 40,00 30,00 2 groote deuren, 1 kleine, 2 klinken; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,3883+0,2400+0,7440 ha; huis 0,0058 ha; ruim, flink met tabakschuur;2543 Kilwinger B.
Horen G.L. van 128 113 Kluitmans P.J. van Prijs Jan Ekkendonk J. van 6 4 3 Ermens J.B. D150 Erkelens A. 4 2 3 1 Seinen J. Kartner Hendr. 19,60 Buis G. tuinder niet-katholiek 39,69 nieuw huis en schuur; Twee steenen woningen. Zeer bouwvallig. Tabakschuur.; 2,3500+0,6673 ha; huis 0,0054 ha; oude en ? zeer bouwvallig tabaksschuur;1339 Komker C.H.
Hulppostkantoor 10 8 Kool A. Prijs Joh. Erkelens A.  9 6 1 2 2 Ermens J.B. D152 Erkelens M.  6 1 1 2 Sleen J. v.d. Kartner Jac. 48,51 Burger J. den predikant niet-katholiek Koppelaars A.
Janssen H. 120 105 Kraft v.d. Scham G. v.d. Erm? J. 10 4 2 Essen Arn. v.d. D148 Ermens J. 9 7 3 1 Sleen G. v.d. Kartner Jan 50,72 Cillekens F. 14,00 Laar A. v.d.
Jongh weduwe P. de 96 86 Kramer weduwe van Schoonewille G. Essen A. van 2 Essen F. v.d. D29 Esser A. v.d. 4 1 1 Slot H. Kemper C.H. 29,86 Court A. F. van
Joosten A. van 45 44 Slot H. C.L. 15 8 4 1 2 2 C.L. v. D169 Esser A. v.d. 2 2 Slot A. Kemper H.  38,79 Court D. 29,96 Lieshout Wed. van
Joosten G. van 62 59 J. Stokkum G. van G. 10 3 3 1 4 1 G. v. huis D138 Esser F. v.d. 3 1 2 Slot H.J. Kerkhoff P. v.d. 85,72 Court J. Lith
Kantoor M. van Oers 8 7 Lagarde Joh.  minder huur Swinkels Joh. van 8 5 3 1 1 3 G. v. stal D137 L. v. 7 3 2 2 Snippe K. Kievits G. 54,97 J. timmerman 3 1 21,37 4,00 dak nazien, schoorsteen dicht maken; nieuw met ruime stal; nieuwe burgerwoning met nieuwen stal.;2744 Loth J. van
Kantoor Maatschappij 12 10 Lagarde H. Tol J.A. van 8 3 1 2 1 Joh. v. D117 Fransen F. v. 5 1 1 3 Wachtmeester S. Kievits weduwe C. 20,29 Cuijten/Kuiten F. 5,00 5,00 2550 Maas Wed. G.

H.J. 31 35 Lieshout H. van G. W. van 7 3 3 2 5 1 D118 Fransen P. 2 2 B. J. 41,07 Daalen/Dalen J. van kwamen dit seizoen hier niet-katholiek6 1 18,20 12,50 huis voegen; 2987 Maas H.
Klerks L. 136 119 Luyten P.C. kan niet betalen Veltman J. Govaarts J.A. van 4 W. v. F144 Gent Joh. v. 3 1 2 W.  7,27 Deelen A.  herbergier en bakker 29,56 250,65 65,00 muren voorzien, uitgraven en schutten metselen, dak nazien, kelder te klein en regenput; Martens W.  
Kool A.  99 89 Maassen L. komt werken Vogels Grien? M. van 8 6 1 1 1 Gier M.D. de D34 Gent M. v. 6 4 2 J. 4,00 Derks weduwe J. 4 2 Mekes A.
Kramer W. 13 11 Maassen J.H. timmerman Vries C. de J. van 9 5 1 D12 Gestel P. v. 6 2 3 2 1 P.  79,60 Derks/Dirks B. 2 1 15,60 125,00 nieuwen stal; 2978 H. van
Lagarde Joh. 56 54 Maassen Jacobus Vries Evert de Groot J. de 7 4 1 1 2 graanschuur D165 Gielens G. 4 2 1 1 J. 28,86 Derks/Dirks J. 13,00 2931 J. van
Lagarde H. 135 118 Maassen J. Vries H. de Hameren 7 1 3 2 1 Groot Joch. de D63 Gielissen L. 10 7 1 4 Kuipers 3,00 Diessen Hendricus van turfsteker 8 5 28,63 19,93 25,00 Pijnenburg J.  

43 42 Maris P. van Hendriks H. 11 5 1 1 2 1 2 Grunsven J. v. D121 Gier M. de 7 2 4 1 Kuiten F. 5,00 Diessen/Diepen Antonie van werkman 6 3 15,77 Rutten A.
Lierop J. van 25e 28 Maris Andries van J.W. van 2 Grunsven M. v. D125 Govaarts J. 4 1 Laar A. v.d. 81,01 vrouw van schipper Schellings W.J.
Lieshout A. van 25f 29 Maris J. L. 5 3 Hendriks H. D56 A. v. 4  1  1 Lagarde L. van 28,02 Duinkerken A. niet-katholiek 18,20 125,00 nieuwen stal; 2337 Slegers Wed.
Lieshout H. van 134 117 P.L. van landbouwer C.  5 3 3 Hendriks L. D58 J. v. 6 3 3 1 F. van 35,09 Duinkerken H. 6 1 15,60 2978 Somers
Maassen J.W. 44 43 Antoon van Honk C. van 6 2 2 Herman de Groot J.F. D38 Groot J. de 5 3 2 1 Lieshout weduwe A. v. 86,33 Duinkerken P.J.  niet-katholiek6 3 18,20 135,00 nieuwen stal ledikant; 2337 Stiphout H. van
Maessen G.H. 25c 26 P.J. van G. van 7 4 3 2 1 1 Hoek D127 Groot T.J. de 7 1 1 4 Lith weduwe J. van 155,00 J. van 11 6 H. van
Maessen J. 68 65 Arnold van weduwe P.J. van 8 2 2 1 Horen G. v. D131 Groot J.C. Herman de3 Maaren G. van 127,80 M. van 14,45 26,20 oud type beter in staat als vorige dito’s; 2963 Strijbos F.
Maessen 119 104 M. van weiland van Brouwer Houben J.A. van 5 2 Horen weduwe P.J. vanD3 Heide Joh. ter 9 4 1 Maassen J. 15,75 Erkelens M.  9 4 40,56 40,00 3029 Thomassen J.  
Maris A. van 16 14 Leo v. wei te maken Hurk Fr. v.d. 7 4 2 Houben D13 Hendriks P. 8 4 1 7 1 Maris P. van 3,52 Fransen/Franssen Francis fabrieksarbeider 7 2 5,20 21,96 1040 Tol J. van

P.J. van 3 3 W. v. Hurk weduwe A. v.d. 4 2 2 Hout C. v. D109 Hoek A. 7 5 1 2 2 Mekes A.  100,12 Gestel P. v. fabrieksarbeider 3 1 118,11 25,05 3,00 2964 Ven E. van de
L.M. van 5 5 N.C.B. 37 houtloods Hoek M.  9 2 1 Mieren J. 8,59 Gestel weduwe J. van 54,04 20,81 1,50 1018 Verheyen F.
weduwe J. van 25d 27 Naus G.  lager huur minder land Jaeger L. de 4 2 Hurk A. v.d. D163 Honk C. v. 6 4 6 A. van 0,67 Gielens L.  5,90 Vervuurt K.
Fr. van 58 55 Do. de 3 Hurk F. v.d. D166 P.J. v. 9 2 7 1 A. van 28,42 Goemans G. arbeiders te Helden Vries
W. van 116 101 Jansen weduwe W. 2 3 D41 Hurk A. v.d. 5 2 6 weduwe H. van 208,32 A. van turfsteker 8 3 64,85 25,00 350,00 2457 Vries N. de

137 120 Oers M. van postkantoor Janssen H. 13 6 1 2 D91 Jansen G. 6 2 3 Ooijen C. van 20,00 Hameren D./G. van tuinder 50,26 1885 Vries W. de
Muskee J. 83 75 Oosterveen H. Jong P. de 5 1 1  3 D93 Jansen H. v. 8 6 2 Ooijen M. van 1,37 Hendriks Petrus 13 5 23,69 24,59 350,00 2458 Wasser P.J.
Naus G.  63 60 Otten Jan  Jonker G. 10 4 2 2 2 D106 Jansen J. 7 3 4 J. van 216,31 Herman de Groot J.C. boekhouder niet-katholiek 0,00 boekhouder nieuw; 2241 Wijnands J.  

42 41 Otten arbeider Joosten G. 9 6 1 2 3 Jager F.J.A. de D36 Jansen L. 4 2 1 2 2 Peters H.  37,31 Herwijnen P. van 4 2 21,08 20,01 15,00 1281 Wilms P.J.
Oers Kinderen H. van 28 32 Peters Joosten weduwe G. 3 5 Jansen A. D85 Jansen W.  4 2 4 1 G. 66,16 Hoek B. tuinder A.
Oosterveen H. 106 94 Jan  stelt voor land laten liggen en komen werken H. 6 3 2 1 Jansen H. D107 Jansen A. 7 1 2 1 1 J.B. 20,71 Hoek Lambertus 470,09 20,80 25,00 1038
Openbare school 26 30 Geert opzeggen J. 4 1 1 1 Jansen W. D47 Janssen F. 10 5 3 1 Rouw C. de 20,75 Hoek M. tuinder 1.288,30 30,42 350,00 2461
Otten A.  91 83 Sengers P.A. Kerkhoff P.J. v.d. 8 1 3 Jong P. de D100 Jong B. de 3 Rutten A.  87,60 Hoeven P. van bakker en winkelier
Oude Openbare school 24 22 Slot L. Kersten J. 2 1 Jonker G. D67 Jonker G. 7 5 1 2 2 Schaper B. 25,06 Holder F. ten 8 1 4,07 25,10 25,00 1038
Pardoel weduwe W. 29 33 Sonnemans Herm. huis G. Lagarde Klerks L. 10 5 1 1 1 Joosten G. D53 Jonker G.J.  8 5 1 2 2 Schols G. 80,13 Honk J. van niet-katholiek5 2 26,13 350,00 2324

J. van 47 46 Sonnemans Piet Knecht H. 8 4 1 Joosten G. D78 Joosten G. 4 1 1 1 Slegers M.  24,49 Hoorn van bakker  70,00 66,00  
Prijs weduwe A. 85 77 Swinkels J. Krijnen J.H. 11 7 2 H. D116 H.  10 3 1 2 Snellen 23,52 Huizing E. rijksveldwachter 25,00 1,50 2536

J. 79 73 Teeuwen Johannes Kroezen J. 10 4 1 1 D27 5 1 1 Somers 47,30 Hurk A. v.d. tuinder 35,37 4,00 1 deur en klink; 1,1445+0,3721 ha; huis 0,0058 ha; als 2541; 2544
J. 84 76 Thoonen H. Kuiper J.W. 11 6 2 Kerkhof J.P v.d. D21 Kerkhof P. v.d. 3 1 2 Son A. van 169,79 J. niet-katholiek6 1 15,60 25,00 nieuwen stal; 2978

R.K. Kerk 19 17 Timmermans P.  Schilder Kuiper jan 6 3 2 Kerkhof P. van de D1 Kerkhoff P.J. v.d. 13 7 3 Son M. van 14,05 Janssen Francis ploegbaas scheepsladen 3 1 9,60 scheuren dicht maken;
Rutten H. 70 66 Lagarde G. 12 7 1 1 Kerssemakers W.D. D17 Kerssemakers W.D. 2 H.  348,07 Janssen Jacobus 15,80 1566
Schonewille G.  72 68 Ven Albert v.d. Lagarde Joh.  8 5 1 weduwe J. D4 J. 5 5 2 Teeffelen 38,26 Janssen weduwe H. 4 2 232,57 41,91 10,00 2235
Slot H. 87 79 Vermeulen W. Huur Lenten K. 6 4 1 Klerks L. D45 Klaver J. 6 2 4 1 Timmermans A.  8,00 Janssens/Janssen Arie/August herbergier, winkelier en bakker 75,00 140,55 5,00 den toog uitbreken, opnieuw inzetten, scheuren dicht maken; vernieuwd winkel, bakkerij, herberg; Burgerwoning. Vernieuwd. winkel. Bakkerij en herberg.;2988
Smederij 52 50 Verstappen Louis Liefdehuis 6 1 koetshuis en stalling D15 Kleine G. 8 4 2 1 Tol J. v. 43,73 Jong C./E. de 31,20 1,00 3008
Sonnemans H. 124 109 Lieshout A. van 13 9 1 2 2 Kox M. D104 Klerks L. 5 2 3 1 C.  360,95 Jonker J./K. turfsteker niet-katholiek9 3
Stalling 14 12 Vries Evert de minder huur Lieshout H. van 5 3 1 1 1 kunstmestloods Kroezen J. 6 4 2 2 Ven  A. v.d. 23,36 Joosten G. 4 1 25,65 5,00 2996
Swinkels J. 115 100 Vries over kerk. Hendrik de W.  9 4 2 Lagarde G. D112 Kuipers Joh. 6 4 2 Ven  J. v.d. 22,05 H. fabrieksarbeider 6 1 19,60 16,30 2973
Teeffelen G.J. van 59 56 Werf J. v.d. Maassen G. 8 5 1 1 1 Lagarde H. D123 Lagarde G. 7 4 1 4  1 Ven  18,46 J. 8 3
Theelen L.H.H. 23 21 Werf A. v.d. Maassen J.W. 2 Lagarde Joh. D144 Lagarde H. v. 4 2 3 2 Ven  weduwe L. v.d. 216,00 Jacobus fabrieksarbeider 9 1 48,51 25,01 20,00 1019
Toonen H. 122 107 Woezik Jan van nieuwe vloer Maassen jan 4 2 1 2 1 Lagarde D40 Lagarde Joh. 2 1 2 2 J. v.d. 4,15 Jean Baptist fabrieksarbeider 9 50,72 25,11 30,00 2967
Veldhuizen A.P. 17 15 Wynands vrouw Maassen Joe 4 1 3 Liefdegesticht D19 Lagarde L. 3 1 1 2 Verlinden G. 4,80 Kemper C.M./C.H. bouwbaas 29,86 1,00 831
Vermeulen W. 25 23 Wynen Joh.  kleine reparaties aan huis. 100 ramen van koningsfonds Maassen weduwe J. 4 1 3 1 2 Lieshout Adr. v. D145 Lagarde Th. 9 6 3 2 Verveurt Jac. 8,28 Kemper H. fabrieksarbeider 3 1 38,79
Vries E. de 78 72 Zwaan Arie v.d. vr. 7-8 H.A. Maren weduwe Joch. van 5 1 2 Lieshout Ant. v. D128 Lierop Joh. v. 14 5 4 1 Verveurt weduwe R. 42,90 Kerkhoff P. v.d. 7 3 85,72 18,00 15,00 Dak nazien, scheuren dicht maken, reparaties deuren en ramen, dringend; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.;2969
Vries H. de 131 115 Zwaan H. v.d. kan niet betalen Maris A. van 6 2 1 2 1 Lieshout H. v. D119 Lieshout A. Az. v. 4 2 Vries G. de 45,13 Kerkhoff P.J. v.d. onderwijzer
Werkhuis 55 53 Massaart 7 3 Nieuwboer T. D55 Lieshout A. v. 6 Vries Jac. de 23,01 Kievits G. 54,97
Wijnen J. 46 45 Mieren A.  4 2 locaal D37a Luijte W. 3 2 4 Waaijenburg H. van 341,40 Kievits H.
Woezik J. van 60 57 Mulkom Joh. van 9 2 6 2 6 1 Luiten W. D164 Maas G. 3 1 Werff C. v.d. 525,36 Kievits weduwe C. 20,29
Zwaan H. v.d. 129 114 Mulkom W. van 7 4 1 2 machienkamer Maas J. 6 1 1 4 Wijnants C.  5,00 Kievits Pzn W. 3 1 15,11 7,50 dak dooken; steenen hut onvoldoende; 2973
Zwaan J. v.d. 132 116 Mulkom weduwe A. van 8 6 2 3 1 Maessen G. D46 Maatsch. Hveen 4 Wijnants J. 22,90 Kievits/Kieviets Petrus boer 7 4 25,07 350,00 als van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.; 1,4590+0,2390 ha; huis 0,0083 ha;2460

4 4 Nieuwboer Th. 4 1 4 2 Maessen weduwe J.H. D5 Maris A. v. 4 2 3 3 Wijnants M.  27,59 Kilwinger J. fabrieksarbeider 7 1 41,07 18,00 5,00 Kelder afpleisteren en twee raampjes; 2750?
15 13 Nou? G. 6 1 1 1 1 Maris A. v. D143 Meulemans K. 6 4 Zonnemans J. 124,57 Klaver J. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek4 1 15,60 2978
38 38 Nous Joch. 5 3 2 1 Maris Jochem van D7 Miere J. 4 1 1 2 Zwaan J. v.der 782,38 Klaver R. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek5 1 15,60 1,50 brandmuur repareeren; 2978
39 39 Nuil E. van 11 4 1 1 Meulemans C. F139 Mortel M. v.d. 4 1 3 8776,43 Klerks J. niet-katholiek
49 47 Oers H. van 12 3 2 Mirer A. D171 Mulkum J. v. 7 5 2 1 4 Klerks Wilhelm metselaar 7 4 7,27 30,00 onder een dak. Vernieuwd met stal. goed; Twee steenen woningen met stal. Vernieuwd. Goed.;1279
50 48 Oosterveen H. 12 6 1 1 Mortel M. v.d. D172 Mulkum weduwe v. 9 2 1 1 4 5030,34 Kleynen/Kleine/KlwijnG. turfsteker niet-katholiek3 1 15,60 130,00 nieuwen stal, deurkozijn repareeren; 2981 in 3 gesplitst onvoldoende; Als 2326 maar in 3 gesplitst. Zeer onvoldoende.;2981
51 49 Pardoel W.  5 Mullekom Joh. v. D62 Muschee H.  7 1 1 2 2 3746,14 Kluytmans J. 4,00
53 51 Pastoor 3 Mullekom weduwe A. v. D142 Nous G. 5 2 3 1 8776,47 Kohler/Coler P. 3 2 79,60 22,47 35,00 dak dooken, pannen vernieuwen voordeurkozijn m/deur, vler repareeren; oud type beter in staat als vorige dito’s; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.;2962
54 52 Pinkster H. 7 4 Muskee H. D76 Nuland Th. v. 7 5 1 1 3 2 8658,37 Koolen Petrus/R.
71 67 Prijs A.  6 4 2 N.H. Kerk D37 Oers H. v. 11 6 1 Koort A. 5,00 scheuren dicht maken, deurkozijn repareeren, slot met klinken;  
75 71 Prijs J. 5 3 1 2 Nous G. D108 Ooijen G. v. 13 6 3 1 6 1 Koort J. 5 1 25,65 10,00 dak nazien, scheuren dicht maken; slecht (oud type); 2997
88 80 Prijs J.J. 2 2 Nous Jochem D66 Oorsouw weduwe v. 2 2 Koort Joh. 14,20 steenen hut gebrekkig; 1569
89 81 Prijs Joh. van 3 1 1 Oers H. v. bakkerij D23b Oosterveen H.  7 5 3 Koppers J. 5 1 10,40 2982 in 3 gesplitst onvoldoende; 2981
90 82 Roosmalen A. van 6 4 5 Oers H. van D24 Paulussen W. 6 4 1 1 3 Kortrijk G.J. kwamen dit seizoen hier 1 36,40 slecht (oud type) nieuw gekomen; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;2456
95 85 Schal? G. 8 3 3 onbewoond (van Hak) D61 Prijs Joh. 8 2 4 1 Kroese/Kroesen M. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek 1 4,00 dak nazien, ladder;
98 88 Schoonewille G. 8 4 3 2 1 onbewoond (van Lierop) D60 Schippers H. v. 7 5 3 1 Krommentuin J. 9 1 28,86 25,87 nieuw huis, nog slechter; zeer bouwvallig; Steenen woning. zeer bouwvallig.;1276
101 90 Slamp Jan 3 1 1 1 onbewoond D103 Schols G. 9 4 2 1 2 Kruis Antoni van der te Someren   
102 91 Slomp G. 8 4 1 1 1 2 onbewoond D122 Schols J. 2 2 Kuipers E. arbeiders te Helden
108 96 Slomp L. 5 3 3 onbewoond D6 Schoonewille G. 7 5 1 1 3 Kuipers Lambertus arbeiders te Helden
113 98 Slot H. 4 2 2 onbewoond D75 Schoonewille H.  2 3 Kuipers Th. 3,00
114 99 Snellen J. 8 4 1 2 onbewoond D88 Schreurs L. 8 5 1 1 Laar Adrianus van de 81,01
117 102 Snellen M. 9 5 1 onbewoond wijk 5 ? Seems I. 4 2 2 1 Lagarde L. 7 3 28,02 27,26 2,50 dak nazien; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;2758
121 106 Sonnemans J. 2 2 2 onbewoond wijk 7 L. F145 Slomp G. 6 4 2 2 1 Liebergen weduwe van 35,09 50,00 15,00 1 deur, vloer in werkplaats; met toonderij goed; Steenen arbeiderswoning. Grooter. met loonderij. Goed.;2537
126 111 Spaan Th. 9 2 2 3 onbewoond wijk 7 Z. F146 Slot A. 4 2 2 2 Liefdegesticht
138 121 Stokkum C. van 11 7 3 1 Oosterveen H. D77 Slot H.  2 1 4 2 Lierop J. van fabrieksarbeider 5 1 31,20 slecht (oud type) door mij verhoogd bij verhuizing; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;2995

Stroet J. 10 6 1 1 3 1 2 openbare school D23 Slot H.J. 6 4 4 1 Lieshout A. van ploegbaas fabriek 8 1 26,48 nieuw huis [gewenst]; zeer bouwvallig; Steenen woning. zeer bouwvallig.;1045
Swinkels J. 8 6 1 Opheij P.  F138 Smits J. 4 2 Lieshout weduwe A. 86,33
Teeffelen G.J. van 10 1 4 3 6 1 oude timmerschuur D9a Snelle Joh. 5 3 2 Lith weduwe van 155,00
Th?sen weduwe J. 4 2 1 Paulussen W. D111 Snelle M.  6 4 2 Maassen J. 8 1 15,75
Thoen H. ?z 4 2 1 Pinkster H. D33 Snippe B. de 9 4 3 Maren/Maaren/Maarn Gerardus van 127,80 16,97 50,00 dak nazien, voormuur vernieuwen ramen en voordeur kozijn; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;827
Thoonen H. 6 4 1 1 2 postkantoor D11a Snippe N. 6 3 1 1 3 Maris P. van 3,52
Tol J.A. van 2 1 roomboterfabriek D11 Spaan A. 5 1 2 6 Meekers Andries (staat op vertrekken) 100,12 44,87 10,00 dak nazien, deurkozijn ?/ deur kelder raampje; Dubbele woning ? een gemaakt slecht onderhouden  Betaalde niet;2999
Vries C. de 8 3 2 1 2 Roosmalen A. van Spaan Th. 8 6 7 Metselaar H. niet-katholiek8 2 15,60 7,50 stal dooken; 2978
Vries H. de 8 4 4 1 4 Schols G. D161 Stokkum C. v. 4 1 2 Mierer J. boer 7 4 32,48 arb. woning nieuw; 2753
Waijenberg H. van 14 7 2 1 1 Schoonewille G. D105 Strijbos H.  4 1 1 2 Mulkom Antoon van fabrieksarbeider 6 1 28,42 29,96 15,00 bedstee en ledikant; onder een dak. Vernieuwd met stal. goed; Aaneengebouwde steenen woningen. Goed.;1273
Werf A. v.d. 10 4 3 2 Schreurs weduwe L. D89 Tabor G. 8 1 1 Mullekom Arnoldus van arbeiders te Helden 0,67
Wijnands G. 5 3 1 1 2 schuur D14 Teefelen G.J. v. 12 7 4 6 Mullekom Jan van arbeiders te Helden 208,32
Wijnands J. 8 3 3 3 schuur D159 Teefelen Th. v. 8 4 1 11 1 Mullekom weduwe van 2 1 22,58 2,50 dak nazien, bedstede repareeren; dubbele woning voldoende; Dubbele steenen woning. Voldoende.;2972
Wijnen J. 7 1 schuur D51 Tellingen J. v. 6 4 1 Naus W. 7 1
Wijnen P. 6 4 2 schuur G. Joosten D52 Thomassen J. 8 2 3 1 1 Naus/Nous J. huis voegen;
Willems H. 6 4 Slomp G. D83 Thoonen H. 10 2 1 2 2 No. 75 12,50
Woezik J. van 11 5 3 1 2 3 1 Slot H. jr D86 Tol J.A. v. 2 4 onbekend per dat woning ingericht; 2729
Zwaan A. v.d. 6 3 1 2 1 4 Slot H.J. F142 Veenen G. v. 4 2 1 onbekend arbeiderswoning nieuw; 2751
Zwaan H. v.d. 8 6 2 4 Slot Hendrik F143 Veenen K. v. 4 1 onbewoond 2337
Zwaan J. v.d. 6 2 2 1 2 3 smidse D151 Veldhuizen C.  11 4 2 1 2 1 Ooijen Cornelis van winkelier 20,00 20,80 goed met winkel; Dubbele woning waarvan ééne met winkel. Goed.; 1020
totaaltelling 981 383 171 54 144 124 3 30 Snellen Joh. D106a Ven A. v.d. 7 4 1 1 Ooijen J. van 28,21 goed met winkel; 1020

Snellen M. D35 Vervuurt J. 8 3 1 2 4 Ooijen M. van 1,37
Spaan A. D16 Vervuurt L. 4 1 1 2 2 Oorson J. van 8 2 216,31
Spaan A. schuur D15a Vries G. de 7 1 1 2 2 Oostergo H. nieuwe veenbaas 0,00 1,00 deuren repareeren; veenbaas nieuw; Burgerwoning. Nieuw.; 2871
Stokkum C. van D30 Waaijenburg H.  9 6 1 1 Paulussen Joh. 6 3 40,56 40,00 afpleisteren; nieuw; Twee nieuwe arbeiderswoningen, type koningswoning. Niet zoo geacheveerd;3029

Stokman A. D102 Weinen W. 3 1 2 Peters H.  37,31
Stroet J. Weissen A. 3 1 2 1 Roeling Jan/J.B.? fabrieksarbeider 4 2 20,71 31,20 5,00 deurslot, klink en ladder; oud type beter in staat als vorige dito’s; zijn door mij verhoogd bij verhuizing; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;828
Swinkels Joh. D154 Werf A. v.d. 7 3 2 4 Roeling/Roelink Gerard fabrieksarbeider 8 2 66,16 25,90 oud type beter in staat als vorige dito’s; onder één dak goed; 1273
Teefelen G.J. v. D48 Westerhof F. v. 8 5 1 1 1 Rouw J. de 300,00 nieuwen stal, dak nazien, scheuren dicht maken, deurkozijn;  
Teefelen H. v. D146 Wijnands G. 6 2 1 1 Rouw/Ruig Christiaan de turfsteker 6 3 20,75 20,00 huis stal slecht; Steenen woning. Stal onvoldoende.; 1881
Thijssen P.  D15b Wijnands J. 5 2 4 Rutten A. 3 1 87,60 19,36 2,50 dak nazien goed; Steenen woning. Goed.; 1280
Thomassen weduwe Jozef D153 Woesik J. v. 9 4 3 5 1 Schaper B. 5 4 25,06 19,97 oudere woning voldoende; Oudere woning. Voldoende.; 1037
Thoonen H. D59 Zon M. v. 7 3 2 1 3 Schellings
Thoonen H. jr D124 Zusters de 7 2 Scheper baggerman  
timmerschuur D43 Zwaan A. v.d. 4 1 3 1 10 Schiks J. tuinder 5 2 38,01 5,00 1 deurkozijn en raampje; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; ruim, flink met tabakschuur;2350
Tol J.A. van D9 Zwaan weduwe v.d.6 4 Schols G. 5 1 80,13 25,22 5,00 drempels onder binnendeurkozijnen achterdeur repareeren; als 2237. afzonderlijke nieuwe stal; Als 2237. Later in twee gesplitst met afzonderlijken nieuwen stal.;2236
Veldhuizen C. D132 Zwol weduwe v. 2 1 Schoonewille/SchonewilleKl. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek5 1 15,60 125,00 nieuwen stal; 2978
Ven A. v.d. D57 totaaltelling 948 360 111 13 245 255 11 16 3 Seynen/Seinen J. kwamen dit seizoen hier niet-katholiek
vervallen D101 Sleen G. v.d. niet-katholiek7 2 15,60 137,50 nieuwen stal en voegen; 2978
vervallen D126 Slegers M. timmermansbaas 5 1 24,49 0,00 2,50 reparatie schoorsteen; 2344
vervallen D147 Slicht v.d. turfsteker
vervallen D149 Slot H. niet-katholiek4 1 15,60 2337
vervallen D156 Smijts J. arbeiders te Helden
vervallen D168 Snellen Th. 23,52
vervallen D174 Snippen N.  kwamen dit seizoen hier niet-katholiek5 1 15,60 7,50 stal dooken; 2978
vervallen D2 Somers weduwe Th. bakker en winkelier 47,30 140,92 100,00 deurkozijn, drempel binnendeurkozijn, drempel onder ramen, raampjes voordeurkozijn, deur, dak nazien scheur dicht maken; winkel en bakkerij. slecht onderhouden; Burgerwoning. Winkel en bakkerij. Slecht onderhouden.2237
vervallen D22 Son A. van 169,79 31,20 5,00 dak nazien, dicht deuren; oud type beter in staat als vorige dito’s; zijn door mij verhoogd bij verhuizing; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;2733
vervallen D42 Son Martinus van turfsteker 4 1 14,05
vervallen D69 Sonnemans/Zonnemans J. 124,57
vervallen D72 Spaan Th. huurder vlg??dsa?en
vervallen D73 Splunder van
vervallen D74 Stokkum H. van tuinder niet-katholiek 39,69 nieuw huis en schuur; Twee steenen woningen. Zeer bouwvallig. Tabakschuur.; 1,2580+0,4110 ha; huis 0,0078 ha; oude en ? zeer bouwvallig tabaksschuur;1340
vervallen D79 Strijbosch Hendricus  fabrieksarbeider 7 1 348,07 thans afgebroken, wordt opnieuw gebouwd; Steenen woning. Is juist ingestort en in herbouw.;1272
vervallen D80 Strijbosch tijdelijk Strijbosch; 2919
vervallen D81 Teeffelen D. van 2,50 dak nazien;
vervallen D82 Teeffelen Th. van 10 2 38,26 65,00  ruim, flink met tabakschuur; 2343
vervallen D84 Thomassen J. winkelier 37,67 16,00 kelder dicht maken; ruime winkel en schuur; goed; 2538
vervallen D96 Timmermans P./A. arbeiders te Helden 8,00
vervallen D97 Tol J.J. van niet-katholiek 43,73 33,89 25,00 ladder, twee bedsteden en de kamer; Arbeiderswoning. Type koningswoning. Niet zoo geacheveerd. Nieuw.; arb. woning nieuw;2753
Vervuurt Jac: D23a Tol van
Vervuurt weduwe L. D139 Vaans P.J.  te Nederweert
Vries C. de D71 Velthuizen C. Bekrompen, oude, steenen woningen in eene oude schuur gebouwd. nieuwen stallen.;2764
Vries H. de D70 Velthuizen Cornelis tuinder 360,95 50,50 25,00 stuk muur vernieuwen, scheur ?; 2 tot een gemaakt onvoldoende onderhouden; met stal voldoende; idem.  huis tot een gemaakt. Onvoldoende onderhouden.; 2,8480 ha; huis 0,0100 ha;2763
Waayenburg H. v. D113 Velthuizen weduwe tuinder 50,00 oud type beter in staat als vorige dito’s; onder één dak goed; 2,8480 ha; huis 0,0075 ha;1273
Werf A. v.d. D173 Velthuizen Willem tuinder 24,56 10,00 dak en scheuren dicht maken; oud type beter in staat als vorige dito’s; Steenen arbeiderswoning met stal. voldoende.;1041
Wijgerden Jan v. D94 Ven Joh. v.d. timmerman 6 1 22,05 20,00 7,00 1 nieuw kelderluik; 2783
Wijnants Jan  D157 Ven Th. v.d. 6 3 18,46 21,66 5,00 dak nazien, scheuren dicht maken; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;2732
Wijnen A. D54 Ven weduwe L. v.d. 3 2 216,00 21,64 nieuw huis [gewenst]; Arb.won bouwvallig; Bouwvallig. Arbeiderswoning. slechte stallen.;1284
Woerkum P. v. D90 Ven  A. v.d. 23,36
Woesik Jan v. D49 Ven Azn J. v.d. 3 1 4,15 26,62 25,00 dak dooken, scheuren dicht maken, voordeurkozijn repareren, deurkozijn; oud type beter in staat als vorige dito’s;2969
zagerij Verhoeven L.J. hoofdopzichter 0,00 2880?
Zwaan A. v.d. D158 Verlinden G.  4,80
Zwaan H. v.d. D175 Vervuurt/Verveurt H. tuinder 38,70 10,00 schoorsteen en drempel; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,0880+0,1710 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;2347
Zwaan Jan van de D8 Vervuurt/Verveurt Jacobus ploegbaas fabriek 6 1 8,28 30,04 1895
[leeg] D102a Vervuurt/Verveurt L. 3 1 29,82 1277

Vervuurt/Verveurt weduwe R. 42,90
Vries de turfsteker
Vries G. de 4 1 28,29 2,50 dak nazien; oud type beter in staat als vorige dito’s; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;2759
Vries G. de A. v.d. Leur inwonend 8 2
Vries Gerardus de fabrieksarbeider 45,13
Vries J. de 6 2
Vries Jac. de 23,01 27,48 25,00 dak nazien en voegen; oud type beter in staat als vorige dito’s; met afzonderlijke stal voldoende; Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;2761
Waaijenburg Hendricus van klusjesman 6 3 341,40 25,46 350,00 dak nazien en nieuwen stal; slecht; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;2326
Wasser J. 24,91 10,00 dak nazien en vloer repareeren; 2325
Welie weduwe H. van 6 2 40,00 3,00 1 deurkozijn; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,3274+1,7330+0,9200 ha; huis 0,0058 ha; ruim, flink met tabakschuur;2541
Werf Nicolaas v.d. tuinder “is vrijzel en in een kosthuis”; 1,7530 ha;
Werff C. v.d. 525,36
Werff J. v.d. 300,00 stal, dak nazien, sluiting op ramen; ruim huis goed;
Wijnants C. fabrieksarbeider 3 1 5,00 28,90 127,00 nieuwen stal, dak nazien; 1,2120+0,2082 ha; huis 0,0221 ha; 1898
Wijnants C. 10,00 kleine schoorsteen, scheuren dicht maken;
Wijnants J. 5 1 22,90
Wijnants M.  27,59 34,22 goed; Steenen woning. Goed.; 2742
Wijnen A.  turfsteker 5 2
Woezik A. van tuinder 145,65 10,00 kelder vloer hooger leggen en nazien; flink huis, herberg met tabakschuur; Flink huis. Herberg, met tabakschuur. (net zoo ruim en goed als 1034). Twee arbeiderswoningen met de bovenstaande aaneengebouwd. Een gebrekkige stal.; 1,7310+1,3445 ha; huis 0,0270 ha;1038
Zwaan J. v.d. tuinder 49,95 5,00 gooten maken; Ruim burgerwoning net flinke schuur en stal, ruim herberglokaal; Ruime burgerwoning met flinken schuur en stal. Groote herberg lokaal.; 3,3030 ha; huis 0,0860 ha; deze woning is gelijk aan die van v. Woesik;1054
Zwaan v.d. herbergier en bakker 782,38
Zwiep K./N. niet-katholiek4 1 15,60 10,00 nieuw raam, dicht smeren; 2978

Twee steenen woningen met stal. Vernieuwd. Goed.; 1278
opmerkingen Steenen woning. ruim. Goed.  ---?; 1400

   Steenen keet. Gebrekkig.; 1564
Steenen woning. Stal onvoldoende.; 1874
Arbeiderswoning. huur. Type koningswoning. niet zoo geacheveerd; 1944
Burgerwoning, bakkerij en winkel. huur.; 1944
Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;2348
Dubbel arbeiderswoning tot één gemaakt. Herberg en bakkeij. Afzonderlijken stal. Het geheel is onvoldoende onderhouden.;2365
Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;2534
vier arbeiderswoningen. Goed. Zijn in eene vroegere schuur gebouwd. Afzonderlijke stallen. Gebrekkig.;2549
Steenen keet, nu pas tot woning ingericht.; 2724
Burgerwoning met nieuwen winkel en schuur. Goed.; 2738
Bouwvallig.; 2744
Twee arbeiderswoningen aan een. als 1944.; 2755
Twee arbeiderswoningen aan een. als 1944.; 2756
idem.  huis tot een gemaakt. Onvoldoende onderhouden.; 2764
Stal zeer bouwvallig - Burgerwoning. (Woning van C H Kemper) Beter dan koningswoningen. Nieuw.;2903
kleine boerderij. Zeer oud.; 2929
Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;2947
Dubbele woning tot éen gemaakt. Slecht onderhouden.; 2949
Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.; 2968
Acht dubbele keeten - 16 woningen. Nieuw. Zonder stallen, enkelen met bijgebouwde stallen van oud hout. 2 vertrekken. Afgeschoten zolders.;9997
Vier steenen keeten eenige reeds tot woning en stal ingericht. Onvoldoende;9998
Twee steenen keeten voor tijdelijke woning; 9999

Herstellingen opgemaakt door Slegers en Verhoeven?

gewenste reparatie; omschrijving; Nadere omschrijving der woningen bij Staat C; Staat A Grond aan tuinders verpacht  [delen van het enquete-onderzoek van 1891]

nieuwe raam, deurslot; ruim huis, goed; Steenen woning. ruim. Goed.;

nieuwe huis/slecht; wordt verbouwd; stal goed; Steenen woning. onvoldoende. Stal vernieuwd goed.; 3,3860 ha; huis 0,0075 ha;

Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,8780+0,7455 ha; huis 0,0070 ha; ruim, flink, tabakschuur;

nieuw raam, vloer repareeren;

Bertkamp

Beynen

Blankensteyn
w?

direkteur direkteur;
nieuwe achterdeur, voordeur en vloer repareeren;

2 deurklinken, 1 grendel; Ruime flinke woning aan tabakschuur.; 1,5244+0,5054 ha; huis 0,0058 ha; als 2541;
Aan een gebouwde steenen woningen met afzonderlijken stal. Voldoende;

huurt ± 1.14 H.A. Bekrompen, oude, steenen woningen in eene oude schuur gebouwd. nieuwen stallen.;

Leborgen
Krommenhuis Jac. vr. een brug Esseveld Esseveld
Krommentuin Esseveld Esseveld Johs van

Gend Esseveld Esseveld Cristis
heeft sl. huis Gend Th. van Gend “Cuijten zegt dat het zijne [dak] lekt.”; Houten keet op steen. Dateert van 1853. Bouwvallig.; planken teeren en windveeren;

Kartner eens te komen kyken Tonis Gend Gend Th. v. Zwiek Kilwinger
Gend Klercks

Kluytmans
Griensven Goovaarts Jac. Kohler Mullekom

Helenaveen vr. varkenshok Krommentuin Ooyen
vr. stalling Th. van Th.  

Leeringskamer vertrekt 1 Jinu Weile
Helenaveen vr. minder land Wurfsen Heubouw Dingen/Derijser
boerdery pachten Heuren Grindsveen

Maris arbeiders.werk Hi?gen Grindsveen Liebergen Th.
Meulekom vr. weihuur en minder land
Mullekom Griendsveen vr. huis Hooren Ant. Eckendonck Stratum
Mullekom Griendsveen vr. huis Hooren Eckendonk

Jac Mullekom afpleisteren; nieuw;
Mullekom Jac. nieuw huis [gewenst]; met stal slecht onderhouden stroo dak; oud type beter in staat als vorige dito’s; Arbeiderswoning met stal. Slecht onderhouden, stroo dak.;

Mullekom Mullekom vr. huis voordeur nieuwe deuren gehangen wat repareeren; oud type beter in staat als vorige dito’s; Als 2326. Beter gelegen, dientengevolge in beteren staat.;
Mullekom Interneering Groep zolder venster; Arb.won inwendig slecht onderhouden; Slecht onderhouden, maar met één steensch muren. slechte stallen.;
Mullekom Mulkom
Mullekom Neerven Th. van vr. geld koningsfonds Jagher Hooren Mulkom Jac. de
Mullekom Neerven Liessel Th. Joh. van vr. tuindery iedem Mulkom Grinsven zie van Waaijenburg en drempel onder voordeur, 1 deurkozijn met deur, kanten van het dak aansmeren; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;
Mullekom Ant. van iedem Steenen woning. ruim. Goed.; 4,9692+1,7530 ha; huis 0,0053 ha;

vr. huis iedem zie van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;
iedem stal Oorson

Ned. Herv. Kerk Alb. stal of iets grooter dak nazien, scheuren dicht maken ramen repareeren, en ledikant; goed; Steenen woning. Goed.;
Hendr. turf te leveren over ± 3 weken Roeling Woesik

Prys Kartner Roeling 2 raampjes 1 deurkozijn met deur dak nazien, stal veranderen; 2 arbeiderswoningen Eén gebrekkige stal; 0,9630+0,3680 ha; huis 0,0270 ha;
Schoneville Kartner als van Waaijenburg; slecht (oud type); Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.; 1,4590+0,2390 ha; huis 0,0083 ha;

vr. werk dak nazien en stal veranderen; 2 arbeiderswoningen Eén gebrekkige stal;
als van Waaijenburg; slecht; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;

Poederooijen huurt v.h. Fr. v. Mullekom Eindgevel voegen, achtergevel volrapen met cement, dak nazien, slaapplaats boven maken met afgeschoten kamertje;
onbew.land v. 3 tot 1 Jan.’32 f.10.- Kartner Kartner Th.  zolder dicht smeren; goed rijksveldwachter; Steenen arbeiderswoning. goed.;

Prijs-Kerstens vr. bedryfje Kartner Jac. Kartner Jac: weduwe Th.
Prijs-Profijt vr. hooi te bergen stal af te werken Huygen

Ulens kippenhok erby Streibosch Steenen hut onvoldoende; Steenen keet. Onvoldoende;
Kilwinger Kilwinger Th. van nieuw voordeurkozijn met deur 1 raampje; kleine boerderij goed; kleine boerderij. Goed.;

Griendveen.te huur 4 H.A. vr. deuren repareeren; slecht (oud type) nieuw gekomen; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;
Visschery Velthuijzen

muur stal en voordeur kozijn repareeren; Arbeiderswoning met stal onder verlaagd afloopend dak. Slecht gefundeerd. Slecht onderhouden.;
karschop Luyte Kartner zie voorgaand huis [= 2972 dubbele woning voldoende]; Steenen keet. Onvoldoende;

Th. v.d. Kartner
Kartner 1 nieuwe vloer, 1 raampje; Arb.won inwendig slecht onderhouden; Inwendig zeer slecht onderhouden. slechte stallen.;

Th. Ven Azn Kartner deurkozijn repareeren, slaapplaats boven; oud type beter in staat als vorige dito’s;
broksteen in huis los te maken sluiting op stal deuren; afgebrand en opnieuw gebouwd met winkel; Steenen woning. Afgebrand en herbouwd. Type koningswoning met winkel;

te zamen f5529,50 en 4 nieuwe huizen à ±1000=f4000 tezamen f9529,50

Omnummering 1938 Opgave Raad van Arbeid Lyst Cahiers 1931 Bewoners Hoofdbewoners Afrekeningen van 
Turfgraven 1895

Huisgezinnen te Helenaveen 
gevestigd April 1891.

Staat D Ondersteuningsfonds

Onder de losse arbeiders d: e: wel op 
Hveen werkende, maar daar niet
wonende zijn 32 Roomsch katholieken
          en  7 niet Roomsch katholieken  
beide cijfers wisselen voortdurend.
Sedert de oprichting van het koningsfonds 
genoten en genieten daaruit
voorschotten 11 Roomsch katholieken
              5 niet Roomsch katholieken
Er zijn evenwel enkele aanvragen afgewezen 
1o om de omstandigheden van den vrager; en 
2o omdat het beschikbare geld op was. Van 
deze is geene aanteekening gehouden.

A1
Omnummering

E1
1938 Opgave Raad van Arbeid

I1
Lyst Cahiers 1931

L1
Stemmers?

N1
Bewoners

Q1
kinderen beneden 13 jaar

X1
Hoofdbewoners

AL1
Afrekeningen van Turfgraven 1895

AN1
Staat E   Opgaaf der personen wier schuld destijds is kwijtgescholden met bedrag afzonderlijk.

AQ1
Huisgezinnen te Helenaveen gevestigd April 1891.

AU1
Staat D

BB1
Ondersteuningsfonds

A2
Zoeken op Internet met zoekmachines levert snel verwijzingen naar deze website door bij de zoektermen  “naspeuringen” toe te voegen.  Tips voor gebruik:    Ctrl + +: Vergroot de tekst;   Ctrl + -: Verkleint de tekst;   Ctrl + F: Werkbalk zoeken tonen;   Ctrl + H: Leesmodus;   Ctrl + L: Modus volledig scherm;   Shift + Ctrl + F: Zoeken;   Ctrl + K: Voorkeuren;   F9: Menubalk tonen of verwijderen; Ctrl + Q of Alt + F4: Sluiten;

AQ3
Jan Aarts schuurbaas, werkende op de boerderij Hij heeft niets te reclameeren voor zichzelf. hij verdient des zomers 23 stuivers des winters 18. alleen toen aan anderen van wege het Koningsfonds voor 5 gld turf werd gegeven, heeft hij niets gehad. Hij deelt verder mede dat hetgeen de menschen zoo slecht stemt, niet zoozeer de kleine daggelden zijn dan wel dat de directeur de maatschappij zal vernietigen door zijn roekeloos optreden wat blijkt bv: 1. hij vreest geen groote uitgaven bv. het persmachien 2. de grond verwaarloost hij door het vele gebruik van kunstmest 3. het brood wordt bij den bakker gekocht terwijl er nog 30 mud op zolder liggen. 4. Er is in geen 2 jaar haver meer gezaaid, zoo is er minder werk. men geeft op de boerderij 4 a 5 gld per dag toe. 5. de directeur wil het hout gezaagd laten komen, terwijl het beter is boomen te koopen en die hier te bewerken. 6. het geld op voorschot geven is ook slecht want alle menschen zijn niet van goede wil, bij de eene werkt het goed, bij de andere slecht 7. om en bij het directiehuis branden elken avond 4 of 5 lampen, terwijl die bij de bruggen, waar het gevaarlijk is nog veel meer noodig zou zijn. Hij eindigt met de zeggen dat de directeur steeds zijn wil doorzet, ook al wordt er somtijds eenig bezwaar tegen geopperd.

AQ5
Piet Arts, Arnoldus van Mullekom en J. Blanken (deze 2 laatsten van Helden). Zij weggen dat zij in zekere zin ook met de maatschappij te maken hebben, waar tegenwoordig vreemde worden voorgetrokken. Zij komen voor hun zoons die bij de Mij werken.  zij deelen hun grieven schriftelijk mede: I. De maat van de turf is te groot en te zwaar voor het geld dat zij krijgen. II De boot voerde vroeger. Nu moeten zij ver loopen. Zij klagen er verder over dat De brug weg is, zij moeten nu achter den tuin v.d. directeur om. als zij moede gewerkt zijn. dit laatste brengt ook de kinderen in de verleiding om door den tuin van de directeur heen te loopen wat hun dan zoude blootstellen aan een cullanger vr. Wordt er geklaagd over den nieuwen opzichter? a. Neen er wordt niet geklaagd, wel over zijn geven van het werk. Artz deelt mede dat hij gaarne een schop had hij heeft geen stalling en het is hem beloofd. hij klaagt er ook over dat zij tabakspijlen op hun naam hebben gehad. toen het koningsfonds de schuld delgde nam de maatschappij de spijlen terug.

AQ6
Antonius Bakker tuinder. Hij zegt 3½ hectare tuingrond en bouwgrond en woning van de Mij te hebben. daarvoor betalende 50 gld per hectare - en dan nog f2.50 in de week voor de woning.  Het beste tabakland dat door de Mij is gemest wordt voor 25 gld per hectare verpacht. deze verhouding is dus onrechtvaardig zelfs de plaats waar het huis op staat wordt niet van het land afgetrokken. vr. Is de woning ingericht naar Uw genoegen? a vroeger betaalde ik 50 gld, in werkelijkheid had ik maar voor 35 gld gehuurd, toen heb ik gezegd ik wil wel wat meer betalen, doch zooals het nu is, is het te veel.  vr. Gij zijt het die vroeger de eerste erwtjes aan den Koning stuurde? a. Ja. vroeger heb ik ook 25 gld als premie gehad, verleden jaar 10 gld. ik was de eenige er waren er niet meer. van het jaar heb ik ook geteeld, doch Bosch trekt zich er niets van aan, omdat ik in den Bosch ben gaan klagen bij den Hr van der Steen. vr. Waarover? a. In der tijd (in 84) lagen nog 30 vaten augurken van Schellings. Toen kwam mijnh. Bosch en zeide dat hij ook ging inmaken. hij zoude alles aan de man brengen en hout leveren. Er kwam een schip tonnen. Ik maakte toen de augurken in voor den directeur.  de kooper kwam hier en keurde ze goed, doch toen hij bij den directeur kwam zeide deze dat hij later zoude schrijven waarop een antwoord is gevolgd dat hij de augurken niet gunde. toen zijn zij verrot. het was een schade voor mij van ±200 gld. Naderhand is dit verrekend met de landpacht nadat ik geklaagd heb bij het bestuur. dit is de oorzaak dat Bosch zoo tegen mij is. Wat het huis betreft, ik had niet eens plaats om een varken te bergen. Ik heb toen zelf wat gebouwd van planken die ik van de werf heb gehaald. Dezer winter haalde ik 6 kruiwagens vale turf deze moest ik onmiddelijk betalen terwijl niemand dat doet. Toen de schulden tengevolge van het Koningsfonds zoude gedelfd worden heb ik ? daags te voren nog 136 gld betaald, terwijl ik anders niets had behoeven te betalen. het was mij aangezegd dat ik moest betalen. Verder zijn de pachten niet gelijk. Lambertus Stork betaalt 50 gld een ander 25 gld per hect. vr. Waaraan schrijft gij dit alles toe? a. Het komt omdat de directeur geloofziek is. anderen kunnen ook geld op rekening krijgen doch ik niet. vr. Doch dit zijn allen arbeiders? a. Neen aan tuinders wordt ook geld gegeven.  Ten slotte beklaagt Bakker zich I over de hooge pacht II omdat hij door den directeur gezocht wordt. Dezen winter werd hij aangezegd voor 1 Januari te betalen. hij heeft daartoe geld geleend. Anderen zijn achter net huur. sommigen krijgen geld van de Mij bv. Blankesteyn die geen hectare te huur moest krijgen! hij haalt elke week geld op het kantoor en is tuinder even als Bakker. Hij zegt dat aan Veldhuizen land verpacht is ter grootte van 75 roeden,  waarvoor hij met de woning 40 gld en centen betaalt en ontkent ten slotte ten sterkste dat het huis is ingericht naar zijn goedvinden. alhier heeft hij den directeur gezegd dat hij wel meer huur zoude willen betalen.  Ant Bakker tuinder is reeds gehoord (onder no 3). komt zich aanbevelen bij het koningsfonds daar sinds het eerste verhoor zijn gewas weer bevroren is.  ?: Is het waar dat A. Bakker daags voordat het bekend is geworden dat de Koning de schuld heeft betaald nog f136, heeft moeten betalen?

AQ7
J. Bakker tuinder. Hij klaagt dat zijn huis slecht is, dat de directeur altijd reparatie heeft beloofd, dat hij nu zijn zaad niet kan droog houden.  Hij betaalt 50 gld voor het huis, zonder de grond. hij verwoont 219 gld en heeft 3½ hectare in pacht. het is hoog en slecht land. hij koopt veel mest terwijl men in de Geldersche straat minder verwoont, en niet behoeft te mesten? Hij vertelt verder wat er met de augurken in 86 is geschied; definitieve afrekening is er nooit geweest.  Hij verhaalt verder dat zij een veefonds hadden een 80 tal beuten waren ingeschreven verleden jaar stierven een 8 of 9 koeien zij werden toen uit het fonds van Deurne gezet. Zij gingen toen te rade bij directeur welke als maatschappij de “Eersteling te Utrecht aanried. dit kostte toen een 300 gld. Wij vonden het te veel en hebben nu zelf een fonds opgericht.

AQ9
Marinus van der Berg tuinier Hij woont in de Geldersche straat voor 50 gld de hectare. voor oud tabaksland. Voor bouwland betalen zij 25 gld. Hij heeft 130 roeden tabaksland, en nu nog een halve bunder er bij voor 50 ct - en ruim een halve bunder a 25 ct. - Vroeger heeft men hem altijd gezegd dat hij een stuk had van 54 roeden, en datzelfde stuk is nu 58 roeden opgemeten. Hij zegt verder dat in een open put in de straat alles wordt ingegooid. hij vraagt nu een put in zijn schuur. 8 huishoudens moeten uit die put drinken. Men belooft hem te onderzoeken of het niet mogelijk is een pomp op die put te plaatsen

AQ14
? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ15
De WEH. Beijnen pastoor te Helenaveen. heeft in het begin van Maart een onderhoud gehad met Directeur waarom hij o.a. het volgende tot den dir. heeft gezegd: dat hij in Deurne zeer slecht gezien was, en moest denken dat onder zijn bestuur het kanaal der Mij in dat van Deurne uit zoude kunnen loopen. dat toen hij hier kwam en van de 10 personen 8 waren voor den directeur en 2 voor Verhoeven dat het thans juist omgekeerd is. dat hij gaarne met den directeur het goede zoude vinden om de oorzaken wilde opsporen van die verandering. dat die zijn inziens te zoeken was hierin:  Iº Dat er te veel werkkrachten werden aangevoerd vroeger gingen de Duitschers op tijd weg; dan zouden hier de inwoners zelf aan het verdienen komen - doch thans blijven degenen die de turf gegraven hebben. II dat de menschen bang zijn dat zij hier moeten ruimen voor de Friezen. Verder had directeur zelf gezegd: De Protestanten behooren in het noorden de Roomschen in het zuiden te huis. Verder had de pastoor aangeraden fatsoenlijk loon te geven, en hem gezegd: gij behoeft uw menschen niet uit het N. te halen, zie maar eens naar Deurne de bloeienste veenderij - dat zijn alle menschen uit deze streek en toen de directeur geantwoord had: ik heb geen Roomschen kunnen krijgen had de pastoor gerepliceerd: omdat gij alleen daar gezocht hebt waar protestanten zijn _ _ _ _ _ _ vraag Hoeveel huishoudens zijner uit het N. gekomen? Antw. 27 protestanten en 1 katholiek. Sinds hij directeur hier is, een stuk of 10 12. Hun huizen zijn netjes met planken afgeschoten, terwijl de oude menschen hier hunne huizen niet gemaakt kunnen krijgen. bv. Bakker, zijn zaad bedierf door den regen. De fout van den directeur is dat hij alles uit zijn verband rukt; hij zal Deurne arm maken, maar hier de menschen ongelukkig. vraag Waren Meekers en van de Zwaan zulke slechte menschen dat zij weg moesten? - antw op zich zelf goede menschen, doch de kroeg deugde niet. Ik zou ze de kroeg ontnemen doch de menschen houden. Meekers kan nog goed werken. Van het gedrag der meisjes heb ik geen kwaad gehoord. vr. Zijn de Katholieken nu achtergesteld? Ja - I daar de Protestanten die uit het Noorden komen alles kunnen verkrijgen. II. Toen van Tol ontslagen is, moest er hier een protestant komen - dit heeft de inspecteur ?t Luitenant adj. Luppens zelf gezegd - dit was de wil van den directeur - III. Van Splunder moest hier gehaald worden als veenbaas, doch hij zal oud worden eer hij leert; waarom kon de jonge Bladder die katholiek was, niet opvolgen? - vraag Hoe is nu Uw verhouding met Verhoeven? a Niet bizonder - zijn vrouw wil baas zijn in de kerk, dus ben ik niet goed met hem. Verhoeven zelf staat thans zeer hoog bij het volk. vr. Waarom zijn er huishoudens vertrokken? a Aan een was niet veel verloren - een ander, Sonnemans, motu proprio - een derde Janssens omdat hij geen woning kon krijgen. vr. De slechte verhouding tusschen Bosch en Verhoeven, zoude die aanleiding kunnen zijn tot de ongeregeldheden? a. Met November reeds was het zoo of zoo, of het was begonnen, omdat er geen werk was tengevolge van de nieuwe werkkrachten. vr. Is de onderlinge verhouding tusschen R. en Pr. goed? a Zeer goed. vr. Zijn de nieuwkomers goede menschen? a Ik heb er nooit wat tegen gehoord, ik ken ze niet. vr. Wat denkt men van het koningsfonds? a. Men heeft er veel te veel verwachtingen van gehad. vr. Had men in de fabriek genoeg verdiend, toen die manifestatie heeft plaats gehad? a. De dagploeg had goed verdiend, de nachtploeg had in de bosschen gewerkt tegen slechts 15 stuivers deze verdiensten gaan tezamen in een pot, daaruit worden dan allen gelijkelijk uitbetaald. vr. Kan men hier niet meer verdienden dan 15 stuivers? a. Zeker, ‘s winters betaal ik zelf 70 ct. thans 23-25 stuivers, maar nu heb ik een arbeider die ook zeer goed is - toch wordt hier minder verdiend dan in Deurne. Hier in de buurt kan men volk genoeg krijgen dat kan turf graven. bij Deurne heeft men goed volk zooveel men wil. vr. Is het volk hier bang voor de Maatschappij? a. Hier heeft altijd een Haagsche (slaapede) vrees bestaan zoowel onder Schellings als nu. vr. Houdt u nog verkeer met den directeur? a. Neen, want ik ben gewaarschuwd geen verkeer meer met hem te houden - mijn gevoelen is dat hij uiterst voorzichtig moet zijn anders herhalen zich de ongeregeldheden.  vr. Waarom is van Splunder weggegaan? a v Splunder was goed met Verhoeven, hij gaf voor dat het was voor de educatie van zijn kinderen. Doch het was omdat hij geen twee heeren kon dienen. vr. Weet u iets omtrent den brievengaarder Tol? Het rapport omtrent hem was toch goed? a. Er waren toch vele misbruiken o.a. vroeg hij voor een postpakket een kwartje - een brief dien hij onderweg medenam liet hij twee stuivers betalen - In den laatste tijd was hij dikwijls aangeschoten.

AQ16
Bladder onderbaas van de turf. vr. Waarom is er zoo weinig zwarte turf gegraven was het niet mogelijk meer te graven? a. Er zijn er een 30 uit/Sevenum  weggeloopen. Een ev of 12 tal van hen was aan het werk geweest. omdat de nieuwe onderbaas hen zocht/ gingen 77 weg. daarom zijn de anderen ook weggebleven. vr. zijn er overijsselaars noodig? of kan men het hier ook? a. Ja, daar is zulk een buitengewone kunst niet aan. in het begin gaat het wel niet zoo mooi. vr. Hoe lang doet men er over om het te leeren? a. In een maand kan men het goed leeren. vr. Was Meekers een goed werkman? a. ja, ik kan er ten minste goed mee overweg. vr. Is de reden bekend van zijn vertrek? a. Hij mocht niet werken a. Waarom? a. Hij bleef toch wel van tijd tot tijd weg. vr. Is er nog veel grauwe turf in voorraad? a. Voor een jaar dag en nacht te werken. vr. Men heeft geklaagd dat het kantoor ter 7 ure gesloten is, is dit lastig? a. Ja voor sommigen wel, anders konden zij komen zoo lang zij wilden. vr. Waren de menschen hier ontevreden? a. Ja dezen winter hebben zij te weinig verdiend. Zij zijn ook nog al misnoegd, omdat heden de een weggaat, en dan de andere. vr. Wat is de reden van het ?? van ruste? a. Ontevredenheid in het algemeen! vr. Is het omdat de Protest. worden voorgetrokken? a. Die indruk onder het volk is het. vr. Bestaat die indruk ook bij de onderbazen dat de Overijsselaars worden voorgetrokken? a. Achtergesteld worden zij zeker niet. vr. Waarom hebt gij uit Overijssel alleen Protestanten en geen Roomschen medegebracht? a. Ik ben geweest bij de Dedemsvaart en de Krim en een gedeelte van Slagharen. Een er van is hier geweest doch weer vertrokken. ik heb niet lang tijd gehad om daar te blijven. vr. En degenen die hier zijn? a. zij zijn meest uit zich zelve gekomen. vr. Zijn zij geschikt? a. Ja, voor het turfgraven; doch hiervoor alleen. zij zijn niet zoo onderdanig als de anderen. vr. Hoeveel van die huishoudens zijn er hier gekomen? a. een 15 tal in de laatste 2 jaren.  Hij zegt verder Griendtsveen hem 2 jaar geleden 800 gld salaris en vrij woning en brand heeft aangeboden. Hier krijgt hij slechts 500 gld. en een gratificatie van 150 gld. Er wordt hem beloofd dat deze zaak in de vergadering van het bestuur zal worden gebracht. Hij deelt nog mede dat hij, verleden jaar toen van Splunder wegging had voorgesteld om alleen opzichter te worden. 

AQ17
Welk tractement heeft Bladder? en hoeveel gratificatie? Wat is indertijd aan hem beloofd na den dood van zijn vader? Is hij bruikbaar en geschikt voor zijn werk? Heeft hij na vertrek van Splunder verhooging gevraagd? Wat is daarop uw antwoord geweest?

AQ18
Piet Arts, Arnoldus van Mullekom en J. Blanken (deze 2 laatsten van Helden). Zij weggen dat zij in zekere zin ook met de maatschappij te maken hebben, waar tegenwoordig vreemde worden voorgetrokken. Zij komen voor hun zoons die bij de Mij werken.  zij deelen hun grieven schriftelijk mede: I. De maat van de turf is te groot en te zwaar voor het geld dat zij krijgen. II De boot voerde vroeger. Nu moeten zij ver loopen. Zij klagen er verder over dat De brug weg is, zij moeten nu achter den tuin v.d. directeur om. als zij moede gewerkt zijn. dit laatste brengt ook de kinderen in de verleiding om door den tuin van de directeur heen te loopen wat hun dan zoude blootstellen aan een cullanger vr. Wordt er geklaagd over den nieuwen opzichter? a. Neen er wordt niet geklaagd, wel over zijn geven van het werk. Artz deelt mede dat hij gaarne een schop had hij heeft geen stalling en het is hem beloofd. hij klaagt er ook over dat zij tabakspijlen op hun naam hebben gehad. toen het koningsfonds de schuld delgde nam de maatschappij de spijlen terug.  ? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ19
F. Blankensteijn. vroeger tabaksplanter. Hij klaagt dat hij niets dan slecht land heeft gekregen, hij heeft veel tegenspoed gehad. Hij had naar spijlen gevraagd, en betaalde 20 gld om schoon te maken. Later werd hem het spijlengeld geweigerd. Verhoeven had van hem 40 gld. verkregen, dit heeft hij met het tuinen weer afgelast. Toen kreeg hij geld om een koe te koopen. hij heeft nu schuld. en alles is weer bevroren. hij vraagt nu tegemoetkoming daar hij te veel betaalt. 50 ct voor de roe en 40 gld voor het huis. Hij klaagt ook dat de maat thans eenigzins verschilt bij vroeger.  Antonius Bakker: Dezen winter werd hij aangezegd voor 1 Januari te betalen. hij heeft daartoe geld geleend. Anderen zijn achter net huur. sommigen krijgen geld van de Mij bv. Blankesteyn die geen hectare te huur moest krijgen! hij haalt elke week geld op het kantoor en is tuinder even als Bakker.

AQ20
Willem van der Boom heeft een ongeluk gehad toen de nieuwe lokmachine pas was gekomen en zijn arm is toen afgezet en kan nu niet meer verdienen dan 40 ct. per dag. vroeger deed hij loopdienst a 70 ct per dag, daarmede was hij goed tevreden.  vr. Wie doet dat thans a. De zoon van van Tol, ten minste ik denk het want dezen winter bij de volkstelling deed hij het Hij zegt verder dat hij wel droog brood moet eten hij heeft 7 kinderen. een dochter verdient volle geld. 2 jongens 3/4 en 1 jongen het halve geld. Doch des winters verdient hij niets. Hij verwoont land met huis voor 70 gld. naderhand heeft hij nog voor 11 gld land bijgekregen.  Ten slotte vraagt hij of hij niet wat meer kan verdienen.

AQ21
Boonen brievengaarder. Hij is gekomen in plaats van v Tol. vr. Waren er misbruiken, moesten de menschen extra post betalen? a. Ik weet er niets van, toch vertelde men het. vr. Stond hij hier goed in aanzien? a. Hij had een groote fout, tweemaal per dag was hij dronken vr. Had hij een goede reputatie? a. Hij was bekend als brutaal, maar misschien lag dit aan zijn humeur. Dikwijls presenteerden de menschen mij 10 of 5 ct. extra. Ik heb dit toen geweigerd. Ik denk nu dat hij die ook kreeg en dat hij hierdoor aan den drank is geraakt. vr. Drinkt hij nog? a. Dit moet hij nu wel laten, want hij is werkzaam op het kantoor. In het begin kwam hij [eens op een zondag Cr.] bij mij toen hij dronken was, ik verbood hem toen in dien toestand bij mij te komen, en toen is hij in geen 6 maanden bij mij geweest. vr. Kan U goed met bevolking overweg. heeft U geen last daar U van een andere religie zijt? a. Neen. De maatschappij stelt het op prijs dat gij zoo goed Uw plicht doet.

AQ22
G Bosch pootmeester Hij zegt dat de directeur het niet met hem eens is. vroeger heeft hij gesnoeid. nu heeft hij het niet gedaan. hij is ziek geweest en hij was er blij om dat hij toen niet kon snoeien. Uit 3½ hectare dennen moesten 18.000 stuks in een jaar gekapt worden in plaats van er 5 jaar over te doen. De Duitsche pootmeester heeft De zaak in Helenaveen bedorven. Mijnheer Bosch heeft altijd zooiets op zichzelf hij is een voorstander van heksenmast en dit geeft hier niet.

AQ24
Lambertus Bosch werkzaam op de fabriek. Hij zegt dat de werklieden op de fabriek verdacht werden als de schuldigen aan het opstootje en dat hij nu bang is het te moeten misgelden. zijn zwager Godefridus Janssen is vertrokken omdat zijn keet onbewoonbaar was, hij kwam om een andere woning doch kreeg er geen, en nu is hij ook bevreesd! vr. Zijn er dus geen schuldigen op het fabriek? a. Dat zeg ik niet. vr. Is er geen complot? a. Wij willen reclameeren omdat ? sommigen maar 75 ct. verdiend hadden. des avonds was het kantoor dicht; den volgenden dag s zondags, na de mis zijn wij naar den directeur gegaan, toen zijn wij naar Verhoeven gezonden. dien avond zijn toen de glazen bij de directie ingegooid. hij vervolgt: Er zijn al menschen die geld kregen voor een koe doch ik zou niet eens kunnen krijgen voor een geit. Toen het Koningsfonds bekend werd gemaakt had hij geen schuld. doch nog 32 ct te goed iedereen kreeg toen voor 5 gld turf, doch hij slechts voor 4.68.  vr. Zijt gij bang omdat gij Roomsch zijt? a. Neen vr. Waarom dan? a. Omdat ik bang ben verdacht te worden als belhamel. vr. Waarom komt gij dan hier? om U vrij te pleiten? a. Omdat ik bang ben ook eens te moeten weggaan

AQ26
? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ27
Bovenkamp en A Buis tuinders Zij betalen hooge pacht, 40 gld voor de woning. 25 schuur, 50 gld per hectare voor het land.  vr. Betaalt gij dan allen 50 gld? a. Ja voor oud tabaksland wordt overal 50 gld betaald. er wordt echter wel boerenland voor 25 gld verhuurd. vr. Moet er druk gemest worden a. Thans moet er druk gemest worden, verleden jaar ook wat. alleen het eerste jaar niet. De Protestanten worden hier verdrukt, dat komt door het koningsfonds want er wordt ons verweten dat wij er het meest bij geprofiteerd hebben. Zij klagen verder dat den welput bevuild is. Op het einde der staar is nog een andere put die van onderen geheel verrot is.

AQ29
Kan Willem v.d. Brand, die een ongeluk in dienst der maatsc heeft gekregen, niet meer in de dienst gebruikt worden? Zijn er redenen om zich zijner niet aan te trekken?

AQ36
Bovenkamp en A Buis tuinders Zij betalen hooge pacht, 40 gld voor de woning. 25 schuur, 50 gld per hectare voor het land.  vr. Betaalt gij dan allen 50 gld? a. Ja voor oud tabaksland wordt overal 50 gld betaald. er wordt echter wel boerenland voor 25 gld verhuurd. vr. Moet er druk gemest worden a. Thans moet er druk gemest worden, verleden jaar ook wat. alleen het eerste jaar niet. De Protestanten worden hier verdrukt, dat komt door het koningsfonds want er wordt ons verweten dat wij er het meest bij geprofiteerd hebben. Zij klagen verder dat den welput bevuild is. Op het einde der staar is nog een andere put die van onderen geheel verrot is.

AQ37
H van Stockum en G. Buis Vroeger was Buis een nieuw huis beloofd.  er is thans slecht water. de huur is te hoog. 50 ct voor tabaksland is veel te duur. hij heeft 2½ hect. verder nog 1/2 hectare bouwland a 25 ct. v. Stockum bewoont hetzelfde huis als Buis. hij zegt dat zij er zoo op aan worden gekeken  alsof zij allen krijgen van het Koningsfonds.

AQ38
De ZEHeer van den Burg, voorlezer te Helenaveen.  Deze Heer deelt mede dat terwijl vroeger de kerk slechts door een twaalftal personen werd bezocht, er thans soms een groot honderdtal ter kerke komt. daaronder zijn echter ook de bewoners van de Halt. De verhouding onderling is goed, hij heeft wel eens vernomen dat het soms vroeger niet zoo was. Als zijn groote grief geeft ZEH echter te kennen dat des winters de arbeiders die in het veen geen werk hebben geen verlof kunnen bekomen om elders te gaan werken, zelfs niet als zij beloven terug te zullen komen.

AQ44
Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn, doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.  De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd de beste putten. vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van? a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon ik hem gaarne had gehad. vr. Kunt gij klagen over Bladder? a. Neen dat kan ik niet. Colen zegt dat zijn dak slecht is.  Cuijten zegt dat het zijne lekt.

Z46
gemeente Horst

AQ46
Kunt u de eigenlijke geschiedenis van den koepel bij van Deelen? Behoort die aan het boogschuttersgezelschap? Heeft dat gezelschap de kosten van herstel aan den koepel betaald?  Kemper: Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was.  van der Zaan: hij wil 25 gld meer betalen indien hij vergunning krijgt. Waarom, zegt hij, moet er een man vetgemest worden (nl die eenige die vergunning heeft). [v Deelen Cr]

AQ48
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars. Zij leggen hunne klachten voor I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon II. het werk is zwaar voor het loon. III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden. vr. Hoe lang zijt gij hier? a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen. vr. Waart gij daartoe aangezocht? a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers en zij moesten in een huis. Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten. vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel? a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter. vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu in de andere helft getrokken.  vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan? a. Ja want ik heb er al het land bij. vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten? a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.  ? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ49
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars. Zij leggen hunne klachten voor I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon II. het werk is zwaar voor het loon. III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden. vr. Hoe lang zijt gij hier? a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen. vr. Waart gij daartoe aangezocht? a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers en zij moesten in een huis. Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten. vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel? a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter. vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu in de andere helft getrokken.  vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan? a. Ja want ik heb er al het land bij. vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten? a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.  ? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ50
Hendricus van Diessen, werkzaam in de turf en met grasmaaien. Hij zegt dat zijn schuur slecht is. hij betaalt voor zijn huis 25 gld. met een halve hectare land er bij is het 36 gld. zijn huishouden bestaat uit 6 man.  hij had dezen winter voor 14 ct. daags een heele week gewerkt. Hij wil voornamelijk meer land hebben. Hij zegt dat hij het eerste om land heeft gevraagd en dat nu de machinist het krijgt.

AQ51
Antonie van Diepen werkman. Hij heeft een ongelukkig jaar gehad. een koe is gestorven en vraagt geld van het Koningsfonds.  Er wordt beloofd dat zal onderzocht worden.

AQ52
Vrouw van Schipper Derijser. Heeft 30 jaar gevaren voor de Mij zij kan niet meer rondkomen - sinds 5 a 6 jaar is de man kinds - zij verdienen 18 gld - doch haar zoon is getrouwd die heeft de helft - zij zouden een knecht willen houden doch het kost te veel. De commissaris zal er met dir. over spreken.  Schipper Dingen G van Maren��Zie W 9, 15 & 51 van het mondeling verhoor. A vd Laar Naar aanleiding van de mededeelingen en verzoeken van de hier genoemde personen rijst de vraag: wat te doen met de bewoners of werklieden te H’veen, die door ouderdom of gebreken buiten staat zijn hun levensonderhoud te verdienen? Een bevredigende oplossing van die vraag weet de Commissie niet te geven; overweging zoude het verdienen na te gaan in hoever met de gemeente Deurne eene overeenkomst ware aan te gaan om ouden en gebrekkigen tegen eene vergoeding onderkomen en onderhoud te verschaffen.

AQ59
H Wijnen     werkzaam in de turf  Francis Fransen  “    in de fabriek. De eerste klaagt dat zijn huis slecht is - verleden jaar is hij ziek geweest. De vrouw was naar de directeur geweest, hij had nog 26 gld schuld zij had er toen een standje opgeloopen en durft nu niet terug.  De tweede zegt dat hij in 4 jaar geen onderdak gehad heeft. hij heeft ook geen kelder en geen plaats voor de kinderen.

AQ60
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ63
? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ64
A van Grinsven vroeger heeft hij in den turf gewerkt. Hij deelt mede dat zijn huis slecht is en dat zijn zoon dezen winter een been gebroken.

AQ66
Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn, doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.  De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd de beste putten. vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van? a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon ik hem gaarne had gehad. vr. Kunt gij klagen over Bladder? a. Neen dat kan ik niet. Colen zegt dat zijn dak slecht is.  Cuijten zegt dat het zijne lekt.

AQ70
Lambertus Hoek Hij zegt I dat zijn huis slecht is,  het regent er door II. dat er zooveel verschil in pacht is, hij betaalt 50 gld en hij ligt op het zelfde stuk als een ander die 25 gld per hect. betaalt. III Toen Schellings wegging zeide hij ”gij hebt nog 93 gulden te goed. laat dit staan en komt elke week wat halen”. Nu zegt hij “had ik maar een bewijs hiervan gevraagd, ik pretendeer wel niet die volle 93 gld te moet hebben, doch er is geen rekening van gehouden.  vr. Zijt gij niet op kantoor geweest wat zeide Langenhof toen? a. Die wilde niets zeggen, ik meen mij te herinneren dat van Beek mij toen wegjoeg. Men beloofd hem dat zal onderzocht worden in hoeverre dit waar is.  Lamb. Hoek beweert bij het vertrek van Schellings een te goed gehad te hebben van f93 dat men steeds heeft geweigerd uit te betalen, waarom?

AQ71
? mei 1891 1/  Geachte Heere van de Maatschappij Mag ik zoo vrij wezen u een vriendelykijn verzoek ik ben een tuinder M Hoek met vrouw en 8 kindere ik heb verleden jaar een groote ramp gehad mijn vrouw en 3 kinde een 15 een 14 en een van 12 jaar wel 5 maande blind geweest ik onmagtig om te betalen ben ik na de Burgermeester geweest om van de gemeente te late midiseneere de Burgermeester heb gezegt laat zulk noodige dinge van t konings gels toen gaat na de Maatschappij toen heb vorhoeve na de Burgermeester geschreven voor me en toen heb ik een bewijs voor Gasthuis en Appetheek gehad toen hebbe ze eerst 6 weke in Helmond geneest in t Gasthuis niets helpe en toen heb de Burgermeester een bewijs gegeven voor Utrecht daar zijn zij genezen Goddank, maar de Burgermeester heb het geld van de maatschappij weer terug gecasht nu zien ik geen kans om het terug te kunne betale want de 30 Mei verleden jaar bevroor al wat in onze tuin was dus kon ik niets betalen 60 gulde heeft de Burgermeester mij van t gemeente geld betaalt en 58 gulde staat nu nog voor mee rekening er worde wel meer menschen geholpe wegens ooge kwaal en die hoev er geen cent van terug te geven als ik het betalen kon Heere zou ik u niet lastig valle wij zitte hier op t slegste land vermeerd er u maar na en veel tegenspoed verhoeve en de Burgermeester kon ons goed en ons een beetje te helpe van t konings geld ? u beleeft want hoe kan ik het niet betalen, het blijft tog voor ons staan en wij zijn tog ook in woners en dan heere ik woon in een huis de stal muur is er een heel stuk uit gevallen daar kan wel 3 man door en de vloer is almaal stuk toen wij er in kwame was het al en ik ben er al 8 jaar in ik zou zelf wel kome Heere maar het is zoo druk op heden in de tuin ik ben maar alleen met een paar kleine jongens anders kwam ik liever zelf.    Verder Vriendelijk    Gegroet Heere van de Maatschappij van M Hoek ik hoop Heere dat u zoo goed zijt mij een beetje te helpe van t konings geld dat die rekening zoo hoog niet blijft staan voor mee verder bij ik arm maar gou tevreeden. [bijgeschreven: Brief van M Hoek I vraagt ondersteuning koningsfonds II reparatie van zijn woning. gemeente (?) f1288.30 uit het K.F. bij de schulddelging]

AQ75
Bakker van Hoorn. Hij klaagt dat de brug voor zijn huis is weggenomen. dit doet hem jaarlijks zeker een 100 gld schade. vr. Waarom is die brug weggenomen? a. Zij was versleten en toen hebben zij ze weggenomen. Hij verwoont 204 gld en heeft 4 hectaren. hij wil gaarne een schuur hebben, want hij moet nu door anderen laten dorschen. hij wil ook boven een paar kamers hebben en zal er voor betalen. hij zegt dat hij zijn tuin een half jaar te voren moet betalen, en vraagt dit in twee keer te mogen doen. (Er wordt hem gezegd dat hij moest zien of hij geen plaats zoude kunnen krijgen in de schuur in zijn buurt, welke toch leeg staat).

AQ77
van der Hurk vroeger tabaksplanter nu tuinder. Vraagt vermindering van pacht. hij betaalt 50 ct de roed. 40 gld voor zijn huis en 25 voor de schuur. hij heeft verder nog 20 a 30 gld boerenland a 25 ct. het gaat hem niet goed want hij maakt schuld.

AQ79
Francis Jansen ploegbaas bij scheepsladen Hij is 30 jaar in de Peel reeds lang was hem een huis beloofd, doch hij krijgt het niet; dan heet het dat er te veel, dan dat er te weinig grond bij is.  vr. Waaraan schrijft gij dit toe? a. Ik weet het niet, mijn woning is zoo slecht, dezen winter ging ik bij de buren slapen. vr. De directeur zal U toch niet uit de Peel willen hebben? a. Dat weet ik niet, hij zeide mij, ik moest maar wat gaan verzinnen. Hij zegt verder dat hij ploegbaas is, en dat hij het volk uit moet betalen. zij zouden 15 ct per el uitbetaald krijgen en krijgen zij maar 10 ct. Hij zegt dat het kantoor geopend is van 9-6 uur. dat hij weer eens om een nieuw huis kwam vragen. dat toen de directeur zeide dat het land te groot was, maar voor hem zoude komen afmeten. Toen de directeur kwam om af te meten zeide hij “er komt een groot huishouden hier” en toen mat hij het land voor hem af. Dit groot huishouden nu bestond in een man en een vrouw. Deze (Kortrijk) komt er nu in wonen. hij komt uit Erica (Drenthe). vr. Was er vroeger hier ontevredenheid? a. Neen. maar vroeger kregen oude menschen de voorkeur. men liet ze op het kantoor komen en vroeg of zij liever wilden verhuizen, en toen ging het goed. vr. Hebt gij over Verhoeven te klagen? a. Niet het minste.

AQ80
Martinus van Son veenarbeider. Hij woont in een woning van het Koningsfonds hij heeft 40 roeden land en betaalt 50 ct per week. De directeur had genoeg mest beloofd. Naderhand werd het slechts 16 meter en toen de mest kwam was het tot 9 meter verminderd. Dezen winter heeft hij te huis gezeten en geen ct. verdiend. zijn buurman Jacobus Janssen verkeert in hetzelfde geval. De commissie van het Koningsfonds zal dit onderzoeken.

AQ82
Arie  Janssen kastelein Hij betaalt 150 gld huishuur, hieronder is 1/4 hect begrepen. Meekens had hetzelfde bakkerij tapperij etc. en betaalde minder. vr. Was er iets op Meekens aan te merken? a. Ik weet er niets van te zeggen.

AQ83
? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ84
K. Jonker turfgraver Hij woont in een koningshuis, er werd hem mest beloofd /hij wilde gaarne goed mesten/ daarom nam hij het koningshuis aan. hij betaalt 50 ct per week. hij heeft nu slechts 8 meter mest gehad was 40 roeden Hij vraagt nu meer mest Hij zegt dat toen hij in de Peel kwam 3 jaar geleden, dit was op conditie van vrij woning en vrij mest. later moesten zij contracten teekenen. en toen werd het betalen altijd hoe langer hoe meer Verder klaagt hij dat het turfgraven te zwaar is naarmate er betaald wordt. Hier 8.30 gld terwijl er in Overveen 9 gld wordt betaald en daar is het lichter.

AQ86
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ88
Jacobus Kartner. fabrieksarbeider Dezen winter heeft hij niets verdiend, thans weinig, hij is nu bij de nachtploeg en moet nu in het veld werken a 1.10 gld. /10 ct per ?/. vr. Kunt gij zwarten turf graven? a. Ja, ik zoude dan ook meer kunnen verdienen. doch dan niet altijd door.  dezen winter waren er dagen dat wij slechts 0,25 gl verdienden. Er is thans te veel volk. er zijn teveel huishoudens ingekomen. vroeger was er altijd werk voor vrouwen en meisjes als de anderen (Duitschers) vertrokken waren. vr. Dezen winter was het alleen om werkverschaffing Is er nu nog veel ongenoegen? a. Ja, bij Hermans wordt er toch genoeg gegraven daar is geld genoeg te verdienen! bij Schellings kon men dezen winter 3 gld a 3.50 verdienen, doch dat gaat niet. dat is hier wegloopen. Hij eindigt met den wensch om meer land te hebben /hij heeft 9 roeden en betaalt 25 gld per hect./ hij vraagt nog 30 roeden bij. en verzoekt tevens om een nieuwe vloer in den haard.

AQ89
Jean Baptist Kartner - arbeider op de fabriek. Hij is einde het jaar 58 in het veen; hij is bij de directie geweest om 30 gld voor eene koe. hij kon het niet krijgen omdat hij niet genoeg werkzaam is bij de Mij. hij heeft het verleden jaar in October gevraagd, en naderhand zijn er anderen geweest die het gekregen hebben. Hij betaalt 4 gld voor het huis en nog 60 roeden in de maand. het huis is slecht. zij hebben 2 bedsteden voor 9 man. De directeur zoude voor een ledikant zorgen, maar dat kostte hem toen 5.80 gld. hij had er dan zelf wel een voor 3 gld kunne koopen. Dezen winter heeft hij in 9 weken 27 gulden verdiend. ook soms 25 ct. zijn zoon verdiende ook 25 ct. dat maakt dan 50 ct. tezamen. Er is maar geen werk meer. Vroeger kon men altijd 65 a 75 ct verdienen. thans is er te veel volk hier gekomen. het zijn huishoudens die blijven.  Er wordt wel gegraven door menschen die het niet van ouds kennen en die het even goed doen. bij Hermans te Deurne verdient men 17 a 18 gld met graven. Vroeger mochten hier geen Overijsselaars komen  Bladder was zelf een overijsselaar doch zij wilden hem niet hebben.  Hij vraagt ten slotte dat zijn huis in orde worde gemaakt.

AQ90
C.M. Kemper bouwbaas. Hij is 38 jaar in de Peel. vr. Zijn er redenen voor die ontevredenheid in het veen? a. Voor mij niet, maar voor anderen. Hij zegt verder dat hij dezen winter klaver in moest maken.  4.32 hect heeft hij alzoo moeten behandelen. dit kostte aan de Mij f47.97. (nl 11.25 voor karren, 9 gld opstapelen, 10.12 voor laden en lossen, 16 gld voor het maaien en dan nog 1.60). Dit alles heeft nu opgebracht de somma van 58 gld. Had men verpacht dan had men er ±200 gld van gemaakt (1.18 hect had 55 gld opgeleverd). Het verpachten is ook beter want anders konden de menschen geen vee houden. De Mij heeft thans geen bouwland meer. Er ligt nog 30 mud rog op zolder, en de bakker levert het brood! vr. Zijn de huren ongelijk? bv. betaalt de een 50 gld en anderen 25 voor goed tabaksland? Bouwen zij het land uit? a. neen zij zorgen er goed voor. Bakker betaalde 50 gld, anderen weer 25. vr. Is 50 gld te veel?  a. 50 gld is te veel, 30 gld zoude gaan, in ieder geval is er geen gelijkheid. vr. Is de een meer bevriend dan de andere? a. Er wordt wel gezegd dat de protestanten worden voorgetrokken vr. Blankensteijn bijvoorbeeld? a. Ik heb al dikwijls gezegd aan directeur dat hij slecht is. vr. Waarom is de brug weg tegenover de oude kerk? a. De bakker is al zijn clandisie erdoor kwijt. vr. Wie betaalt de kosten van de tuin ? Bosch? a. Ik weet het niet, ik geef alleen elke week een lijst van hetgeen er gedaan wordt. In den tuin zijn er dan eens twee, dan weer drie geregeld aan het werk. verleden winter om aan te leggen wel 20 tegelijk. vr. Gaat het in het algemeen er nogal niet royaal toe tegenwoordig? a. Ik weet dat niet, ik wordt alleen gelast wat de directeur wil gebeurt, bv van de 60.000 kilo [klaver G.] kwam er maar voor 58 gld terecht vraag Zijn de menschen nog tevreden? a. Tot nu toe waren zij altijd tevreden geweest.

AQ91
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ98
Petrus Kieviets, landbouwer. Hij zegt dat zijn huis slecht is. al 6 jaar geleden is reparatie beloofd.  de directeur is dezen week wel komen kijken. De muren kunnen elk oogenblik vallen. Thans zegt de directeur “Ik wist niet dat er zooveel aan te doen was, ik zal er voor zorgen”. Doch zoo is het altijd! Hij is 32 jaar in het veen.  zijn buurman heeft zooveel van de Koning gekregen! hij heeft niets gekregen toch moest hij “vivat” roepen toen het werd afgelezen. Aldegenen die schuld hadden kregen het meest. Men had hen maar niet zooveel moeten beloven zaad etc!

AQ99
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

Z102
gemeente Horst

AQ103
Wilhelm Klerks metselaar Dezen winter is hij vertrokken uit zijn oud huis;  hij zegt dat hij tien jaar lang 10 gld meer op heeft moeten brengen dan de prijs die tegenwoordig voor zijn huis wordt betaald - nl. 25 gld terwijl nu het huis voor 15 gld verhuurd is - en nu heeft hij een huis dat even groot is als zijn buurman en hij betaalt 5 gld meer!  vr. Waarom zijt gij vertrokken a. Het werd te klein. vr. Hoe groot is nu uw huis. a. Evengroot als dat van mijn buurman, maar de directeur zegt dat ?ij meer betaalt komt omdat de huizen te laag staan Verder zegt hij dat hij vroeger te veel land had 35 roeden. Dzez zoude hij er nu weer gaarne bij krijgen omdat hij een groot huishouden heeft. Het land is nu bij van Teeffelen in huur.

AQ104
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars. Zij leggen hunne klachten voor I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon II. het werk is zwaar voor het loon. III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden. vr. Hoe lang zijt gij hier? a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen. vr. Waart gij daartoe aangezocht? a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers en zij moesten in een huis. Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten. vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel? a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter. vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu in de andere helft getrokken.  vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan? a. Ja want ik heb er al het land bij. vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten? a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.  ? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ107
Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn, doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.  De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd de beste putten. vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van? a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon ik hem gaarne had gehad. vr. Kunt gij klagen over Bladder? a. Neen dat kan ik niet. Colen zegt dat zijn dak slecht is.  Cuijten zegt dat het zijne lekt.

AQ112
Francis Jansen: Hij zegt dat het kantoor geopend is van 9-6 uur. dat hij weer eens om een nieuw huis kwam vragen. dat toen de directeur zeide dat het land te groot was, maar voor hem zoude komen afmeten. Toen de directeur kwam om af te meten zeide hij “er komt een groot huishouden hier” en toen mat hij het land voor hem af. Dit groot huishouden nu bestond in een man en een vrouw. Deze (Kortrijk) komt er nu in wonen. hij komt uit Erica (Drenthe).

AQ115
Antoni van der Kruis van Someren. vr. Zijt gij laatst niet met een 10 of twaalf manschappen aan het graven geweest? a. Ja, de nieuwe baas heeft ons slecht behandeld daarom zijn wij weg gegaan. Wij kregen 31 ct per stok, en 4 ct voor het afbonken per meter. De Overijsselaars verdienden 1 gld a 1.10. terwijl zij maar 3 schoft werkten, /elke schoft is 3 uur/ Wij echter werkten 4 schoft en verdienden maar 15 stuivers, later 18 stuivers. Waaraan moet dat nu leggen? Hij gaf (directeur) aan de Hoogeveenschen te werken waar het rechtste veen zat, en aan ons het moeielijkste, zoo konden wij minder verdienen. Ook gaf de directeur aan de Hoogeveenschen de stralen (planken) zij hadden ze nog in geen 5 dagen noodig en wij wel! vr. Is het daarom dat gij zijt gaan loopen? a. Ja anders waren er nog wel een 30 meer gekomen. vr. Bij wien hebt gij gereclameerd? a. Bij den onderbaas. vr. Kan de nieuwe onderbaas zijn vak? a. Ja ik zou het wel gelooven, ik weet het ook niet. vr. Dit alles is dus nu de reden dat er 33 man minder zijn op te graven? antw. Zoolang er die baas is graaf ik hier geen enkele turf. wij worden mishandeld want de Overijsselaars worden voorgetrokken. vr. Waaraan schrijft gij dat toe, aan het voortrekken van Protestanten boven Roomschen? a. Ja, dit weten wij ook niet. vr, Waar werkt gij nu? a. In Griendtsveen, een goede rijksdaalder daags verdienen wij daar. vr. Hoeveel turf graaft elke arbeider gemiddeld? a. Verleden jaar graafde ik tusschen 13 a 14 dagwerk, doch ik was het eerst aan het werk.

AQ116
? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ117
Lambertus Kuiper en Jan van Mullekom uit Helden. Zij deelen hunne grieven schriftelijk mede: I de maat van de turf is te groot en te zwaar. de verdiensten worden dus kleiner II De boot die vroeger de menschen naar het werk bracht is er niet meer. men moet dus ver loopen. III de brug is weg. zij moeten dus als zij moede zij achter het huis van den directeur om. Zij zeggen verder dat er ‘s winters geen werk is en wat de maat betreft deelen zij nog mede dat vroeger een stok 2.456 en nu 2.50 groot is.  ? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ119
Adrianus van de Laar. Hij is 70 jaat. hij is alleen en kan er niet meer komen. verdient 90 ct en woont bij zijn dochter in. Nu verdient hij nog genoeg om zich te behelpen, maar hij recommandeert zich vast bij het koningsfonds tegen zijn ouden dag als de verdienste nog minder gaan worden.  Schipper Dingen G van Maren��Zie W 9, 15 & 51 van het mondeling verhoor. A vd Laar Naar aanleiding van de mededeelingen en verzoeken van de hier genoemde personen rijst de vraag: wat te doen met de bewoners of werklieden te H’veen, die door ouderdom of gebreken buiten staat zijn hun levensonderhoud te verdienen? Een bevredigende oplossing van die vraag weet de Commissie niet te geven; overweging zoude het verdienen na te gaan in hoever met de gemeente Deurne eene overeenkomst ware aan te gaan om ouden en gebrekkigen tegen eene vergoeding onderkomen en onderhoud te verschaffen.

Z120
gemeente Horst

AQ120
L Lagarde en Joh. Paulus. De eerste heeft vier zoons, zij hebben soms moeten kruien voor 2,50 in de week. zij hebben nu hoogstens 80 ct verdiend. dit zijn dus geen verdiensten. van de week soms van ‘s morgens 5 uur tot ‘s avonds 10 slechts 1 gld. Zijn algemeene klacht is dus dat er weinig werk is. Verleden jaar was het beter toen was het 1 gld 1.25 per dag.  Lagarde klaagt dat de directeur ‘s winters geen verlof geeft om, als er in het veen niets of weinig te verdienen is, bij Schellings te gaan werken of bij anderen. Zoo kan men dan niet verdienen als wil men goed werken.  Paulus heeft 3 zoons, en dezelfde klacht dat de verdienste zoo klein zijn.

Z121
gemeente Horst

Z122
gemeente Horst

AQ123
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ124
Adriaan van Lieshout ploegbaas op de fabriek, onder Breda. Hij deelt mede dat hij 30 jaar voor de Mij heeft gewerkt. dat zijn huis voor geen varkens ? dienst kan doen. de muren moeten gesteund worden of zij vallen er uit. in geen 6 jaar is er aan gewerkt steeds werd er gezegd het zal wel eens komen. hij betaalt 25 gld voor zijn huis en verder 25 gld per hectare, doch daar zijn de heggen bijgemeten waarvan de Mij het hout geniet.  Als het goed loopt, verdient hij op het fabriek f1.50 per dag. 15 stuivers per week krijgt hij meer voor het smeeren. hij heeft op het fabriek dikwijls gewerkt zonder er iets voor genoten te hebben in de tijd van de petroleumlampen hield hij dikwijls een uur lang de wacht. Een 14 dagen geleden heeft hij 4 gld op rekening gehaald om brood te koopen; het was na het opstootje. de directeur zeide hem dat hij niets gaf daar hij de mannen van de fabriek verdacht maar de directeur had tevens gezegd: ik verdenk jou niet en ik zal jou geven 10 gld uit mijn eigen zak. Hij zegt verder dat het fabrieksvolk geen schuld heeft, maar dat er veel dingen zijn, die het oproer uitlokken. bv om 7 uur gaat het kantoor dicht. de menschen worden dan niet meer geholpen. vr. Maar waarom zijt gij nu zoo angstig? a. Wel er zijn er genoeg die de huur worden opgezegd bv. Berckers. vr. Waarom? a. Er waren een paar meisjes doch wat er van verteld werd was geen woord van aan. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij maakt geen praatjes, maar geeft een flink standje desnoods met een knoop er op, en dan is het uit. vr. Waarom zijn de glazen ingegooid, is er veel ontevredenheid? a. De directeur verdenkt elken van de fabriek Nauwelijks komt er een uit Overijssel of of er is een woning klaar. Deze worden voortrokken. vr. ook met het werk? a. Neen Hij zegt dat bij de ? het nu alle inwoners zijn die in het veen werkt. Vroeger gingen die zelf? dan kwam er arbeid voor de bevolking het was beter losse menschen voor het turfgravers te krijgen. vr. Het graven van zwarte turf, kan men dat spoedig leeren? a. Ja, wel in een 14 dagen. Hermans te Deurne heeft 500 man hier uit de buurt aan het werk.  Ten slotte vraagt v. Lieshout een betere woning.

Z125
gemeente Horst

AQ125
Adriaan van Liehout ploegbaas op de fabriek, onder Breda. Hij deelt mede dat hij 30 jaar voor de Mij heeft gewerkt. dat zijn huis voor geen varkens ? dienst kan doen. de muren moeten gesteund worden of zij vallen er uit. in geen 6 jaar is er aan gewerkt steeds werd er gezegd het zal wel eens komen. hij betaalt 25 gld voor zijn huis en verder 25 gld per hectare, doch daar zijn de heggen bijgemeten waarvan de Mij het hout geniet.  Als het goed loopt, verdient hij op het fabriek f1.50 per dag. 15 stuivers per week krijgt hij meer voor het smeeren. hij heeft op het fabriek dikwijls gewerkt zonder er iets voor genoten te hebben in de tijd van de petroleumlampen hield hij dikwijls een uur lang de wacht. Een 14 dagen geleden heeft hij 4 gld op rekening gehaald om brood te koopen; het was na het opstootje. de directeur zeide hem dat hij niets gaf daar hij de mannen van de fabriek verdacht maar de directeur had tevens gezegd: ik verdenk jou niet en ik zal jou geven 10 gld uit mijn eigen zak. Hij zegt verder dat het fabrieksvolk geen schuld heeft, maar dat er veel dingen zijn, die het oproer uitlokken. bv om 7 uur gaat het kantoor dicht. de menschen worden dan niet meer geholpen. vr. Maar waarom zijt gij nu zoo angstig? a. Wel er zijn er genoeg die de huur worden opgezegd bv. Berckers. vr. Waarom? a. Er waren een paar meisjes doch wat er van verteld werd was geen woord van aan. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij maakt geen praatjes, maar geeft een flink standje desnoods met een knoop er op, en dan is het uit. vr. Waarom zijn de glazen ingegooid, is er veel ontevredenheid? a. De directeur verdenkt elken van de fabriek Nauwelijks komt er een uit Overijssel of of er is een woning klaar. Deze worden voortrokken. vr. ook met het werk? a. Neen Hij zegt dat bij de ? het nu alle inwoners zijn die in het veen werkt. Vroeger gingen die zelf? dan kwam er arbeid voor de bevolking het was beter losse menschen voor het turfgravers te krijgen. vr. Het graven van zwarte turf, kan men dat spoedig leeren? a. Ja, wel in een 14 dagen. Hermans te Deurne heeft 500 man hier uit de buurt aan het werk.  Ten slotte vraagt v. Lieshout een betere woning.

AQ127
14 mei 1891 2/  bij no XII. [of XV?]  Hoog Geachte Heeren! Vermits het mij vergunt is om op dit oogenblik mijne belangens aan het Hoofdbestuur bekent te maken, verpligt ik mij van wege mijne borstkwaal mij het spreken belettende van een stukje papier te bedienen. Aangaande de klagten van verlaging van arbeidersloon is bij mij gans geen sprake, mits ik in vijf jaren niet meer bekwaam ben geweest voor de Maatschappij te kunnen werken; dat ik nu een gunsteling bij de Directie ben kunnen uw Geachte Heeren genoeg begrijpen als zij weten dat mijn drietallig huisgezin, daar ik den ouderdom van een en zeventig, mijne vrouw van gelijke jaren met een dochter van achtentwintig die wij vijf jarenlang als een kind hebben moeten verplegen aan een zeer gevaarlijke arsma kwaal, dog tegenwoordig aan de winnende hand is, blijft tog onbekwaam om voor haar eigen te zorgen. Om nu als braaf oppassend werkman (waarvan ik drie en twintig jaren lang bewijzen heb gegeven) niet van armoede te vergaan heb ik mijn klagt ingedient bij het Gemeentebestuur in eigen persoon, vervolgens nog door een smeekent schrijven van onzen pastoor met gevolg: ik moest mij maar bij de Maatschappij aanmelden daar was Koningsgeld genoeg om behoeftige menschen in hunne behoeften te voorzien, altijd zonder goed gevolg Toen heb ik mijn klagt gedaan aan de Directeur Bos van mijn benarde omstandigheden, en mij van de hand wijzende, den weg was aan de informeerende Heeren dat ik dan wel onderstand zoude krijgen, dat hij na afloop van vergadering voor mij ten beste zou spreken, dat ik hem het eene en andere zou mededelen, dat ik van de tien kanssen negen ten mijne zou hebben?? Gelijk ik sprak van gunsteling begrijp ik sta bij de Heer Bos op een ledig blaatjes: immers toen andre menschen voor vijf en meer guldens turf van Konigswege wierden begiftigt bleef hij mij weigerend liet mij den geheelen wintertijd als oude lieden bij hare zieke dochter nachtwake in een open huis waar in sneeuwt en waait en dat vijf jaren lang. De Heer Verhoeven heeft het genoeg belooft maar sprak hij ik ben geen baas. ik heb niets te zeggen. maar gaat naar ? Bos en zoo blijven (wij) in een halve steens muurtje onzen ouden dag slijten, daar wij al drie en twintig jaren in doorgebragt hebben en ook promt betaalt daar ik drie en twintig rekeningen van kan toonen. Nog sprak ik nog van eene som van f5.75 die in het boek aangeteekend staan dien ik gans niet verpligt ben te betalen Mijnheer Verhoeven zal de Heeren daaromtrent wel inligting doen beneven van Toll onderbaazen, die bij de kwesties genoeg zijn geweest Hetgeen ik UWEs heeren geklaagt en niets dan waarheid gezegt heb hoop ik de beste uitwerkelen ondervonden te hebben en gunstig gehoort zal worden op hetgeen in mijnen behoeftigen toestand verlangt wordt. en als er iets voorkomt leugenachtig of andersins staat geheel Helenaveen aan mijn zijde Helenaveen���UWEds eerbidig dinaar 14 mei 91.����G. van Maren [in marges met blauw potlood geschreven: huis N.827 Staat C. in voldoende staat (en) geniet f127.80 uit het KF bij de schulddelging]

AQ128
Gerardus van Maarn. Hij is 71 jaar, kan niet meer werken. Zijne vrouw is even oud als hij. zijne dochter is lijdende aan eene asthmakwaal. hij zelf heeft een ?rl kwaal, en richt zich nu tot het koningsfonds om onderstand.  De directeur is hem slecht gezind, toen anderen voor 5 gld turf kregen heeft hij niet gehad. verder moest hij zijn oude dagen doorbrengen in een huis wat hem niet voor regen en wind beschutte. Hij leeft nu van de giften van twee getrouwde kinderen. Een en ander deelde hij op schrift mede. De commissie van het koningsfonds zal een onderzoek naar een en ander instellen.  Schipper Dingen G van Maren��Zie W 9, 15 & 51 van het mondeling verhoor. A vd Laar Naar aanleiding van de mededeelingen en verzoeken van de hier genoemde personen rijst de vraag: wat te doen met de bewoners of werklieden te H’veen, die door ouderdom of gebreken buiten staat zijn hun levensonderhoud te verdienen? Een bevredigende oplossing van die vraag weet de Commissie niet te geven; overweging zoude het verdienen na te gaan in hoever met de gemeente Deurne eene overeenkomst ware aan te gaan om ouden en gebrekkigen tegen eene vergoeding onderkomen en onderhoud te verschaffen.

AQ130
Andries Meekers. Hij woont ruim 30 jaar in het veen. hij had 15 Oct alles met den directeur afgrekend. daarop werd hem door dezen het werk verboden. tevens moest hij het huis verlaten op 15 April. vr. Welke aanleiding bestond hiertoe? a. Niemand weet het, noch ik, noch Verhoeven. vr. Gij had een tapperij? a. Neen, een biertapperij, nooit werd er jenever geschonken. nooit gevochten. Geen oorzaak kan ik nagaan, ik heb het gevraagd aan den directeur, deze antwoordt: ik geef jou geen werk. Thans graaft hij bij Schellings zwart-turf. Nu moet ik mijn huis uit, circa 10 jaar heb ik er in gewoond. ik moest het al verlaten hebben! Ik heb op het oogenblik geen land meer, dezen winter heb ik het vee moeten verkoopen om te eten. Wij zijn met vier man te huis. Het bierhuis is dezen winter opgehouden. Ik had circa 1 hect land bij het huis. Nu zal de woning door Overijsselaars ingenomen worden. vr. Kan een Noordbrabander even goed turf steken? a. In Overijssel leert men dat van jongs af, en zoo kan men dat daar beter. vr. Zoude Verhoeven U weggestuurd hebben? a. Neen. ik ga ook niet gaarne weg. vr. Onder welken baas zoudt gij liever werken Helenaveen of vd Griendt? a. Ik zou liever hier blijven en het spijt mij dat ik weg moet. vr. Is er nooit procesverbaal gemaakt in de herberg? a. Er is nooit procesverbaal geweest; er is eens voor in huis een twist geweest die nog te Roermond voor de rechtbank is gekomen.  Meekers.  Meekers heeft winkel en herberg te H’veen gehouden, hetgeen aldaar een niet onvoordeelig bedrijf schijnt te zijn. Wegens de herberg hebben de Hoofdopzichter en de onderbazen meermalen klachten ingediend bij den Directeur, en schijnt dat de reden te zijn geweest waarom door hem machtiging is gevraagd en verkregen van het Bestuur om aan Meekers de huur op te zeggen Hoewel Meekers lang bij de Maatschappij heeft gewerkt, is dit echter in de laatste jaren, ook al ? gevolg van zijn meer voordeelig herbergbedrijf, van minder beteekenis geweest. Aanvankelijk heeft M., volgens den Directeur, geen bezwaar gehad de Peel te verlaten, echter is hij later van meening veranderd, zoodat hij op dit oogenblik nog te H’veen woont, hoewel hij in Griendtsveen werkzaam is. Aangezien hem de huur is opgezegd met machtiging van het Bestuur, acht de Commissie het raadzaam in dat besluit thans geen verandering te brengen, hoewel zijne voorgenomen verwijdering niet genoegzaam op degelijke gronden schijnt te v?sten en aanleiding heeft gegeven tot een ongunstigen indruk bij de bevolking.-

AQ132
Miere landbouwer. Hij heeft een huis met 8 man, doch maar 3 slaapsteden. hij verzoekt nu 1 slaapstede meer te hebben. Toen het koningsfonds alles kwijtschold had hij geen cent schuld.  Verleden jaar kreeg hij 55 gld. Elke week werd daarvan afgehouden. er was niets aan te doen.

AQ133
Antoon van Mulkom fabrieksarbeider Hij zegt dat hij 30 gld voor huishuur betaalt, 90 roeden beteelt, in het geheel 50 gld betaalt, en dat de politie de fabrieksarbeider voor de schuldigen houdt. Verder dat hij er niet toe behoort.

AQ134
Piet Arts, Arnoldus van Mullekom en J. Blanken (deze 2 laatsten van Helden). Zij weggen dat zij in zekere zin ook met de maatschappij te maken hebben, waar tegenwoordig vreemde worden voorgetrokken. Zij komen voor hun zoons die bij de Mij werken.  zij deelen hun grieven schriftelijk mede: I. De maat van de turf is te groot en te zwaar voor het geld dat zij krijgen. II De boot voerde vroeger. Nu moeten zij ver loopen. Zij klagen er verder over dat De brug weg is, zij moeten nu achter den tuin v.d. directeur om. als zij moede gewerkt zijn. dit laatste brengt ook de kinderen in de verleiding om door den tuin van de directeur heen te loopen wat hun dan zoude blootstellen aan een cullanger vr. Wordt er geklaagd over den nieuwen opzichter? a. Neen er wordt niet geklaagd, wel over zijn geven van het werk. Artz deelt mede dat hij gaarne een schop had hij heeft geen stalling en het is hem beloofd. hij klaagt er ook over dat zij tabakspijlen op hun naam hebben gehad. toen het koningsfonds de schuld delgde nam de maatschappij de spijlen terug.

AQ135
Lambertus Kuiper en Jan van Mullekom uit Helden. Zij deelen hunne grieven schriftelijk mede: I de maat van de turf is te groot en te zwaar. de verdiensten worden dus kleiner II De boot die vroeger de menschen naar het werk bracht is er niet meer. men moet dus ver loopen. III de brug is weg. zij moeten dus als zij moede zij achter het huis van den directeur om. Zij zeggen verder dat er ‘s winters geen werk is en wat de maat betreft deelen zij nog mede dat vroeger een stok 2.456 en nu 2.50 groot is.  ? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

Z141
gemeente Horst

Z142
gemeente Horst

AQ143
Cornelis van Oyen winkelier Vroeger heeft hij gewerkt. hij kreeg een ongeluk aan zijn hand, toen heeft hij een zaak opgezet. hij heeft nu anderen bij hem schuld laten maken en vraagt op grond hiervan tegemoetkoming van het fonds. 27 Menschen staan voor 700 gld bij hem te boek. Er wordt hem geantwoord dat het in den aard van het Fonds zoude leggen aan deze menschen dan het geld te geven ter afbetaling. Verder pretendeert hij dat hij f20.80 in plaats van 20 gld betaalt (of betaald heeft).

AQ147
Ons is medegedeeld dat de nieuwe opzichter Oostergo op zeer willekeurige wijze het werk verdeelt. v. d. Knoop uit Someren heeft ronduit gezegd dat hij met zijne ploeg onrechtvaardig behandeld is geworden dat zij allen zonder reden het werk verlaten hebben, dat nu 30 in HV turfgravers uit Someren weigeren te komen werken zoolang O. hun onderbaas is. Ook anderen klagen over willekeurige behandeling

AQ148
L Lagarde en Joh. Paulus. De eerste heeft vier zoons, zij hebben soms moeten kruien voor 2,50 in de week. zij hebben nu hoogstens 80 ct verdiend. dit zijn dus geen verdiensten. van de week soms van ‘s morgens 5 uur tot ‘s avonds 10 slechts 1 gld. Zijn algemeene klacht is dus dat er weinig werk is. Verleden jaar was het beter toen was het 1 gld 1.25 per dag.  Lagarde klaagt dat de directeur ‘s winters geen verlof geeft om, als er in het veen niets of weinig te verdienen is, bij Schellings te gaan werken of bij anderen. Zoo kan men dan niet verdienen als wil men goed werken.  Paulus heeft 3 zoons, en dezelfde klacht dat de verdienste zoo klein zijn.

AQ150
Jan Roeling arbeider. Hij klaagt dat het land te hoog is in huur, eens betaalde hij 25 gld. nu 35 gld. De brand is ook te duur gerekend. Hij verdient nu een kleine gulden met uitleggen. hij is nu een oud man. Het dak van zijn woning is slecht, benevens de stalling.

AQ151
Gerard Roelink fabrieksarbeider Hij zegt dat er weinig verdiensten zijn, dat er veel onrecht gebeurt, en dat het fabrieksvolk niets meer gedaan krijgt bij den directeur sinds het ingooien der ruiten. Aan zijn dochter was een huis beloofd zoo spoedig het leegkomt. eerst was hij (zij) gehuist in een keet van turfgravers terwijl er huizen genoeg te huur zijn. Menckens zegt dat zijn halve huis nog te huur is, maar de directeur wilde het niet hebben. thans werkt zijn schoonzoon in Pruissen De directeur zet in huizen die leeg komen de menschen uit Overijssel. hijzelf /Roelink/ is in het veen voor 25 jaar als Overijsselaar gekomen, maar toen was er minder volk en het geheel jaar werk voor vrouw en kinderen, thans is er te veel volk vraag Is men nu ontevreden? ant. Als er goed geld verdiend wordt niet. vr. Is het verschil van loon de oorzaak van het opstootje? a. Men wilde 1 gld a 22 stuivers hebben in plaats van 75 ct. er is een dag en nachtploeg elk van 25 man. De verdiensten gaan tezamen in een pot. daaruit wordt men betaald zoodoende lijdt de ene ploeg schade door het weinig verdienen van de andere.

AQ153
Christiaan de Ruig werkzaam in den turf Hij vraagt een bedstee meer. hij heeft ook geen stal. hij wil wel meer geld verwoonen. Hij heeft dezen winter weinig verdiend en heeft thans schuld.

AQ157
Scheper. thans werkzaam op het Sevenumsche gedeelte, anders baggerman Hij zegt dat zijn zoon ploegbaas was van het laden. dat Verhoeven hem 20 ct beloofd had, dat de directeur met slechts 15 ct uitbetaalde. dit scheelde hem 12.50 gld. Hij kwam ook dagen te kort in de berekening.

AQ158
Schiks. vroeger tabaksplanter thans tuinder. Hij had schuld gemaakt voor spijlen nu werd de schuld door het koningsfonds gedelgd doch de spijlen door de Mij terug genomen.  hij heeft in huur een halve bunder a 50 ct. van het overige de helft oud tabaksland en de helft bouwland a 1.25 ct. [zal wel gld moeten zijn]

AQ160
? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ161
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars. Zij leggen hunne klachten voor I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon II. het werk is zwaar voor het loon. III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden. vr. Hoe lang zijt gij hier? a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen. vr. Waart gij daartoe aangezocht? a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers en zij moesten in een huis. Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten. vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel? a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter. vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu in de andere helft getrokken.  vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan? a. Ja want ik heb er al het land bij. vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten? a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.  ? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ162
? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ163
Slegers timmermansbaas. Hij klaagt dat nu het hout per voet wordt gekocht en dit is zooveel duurder. Een paar jaar geleden kocht ik beukenplanken a 8 ct per voet. nu heb ik degelijd? voor 18 ct. vr. Hoe wordt de bestelling gedaan? a. De directeur zegt dat ik maar moet opgeven ik vind echter dit alles te duur. de ?n ?d geleden kreeg ik Americaansch grenen, daar kwam te veel vracht op. men had het per boot moeten sturen. vr, Gaat het er hier niet ruim toe? a. Ja. bv. het huis van den boekhouder. Eerst moest ik het [+ eenige deelen Cr] geheel volgens het plan klaar maken en toen moest alles weer veranderd worden. Anders ben ik hier goed tevredn. Bij Griendsveen koopt men zelf de boomen.

AQ164
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars. Zij leggen hunne klachten voor I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15 ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon II. het werk is zwaar voor het loon. III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden. vr. Hoe lang zijt gij hier? a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen. vr. Waart gij daartoe aangezocht? a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers en zij moesten in een huis. Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten. vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel? a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter. vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu in de andere helft getrokken.  vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan? a. Ja want ik heb er al het land bij. vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten? a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.

AQ165
? mei 1891  3/  bij no 31. Edele Achbare Heeren Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan Uw onderdinaren J. Seinen G. v.d. Sleen G Kleine J. Botter J Schonewille Jan Derks H Slot E de jong

AQ166
? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ169
Weduwe Somers 77 jaar Woont met haar doofstomme zoon. er zijn weinig verdiensten. verwoont 150 gld waaronder 1/4 hectare.  In 17 jaar bijna niets gerepareerd. nu is huis zeer slecht. Zij klaagt verder dat er bij vreemden brood gekocht en contant betaald wordt, doch de schuld die gemaakt wordt is bij haar. Zij vraagt een paar jaar vermindering van huur bv 100 gld in plaats van 150.

AQ171
Martinus van Son veenarbeider. Hij woont in een woning van het Koningsfonds hij heeft 40 roeden land en betaalt 50 ct per week. De directeur had genoeg mest beloofd. Naderhand werd het slechts 16 meter en toen de mest kwam was het tot 9 meter verminderd. Dezen winter heeft hij te huis gezeten en geen ct. verdiend. zijn buurman Jacobus Janssen verkeert in hetzelfde geval. De commissie van het Koningsfonds zal dit onderzoeken.

AQ174
Bladder: Hij deelt nog mede dat hij, verleden jaar toen van Splunder wegging had voorgesteld om alleen opzichter te worden.  ?: Waarom is de jonge Bladder geen veenbaas geworden en hebt gij hiervoor van Splunder genomen?

AQ175
H van Stockum en G. Buis Vroeger was Buis een nieuw huis beloofd.  er is thans slecht water. de huur is te hoog. 50 ct voor tabaksland is veel te duur. hij heeft 2½ hect. verder nog 1/2 hectare bouwland a 25 ct. v. Stockum bewoont hetzelfde huis als Buis. hij zegt dat zij er zoo op aan worden gekeken alsof zij allen krijgen van het Koningsfonds.

AQ176
Hendricus Strijbosch werkzaam op het fabriek. Hij beklaagt zich het slechtste huis te hebben in heel het veen . op 3-4 plaatsen zijn er stukken uit. Nu zij verdacht zijn, is hij bevreesd dat er niets aan het huis zal gebeuren en dan zal hij het Veen uitmoeten. vr. Waarom hebt gij geen ander huis gevraagd? a. Ik heb lang in mijn huis gewoond. Wij hebben dezen winter een slechte tijd gehad Men kon wel voorschot krijgen, doch ik heb dit niet gedaan. Dezen winter heb ik in 14 dagen niets verdiend, dikwijls een klein beetje - 3 a 4 gld per week - nu gaat het goed.

AQ177
Hendricus Strijbosch werkzaam op het fabriek. Hij beklaagt zich het slechtste huis te hebben in heel het veen . op 3-4 plaatsen zijn er stukken uit. Nu zij verdacht zijn, is hij bevreesd dat er niets aan het huis zal gebeuren en dan zal hij het Veen uitmoeten. vr. Waarom hebt gij geen ander huis gevraagd? a. Ik heb lang in mijn huis gewoond. Wij hebben dezen winter een slechte tijd gehad Men kon wel voorschot krijgen, doch ik heb dit niet gedaan. Dezen winter heb ik in 14 dagen niets verdiend, dikwijls een klein beetje - 3 a 4 gld per week - nu gaat het goed.

AQ179
van Teeffelen heeft de post aangenomen. dientengevolge is hij moeten verhuizen. nu verwoont hij 50 gld. hij heeft weiland moeten veranderen en nu betaalt hij hiervoor evenveel als best tabaksland. anderen betalen voor tuinland evenveel als hij voor bouwland.

AQ181
? mei 1891  4/  bij no 64. E.D.B.H. Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij moei gewerkt zijn De namen van ons allen G. Goemans E Kuipers L Kuipers J van Mullekom J. Smijts J Blanken P Timmermans H van den Beuken

AQ183
van Tol zoon van den vorigen brievengaarder. geeft eenige aanwijzingen om duidelijk te maken dat hij niet degene is geweest die gezegd heeft welke de daders van het opstootje waren. zijn klacht is dat hij er toch op aangekeken wordt. Er wordt hem medegedeeld dat hij zich dit niet moet aantrekken. vr. Wat doet gij? a. Niets ik werk in den tuin. In Deurne wordt ons verteld dat men mij te lijf wil.

AQ184
P.J. Vaans in 89 heeft hij turf gegraven in de Helenaveen thans woont hij te Nederweert. Hij beklaagt zich dat hij zijn put heeft gegraven en zijn putcenten niet heeft gekregen. vr. Waarom? a. Omdat ik 14 dagen te vroeg ben uitgescheiden Er wordt hem gezegd dat het de gewoonte is dat iemand zijn putcenten verbeurd wanneer hij weggaat. dit is het staangeld. Hij zegt dat hij nog eenige stokken te goed heeft die niet zijn uitbetaald. hij werkte onder Bladder. vr. Wie betaalde U uit a. Langenhof. zal nader worden onderzocht.

AQ185
Cornelis Veldhuizen tuinier. Hij deelt mede dat bij hem alles bevroren is, hij heeft een koe verloren, en nog een bankroetje gehad; nu kan hij geen pacht betalen tenzij hij zijn koe verkoopt, hij had aan de directie verzocht bij het Koningsfonds  in aanmerking te komen. Hij betaalt 50 gld per hectare en zegt dat er anderen zijn die minder betalen (25 a 35 gld) en beter land hebben.  In zijn huis is niets hersteld, alleen de blinden zijn geverfd. Het dak is open en dezen winter heeft hij zijn bagger buiten op moeten brengen. Verder deelt hij nog mede dat hij in 1886 een partij augurken aan den directeur had gegeven om in te maken. Men bood 4. 2. 1 gld per hectoliter. Hij zou dan 170 gld verdiend hebben, doch de directeur wilde de augurken tot dien prijs niet gunnen en dacht in Engeland groote prijzen te maken. Doch dit is geheel mislukt. nu schoot er voor hem niets over dan schuld. Het koningsfonds heeft die toen gedelgd. Wanneer hij nu weer komt bij den directeur om geholpen te worden antwoordt deze “Degenen die de pacht betaald hebben gaan voor”. vr. Waarom wilde hij het huis niet laten maken?  a. Ik weet het niet, ik denk dat hij mij de Peel uit wil hebben vr. Waarom betaalt de een meer dan de andere? a. Al die zoo laag pachten zijn òf Protestant òf menschen die voorgetrokken worden omdat zij mooi kunnen praten. Hij zegt verder dat zijn huis niet slecht is doch alleen reparatie vereischt. hij heeft zelf een schuurtje gezet. Alles moet bij bij de directie halen, nergens kan hij terecht dan daar. vr. Waarom alleen daar? a. Anders kost het teveel aan transport vr. Hoeveel verwoont gij? 180 gld. 50 gld per hect. terwijl tabaksland dat in 3 jaar niet behoeft gemest te worden maar 25 gld doet; alle tuinders verwonen 50 gld. behalve in de Geldersche straat, en wij moeten nog wel vooruit betalen. vr. Is de pacht te hoog? a. Daar zal ik niet over twisten, maar in een jaar als dit gaat het niet. wij zijn als arme menschen hier gekomen, wij konden ons bedruipen en nu is alles weer weg vr. Hebt gij toen voor die augurken niet gereclameerd? a. Men durft hier weinig te reclameeren anders heeft men het bij de Heeren misdaan!

AQ186
Cornelis Veldhuizen tuinier. Hij deelt mede dat bij hem alles bevroren is, hij heeft een koe verloren, en nog een bankroetje gehad; nu kan hij geen pacht betalen tenzij hij zijn koe verkoopt, hij had aan de directie verzocht bij het Koningsfonds  in aanmerking te komen. Hij betaalt 50 gld per hectare en zegt dat er anderen zijn die minder betalen (25 a 35 gld) en beter land hebben.  In zijn huis is niets hersteld, alleen de blinden zijn geverfd. Het dak is open en dezen winter heeft hij zijn bagger buiten op moeten brengen. Verder deelt hij nog mede dat hij in 1886 een partij augurken aan den directeur had gegeven om in te maken. Men bood 4. 2. 1 gld per hectoliter. Hij zou dan 170 gld verdiend hebben, doch de directeur wilde de augurken tot dien prijs niet gunnen en dacht in Engeland groote prijzen te maken. Doch dit is geheel mislukt. nu schoot er voor hem niets over dan schuld. Het koningsfonds heeft die toen gedelgd. Wanneer hij nu weer komt bij den directeur om geholpen te worden antwoordt deze “Degenen die de pacht betaald hebben gaan voor”. vr. Waarom wilde hij het huis niet laten maken?  a. Ik weet het niet, ik denk dat hij mij de Peel uit wil hebben vr. Waarom betaalt de een meer dan de andere? a. Al die zoo laag pachten zijn òf Protestant òf menschen die voorgetrokken worden omdat zij mooi kunnen praten. Hij zegt verder dat zijn huis niet slecht is doch alleen reparatie vereischt. hij heeft zelf een schuurtje gezet. Alles moet bij bij de directie halen, nergens kan hij terecht dan daar. vr. Waarom alleen daar? a. Anders kost het teveel aan transport vr. Hoeveel verwoont gij? 180 gld. 50 gld per hect. terwijl tabaksland dat in 3 jaar niet behoeft gemest te worden maar 25 gld doet; alle tuinders verwonen 50 gld. behalve in de Geldersche straat, en wij moeten nog wel vooruit betalen. vr. Is de pacht te hoog? a. Daar zal ik niet over twisten, maar in een jaar als dit gaat het niet. wij zijn als arme menschen hier gekomen, wij konden ons bedruipen en nu is alles weer weg vr. Hebt gij toen voor die augurken niet gereclameerd? a. Men durft hier weinig te reclameeren anders heeft men het bij de Heeren misdaan!

AQ188
Willem Veldhuizen tuinder Hij klaagt dat de landpacht ongelijk is, en dan nog moet hij vooruit betalen. zijn wonimg doet 50 gld huur.  elke hectare land eveneens. hij klaagt verder over zijne woning. Verleden jaar had hij zich zeer aanbevolen bij het koningsfonds. hij is pas begonnen, hij heeft niet eens een geit. maar zegt hij “er zijn menschen die maar 25 gld verwoonen en daar heet het van dat zij pas beginnen” Hij deelt mede dat zijn moeder ook vooruit betaalt. het oude tabaksland behoeft dat niet te doen. Aan het huis zij voornamelijk de deurstijlen en kap te herstellen.

AQ189
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ194
Vragen aan Verhoeven. 1 Waaraan schrijft gij de ongeregeldheden toe die onlangs te Hveen hebben plaats gehad en dat men bij u maar alleen bij de Directeur en den boekhouder baldadigheden heeft gepleegd?  2 Welke is uwe werkkring te Hveen? werkt gij uit eigen hoofde en dus op eigen verantwoording of volgt gij alleen de bevelen van den Directeur op?  3 Is er naar uwe gevoelen te veel of te weinig werkvolk te Hveen naar evenredigheid van de werkzaamheden?  4 Er wordt beweerd dat er te veel volk is; hoe komt het dan dat er zoo weinig zwarte turf wordt gegraven.  5 Worden de Protest: gezinnen of arbeiders te Hveen in eenig opzicht bevoordeeld boven de Roomsch katholieke gezinnen of arbeiders en zoo ja kunt gij die door feiten aantoonen?  6 Hebt gij omtrent de algemeene gang der werkzaamheden te Hveen, bezwaren, op- of aanmerkingen en welke zijn die?

AQ196
Verveurt vroeger tabaksplanter thans tuinder. klaagt dat 50 gld per hectare een te hooge prijs is.

AQ197
Jacobus Verveurt ploegbaas op het fabriek Hij zegt dat als het zoo blijft, hij naar iets anders om zal moeten zien; hij blijft thans wijd achter, want er is niet genoeg te verdienen.  Wij moeten hout sjouwen a 15 stuivers daags. wij hebben toen meer gevraagd, toen is er op? gekomen. doch ik was er niet bij thans verdien ik sinds 3 a 4 weken op het fabriek 9 gulden. vr. Kregen anderen dan meer dan 75 ct. a. Neen, maar wij worden aldus gelijk gesteld ouden en jongen. vr. Dit is toch geen reden om te klagen? a. Ja maar het koningsfonds beloofde toch dat wij het goed zoude hebben. Dezen werken soms maar 3 of 2 gld verdiend. soms 20 a 30 ct. per dag met zand graven! vr. Ja. dit was werkverschaffing, maar hoe is het met Uwe woning? a. Goed, maar Strijbosch heeft een slechte.

AQ200
Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn, doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.  De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd de beste putten. vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van? a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon ik hem gaarne had gehad. vr. Kunt gij klagen over Bladder? a. Neen dat kan ik niet. Colen zegt dat zijn dak slecht is.  Cuijten zegt dat het zijne lekt.

AQ203
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ206
Hendricus van Waaienburg. hij werkt van alles. Hij zegt dat het in het veen nog niet slecht is, maar dat het toch heel wat beter kan. I. Er zijn weinig verdiensten II. Het koningsfonds stelde te veel voor. Wij dachten dat alles nu goed zou gaan.  III. Er moest verpacht worden onder elkaar en niet in concurrentie met pachters buitenaf. verder stelt hij voor dat de Maatschappij alles in massa inkoopt, om het zoodoende goedkoop te kunnen leveren bv. koeken etc. (Hierop wordt hem geantwoord dat de bevolking onder elkaar moet doen). IV. Reparatie van zijn huis. De een stuurt hem naar de andere.  hij heeft nu pas de pacht betaald en hij kan nu geen stal krijgen ofschoon hij aanhoord en voor te betalen hij wil zelf ook wel van oude planken iets bouwen. dringt zeer op berging voor zijn veen aan. V. Zijn zoon Johannes is voor den winter niet goed behandeld. hij is altijd ploegbaas geweest van scheepsladers. getrouwd met dochter van Roeling. hij moest de keet uit van de koude toen ging hij tegenover Verhoeven wonen. dat kostte 13 gld. toen werd hij weer in den keet gestuurd. dit deed hij niet en vertrok. conform het gehoorde onder XII.

AQ209
Nicolaas van den Werf tuinder. Hij is bij zijn vader in de kost. in 84 in de Peel gekomen. Bij de augurkeninmaking is hij ook 130 gld te kort gekomen. Hij had schuld op het kantoor aan pacht en voorschotten f360  deze is gedelgd door het koningsfonds. Er is hem een schuur beloofd. Hij kreeg die niet, nu heeft hij zelf wat gebouwd. vr. Is 50 gld te veel? Neen, als ik een schuur had niet, en een huis nog liever.

AQ212
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ213
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.  H. Kemper het woord voerende zegt: I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets. III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80 gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt worden voordat die schuld betaald was. Toen er nu later hoornmuziej werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus aan hen toe.  vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd? 1. Neen vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.  Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op. vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger? a. Wel twee honderd vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu? a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te groot voor het werk. vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten? a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat het niet goed was. vr. Neen, dat is toch al een oude klacht? a. Het hangt veel af van het veen. vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars? a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er hard voor gegeten. Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg omdat wij geen vastigheid meer hebben. vr. Hoe is Verhoeven? a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.  De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

AQ216
H Wijnen     werkzaam in de turf  Francis Fransen  “    in de fabriek. De eerste klaagt dat zijn huis slecht is - verleden jaar is hij ziek geweest. De vrouw was naar de directeur geweest, hij had nog 26 gld schuld zij had er toen een standje opgeloopen en durft nu niet terug.  De tweede zegt dat hij in 4 jaar geen onderdak gehad heeft. hij heeft ook geen kelder en geen plaats voor de kinderen.

AQ217
A van Woezik, vroeger tabaksplanter thans tuinder. Hij zegt dat hij vroeger voor den verkoop van den tabak is benadeeld. voordat de plant toch had gebroeid kon men (vier jaar geleden) 22 gld krijgen. De meerderheid was er voor omdat zij schuld hadden, hij echter er tegen. Naderhand toen de directeur de tabak gebroeid had werd er 15.09 gld betaald. dit scheelde hem nu wel en 400 gld. (?). Verder klaagt hij dat de Mij nog geld aan hem schuldig is. vroeger toch kreeg men weekgeld a 5 gld. en nu komt hij de laatste weken nog te kort. dit bedraagt een zeventig gulden. De directeur had gezegd dat het “wekelijks” gehaald moest worden en dat dit niet door hem was geschied. “Hij had toen gezegd dat de Mij een “gouddievenboel” was en de directeur had hem hierop honderd gulden opgeslagen; 247 gld betaalt hij thans /159 voor zijn huis/ hij verwoont 50 gld per hectare. voor de tabakschuur wil de directeur hem 60 gld laten betalen. Verder zegt hij dat op half April zijn huur ingaat terwijl de directeur hem zijn huishuur /wat het grootste gedeelte is/ op half Sept. liet betalen.

AQ219
Van der Zwaan herbergier. In dezen winter reeds meermalen bij commissarissen geweest. Hij zegt: de directeur is nog altijd zoo barsch tegen mij, ik heb nog 140 gld schuld, maar dit is toch de reden niet. De directeur zegt “ik ben een gemeene vent en heb gemeene kinderen”.  Hij geeft toe dat hij wel eens bekeurd is geweest maar noem het geen schande. hij heeft 15 (13) kinderen en wil zijn brood verdienen. hij wil 25 gld meer betalen indien hij vergunning krijgt. Waarom, zegt hij, moet er een man vetgemest worden (nl die eenige die vergunning heeft). [v Deelen Cr] Alles is hem tegengeloopen, hij heeft nog een bank?? van 200 gld gehad. De directeur heeft de brug over hem weggenomen omdat niemand meer bij hem zou komen. hij zeide dat er een kwestie inzat over het onderhoud. Door dit wegnemen heeft bakker van Hoorn wel een schade van 10 gld in de week. Hij (vd Zwaan) wil gaarne de brug voor zijne rekening nemen (nl. de bediening ervan). vr. Was er verleden jaar al iemand geweest om Uw huis te zien? a. Ja verleden jaar moest ik al een paar malen aan een Gelderschman mijn land laten zien. Mijn vonnis was dus reeds geveld. De Heer wete wat dezen winter is geschied, nu wordt mijn huis vertimmerd.  v. d Zwaan. vdZwaan schijnt achterlijk in betalen te zijn en acht zich verongelijkt omdat hij geen herberg met vergunning mag houden; volgens den Directeur is de huur hem niet opgezegd, wel is hij tot betaling aangemaand. Voorts klaagt hij over het wegnemen van de brug bij zijne woning. vdZwaan genoot destijds bij de schulddelging door wijlen ZM f782.33 op eén na het hoogste bedrag. Aan zijn klachten over de gebreken aan zijn huis is dit jaar tegemoet gekomen. Hem toe te staan het houden van herberg met vergunning acht de Commissie niet wenschelijk; daarentegen adviseert zij tot het weder maken van een brug alleen voor voetgangers, ongeveer op de oude plaats bij zijne woning, tegen welke brug noch de Directeur noch de Hoofdopzichter bezwaren schijnen te hebben. Eene bepaling, door het Bestuur in het leven te roepen omtrent het houden van herberg met of zonder vergunning te H’veen verdient ernstige overweging.

AQ222
Onder de losse arbeiders d: e: wel op Hveen werkende, maar daar niet wonende zijn 32 Roomsch katholieken           en  7 niet Roomsch katholieken  beide cijfers wisselen voortdurend. Sedert de oprichting van het koningsfonds genoten en genieten daaruit voorschotten 11 Roomsch katholieken               5 niet Roomsch katholieken Er zijn evenwel enkele aanvragen afgewezen 1o om de omstandigheden van den vrager; en 2o omdat het beschikbare geld op was. Van deze is geene aanteekening gehouden.

AZ225
geacheveerd=zorgvuldig afgewerkt


