
Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Doodsoorzaak

De dood van Cecilia Mertens op 14 augustus 1926

14 juli 1926  Detailonderzoek tussen 14 juli en 14 augustus 1926
Nauwkeurige bestudering van bovengenoemde teksten (met daarbij verdere vermeldingen 
in het kasboek) levert de volgende conclusies:
Het eerste kind, Truus, kwam ter wereld door bemiddeling van de vroedvrouw Petronella 
Krijnen-de Bie alleen. Zij was blijkbaar al geruime tijd actief als vroedvrouw in 
Helenaveen. Ze was toen al ongeveer 50. Ze was ook aanwezig bij de drie andere 
bevallingen, maar toen was huisarts H. Wiegersma altijd aanwezig, en hij was 
blijkbaar eerstverantwoordelijke. Juffrouw Krijnen-de Bie zelf is al in 15 juni 1927 
overleden na 26 jaar trouwe dienst voor de gemeente; waaraan ze is gestorven is niet 
bekend.
H. Wiegersma was dus ook bij de laatste drie bevallingen aanwezig. Er was destijds 
vaak een competentiestrijd tussen vroedvrouw en huisarts, dat had te maken met de 
broodwinning van beide beroepsgroepen. De gediplomeerde vroedvrouw was zeker een 
betrouwbare hulp bij bevallingen. Krantenartikelen hierover in die tijd bevestigen 
dat: zij konden meer tijd vrijmaken voor de eigenlijke bevalling en hadden vaak veel 
meer praktische ervaring dan huisartsen. In dit geval lijkt deze strijd in het geheel 
niet van belang.
In Brabant was de zuigelingensterfte rond 1925 hoog; dat leidde tot hoofdartikelen in 
de kranten, zoals in de Meijerijsche Courant. De gemeenten waren daar schuldig aan, 
omdat ze te weinig financiële middelen ter beschikking stelden aan een gediplomeerde 
vroedvrouw.
De vierde bevalling – die van Nini – gaf waarschijnlijk niet veel problemen. Er wordt 
echter geen taart of plechtige doop genoemd in het kasboek. Het kan best zijn dat de 
vader dit vergeten is te vermelden, maar in het algemeen noteerde hij nauwgezet de 
betalingen, zeker de eerste jaren van zijn huwelijk. Het heeft er alle schijn van dat 
kort na de bevalling complicaties optraden, maar misschien werd de ernst niet 
volledig onderkend.
In het kasboek worden betalingen, o.a. de maandelijkse betaling van 150 gulden voor 
de auto niet gedaan en pas veel later uitgevoerd. Deze bedragen werden via 
familieleden betaald aan de vorige eigenaar, maar de volgende betaling is pas op 8 
september 1926.
Een verdere bestudering op detailniveau onderstreept de ontreddering in juli en 
augustus. De eierenproductie die nauwgezet per week wordt bijgehouden, wordt vermeld 
als 500 en 500 op 29 juli; op 12 augustus 500 en 400 eieren. Direct na de bevalling, 
op 15 juli vinden we 591 en 572 eieren en later, op 26 augustus 337 en 269. Ook op 
andere data worden geen afgeronde getallen genoemd, zodat er maar één conclusie 
mogelijk is: de precieze eierenproductie werd niet meer bijgehouden, de 
Eiervereeniging bepaalde het gewicht wel en betaalde dienovereenkomstig. Enkele – 
regelmatige terugkomende – betalingen, zoals bier bij P. Winters te Liessel worden 
ook uitgesteld tot 1927.

23 juli 1926  Juffrouw Krijnen-de Bie ontvangt op 23 juli f 25.- voor haar zorgen van 
14 tot en met 22 juli. Het bedrag is gelijk aan de drie voorgaande en de betaling 
volgde meteen na de 8 dagen van de bevalling, net als de drie voorgaande. Ze krijgt 
het waarschijnlijk contant uitbetaald.
Het lijkt er dus op dat de eerste dag of zelfs de eerste week na de geboorte geen 
echte moeilijkheden zijn opgetreden. We kunnen met zekerheid aannemen dat Nini 
gedoopt is, enkele dagen na haar geboorte, bijvoorbeeld op 17 juli. Het kasboek 
vermeldt hiervoor geen kosten.
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Transport f 1465.50

30-6-1926
Oostayen van, 
Neerkant reparaties, enz

2-7-1926 200 Sunrise (postwissel.)
5-7-1926 Wasser, Deurne hegschaar, schalen, enz
23-7-1926 Krijnen-de Bie 14 t/m 22 Juli 

27-7-1926 Winters P., Liessel
25/2 flessen dubbel (betaald 21 feb 
1927)

16-8-1926 Hanssen G., Liessel kist   27/9
18-8-1926 Krijnen-de Bie verpleging 18 Aug. 
21-8-1926 pastoor H. Missen, bidprentjes, wijn enz
21-8-1926 lijkdienst

27-8-1926
Nieuwe Venlosche 
Courant advertentie huishoudster

27-8-1926 voogd stellen Helmond
2-9-1926 Keyzers J., Deurne doodsbrieven 
11-9-1926 zusters doodskleer wassen
12-9-1926 Mertens Jerôme post

18-9-1926
Nieuwe Koerier de, 
Roermond advertentie huishoudster

1-10-1926 Hanssen G., Liessel kist

5-10-1926 pastoor
10 H. Missen op zaterdagen in okt – 
dec

6-10-1926

1210 kg anthraciet à f 3.25 + 390 kg 
magere stukkolen à f 2.-, vracht f 
3.20

17-10-1926 Lierop van turfdrogen, enz

19-10-1926
150 dankbetuigingen + 150 enveloppen 
f 6.50 + 300 fotobidprentjes f 23.50

24-10-1926 Peel de, Neerkant grafmonument geplaatst
24-10-1926 Peel de, Neerkant betondek

30-10-1926
Lauwers Dr G.B., 
Helmond (chirurg-gynaecoloog) [geschat]

30-10-1926 Sohl, Roermond
olieverfschilderij f 18.10 en foto f 
1.50

6-11-1926

Gielen L.J.H., 
Watermolenval 8 
Helmond sigaren (betaald 13 jan 1927)

18-11-1926
Nieuwe Koerier de, 
Roermond advertentie huishoudster

20-11-1926
Limburgsche Koerier 
de

advertentie huishoudster 
15.120.120.10.80 

20-11-1926
Oostayen van, 
Neerkant rekening schoenen, pantoffels

20-12-1926 Reis naar Roermond hoed, kragen e.a.
27-1-1927 Wiegersma H., Deurne 1e en 2e halfjaar 1926

24-3-1927 Sohl, Roermond

[waarschijnlijk ophalen van 
olieverfschilderij, nu bij Truus 
Thijssen-Theelen]
Berekende kosten

25 juli 1926  Volgens deze reconstructie gaat het dus enkele dagen na de geboorte 
fout. Juffrouw Krijnen-de Bie wordt weer aangenomen om de kraamvrouw te verplegen. 
Ze was al tussen 14 en 22 juli bij de kraamvrouw aanwezig geweest. Dokter Wiegersma, 
de huisarts, komt (waarschijnlijk) elke dag op bezoek en weet er geen raad mee.
Hij laat de enige specialist van het ziekenhuis (“Antoniusgesticht”) uit Helmond 
komen. Deze dr. G. B. Lauwers was chirurg-gynaecoloog en werd wel vaker geraadpleegd 
door huisartsen. De combinatie chirurg-gynaecoloog kwam destijds heel vaak voor, een 
vrouwenarts werd geacht te kunnen opereren. Deze dr. Lauwers was vanaf 1920 als pas 
gepromoveerde geneesheer aan het ziekenhuis verbonden.
De datum van zijn bezoek aan Helenaveen is helaas niet bekend. Diens rekening wordt 
op 30 oktober betaald. Ook hier is het bedrag weggevallen.
De rekening van dokter Wiegersma bedraagt 227 gulden over geheel 1926. Dit formidabel 
bedrag – ongeveer één maandsalaris van het hoofd der school – wordt begin 1927 
betaald. Het aantal huisbezoeken vanuit Deurne kan onmogelijk bepaald worden, maar 
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deze bezoeken hadden ongetwijfeld een hoge frequentie, waarschijnlijk reed dokter 
Wiegersma elke dag van Deurne naar Helenaveen om de situatie in de gaten te houden.
Het kasboek meldt dat aan juffrouw Krijnen-de Bie op 18 augustus, 4 dagen na het 
overlijden, 15 gulden wordt betaald door de weduwnaar voor de “verpleging”. 
Waarschijnlijk is dit voor enkele uren per dag, we mogen aannemen voor het wassen van 
de zieke, en dergelijke. Indien ze dit enkele weken heeft gedaan is de betaling wel 
zeer minimaal geweest. Misschien een vriendendienst, misschien kostte het weinig 
tijd. We weten niet waaraan de kraamvrouw precies leed, de specialist wist het ook 
niet,en kon haar niet helpen. Ze is in ieder geval niet naar het ziekenhuis in 
Helmond overgebracht, als dat al mogelijk zou zijn geweest.
De overlijdensakte vermeldt het uur, 16.00 uur op 14 augustus 1926. Dit was een 
zaterdag.
De aangevers, Wilhelmus Waltherus Johannes Klerks oud drie en twintig jaren, tuinier, 
en Hendricus Nicolaas Cornelis Dekker, oud twee en twintig jaren, tuinier, waren 
waarschijnlijk diegenen die elke dag in de tuin werkten en ’s maandags naar Deurne 
zijn gegaan.
Uit het voorgaande zou blijken dat de ziekte ruim 3 weken heeft geduurd, dit is 
belangrijk om iets zinnigs te kunnen vertellen over de ziekteoorzaak.

20 augustus 1926  Familieberichten in het dagblad De Morgen uit Helmond en de 
bouwtekening van de ondergrondse regenbak.

 

21 augustus 1926  Voor de begrafenis worden rouwvisitekaartjes gedrukt, op 4 januari 
1927 worden er nog 50 besteld bij J. Keyzers te Deurne.
Op het bidprentje spreekt de stervende ons toe, En ze spreekt God en Maria toe, Ze 
was een verstandige en lieve vrouw, Ze heeft veel geleden.

21 augustus 1926  Op 21 augustus 1926 vindt de “Lijkdienst” plaats. Tenminste dat 
vermeldt het kasboek. Precies een week na het overlijden, naar onze begrippen wat 
lang. Ook deze dag viel dus op een zaterdag. Gegevens van de parochie zijn niet 
geraadpleegd, ze zijn verloren gegaan bij de oorlogshandelingen in september 1944. 
Het kan ook zijn dat de begrafenis één of enkele dagen vroeger was, betaling is 
echter op 21 augustus.
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27 november 1926  De baby Nini werd door een oom en tante uit Roggel meegenomen en 
heeft daar haar gehele jeugd doorgebracht. Op 27 november wordt ze officieel 
uitgeschreven uit de gemeente Deurne.

Huishoudster
Hoewel in april 1926 de “meid” Fien Zeegers in het gezin kwam, was de dood van de 
vrouw des huizes een zware slag. Er moest een huishoudster komen. Daarvoor zijn vanaf 
eind augustus 4 advertenties geplaatst in drie kranten, blijkbaar zonder succes. Fien 
Zeegers heeft toen geleidelijk aan haar positie in het gezin verworven.
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Doodsoorzaak
Het meest interessante aspect van de naspeuringen is de doodsoorzaak. Waarom 
verliepen de eerste drie zwangerschappen wel voorspoedig en deze vierde niet? Er zijn 
volstrekt geen aanwijzingen dat de zwangerschap zelf moeizaam verliep, na de 
bevalling ging er iets fout. Ook de andere omstandigheden waren identiek, dezelfde 
huisarts en vroedvrouw en in hetzelfde huis met tuin.
Genoemd werd in de familie dus kraamvrouwenkoorts (febris puerperalis) of trombose. 
Hoewel er weinig gepraat werd tussen vader en de kinderen is dit wel genoemd, 
waarschijnlijk overgenomen van een mogelijke benoeming door H. Wiegersma, die er 
duidelijk ook geen raad mee wist. 
Dit zijn de verschijnselen, daarvoor is er een ziektebron geweest, maar we kunnen 
ervan uitgaan dat het een infectieziekte is geweest; een verzwakte kraamvrouw is 
natuurlijk bijzonder gevoelig voor infecties van buiten. Wat is de bron van de 
infectie geweest?
Er heersten alle soorten ziekten die we tegenwoordig alleen van naam kennen (tyfus, 
mazelen, roodvonk, kinkhoest, difterie, kroep, influenza, longtuberculose, andere 
tuberculosen, bronchitis, lobaire pneumonie, hartgebreken, nephritis, ziekte van 
Bright), maar deze zijn minder voor de hand liggend. Hoewel er wel kleinere uitbraken 
waren van bijvoorbeeld roodvonk in diezelfde tijd.
Overigens: in de statistieken worden het overlijden na het baren van de baby die niet 
door kraamvrouwenkoorts vallen, op één hoop gegooid. 

13 jul 1926 Bijzonderheden in de Peel medio juli 1926
Uit kranten weten we dat het rond die tijd (20 juli 1926) erg warm was, het 
zwembadwater in Eindhoven was zelfs 22 graden. Er was her en der ook veel schade door 
blikseminslag bij zwaar onweer.

 #138  7 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl 

115

120

125

130

135

140



Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Doodsoorzaak

Het weer op woensdag 14 juli 1926 te Maastricht (Beek) 
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In het dagblad de Tijd van 13 juli 1926, bladzijde 7, lezen we hetzelfde artikel als 
dat van de Meijerijsche Courant met als begin Men bericht ons uit Peelland, dat in 
de […] De Meijerijsche Courant meldt op donderdag 15 juli 1926 een “Eigenaardige 
sterfte in Peelland”. Er heerste overal al geruime tijd mond- en klauwzeer, blijkbaar 
zeer besmettelijk. Overal stierf vee, met een grote maatschappelijke schade.
Ook op 15 juli 1926 verschijnt in het dagblad De Morgen voor Helmond en omgeving een 
soortgelijk berichtje, daar wordt als plaats Mill genoemd en vermeld dat het enige 
dagen aanduurt. [De Morgen (donderdag) Rubriek Brabant en Limburg]
In de andere krant van de regio Helmond, De Zuidwillemsvaart, heeft wellicht ook een 
berichtje gestaan, maar juist de eerste helft van juli is niet in het archief 
(Regionaal Historisch Centrum) aanwezig.
Tegelijkertijd wordt in de kranten gewaarschuwd voor besmette melkproducten. 
Aangeraden wordt de melk goed te koken, omdat al veel mensen ziek zijn geworden. 
Rondom huis liepen ook honderden kippen rond: een bron voor o.a. 
salmonellavergiftiging. Dit werd van overheidswege goed onderkend, en er werd voor 
gewaarschuwd. Bovendien werd destijds gewaarschuwd voor de Maltakoorts, maar 
waarschijnlijk is deze ziekte niet in Nederland opgetreden. Het zou door geiten en 
schapen worden overgebracht, of door producten zoals geitenkaas.
In de andere krant van de regio Helmond, De Zuidwillemsvaart, heeft wellicht ook een 
berichtje gestaan, maar juist de eerste helft van juli is niet in het archief 
(Regionaal Historisch Centrum) aanwezig.
Tegelijkertijd wordt in de kranten gewaarschuwd voor besmette melkproducten. 
Aangeraden wordt de melk goed te koken, omdat al veel mensen ziek zijn geworden.
Rondom huis liepen ook honderden kippen rond: een bron voor o.a. 
salmonellavergiftiging. Dit werd van overheidswege goed onderkend, en er werd voor 
gewaarschuwd. Bovendien werd destijds gewaarschuwd voor de Maltakoorts, maar 
waarschijnlijk is deze ziekte niet in Nederland opgetreden. Het zou door geiten en 
schapen worden overgebracht, of door producten zoals geitenkaas.

EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.
Men bericht aan de Tijd uit Peelland, dat in de Peel eigenaardige sterftegevallen 
onder sommige diersoorten worden geconstateerd. 
Zoo treft men, in de Peel wandelend, vele doode hazen aan; de cadavers vindt men in 
slooten en tusschen het heidekruid. Ook wordt gewag gemaakt van de vele mollen, die 
een ontijdigen en raadselachtigen dood sterven. Het is moeilijk na te gaan wat als 
oorzaak van dit verschijnsel, moet worden aangemerkt. Sommigen achten het niet 
buitengesloten dat het zeer natte voorjaar schuld eraan heeft, terwijl anderen aan 
een besmetting door aan mond- en klauwzeer lijdend vee denken.
Wildziekte in de Peel.
Men schrijft uit Mill: Gedurende den laatsten tijd worden in de aangrenzende Peel 
veel cadavers aangetroffen van hazen. Tengevolge eener ziekte schijnt er een sterfte 
onder deze dieren te zijn. Ook worden er in de weilanden vele doode mollen gevonden. 
Sommigen willen dit in verband brengen met het heerschenden mond- en klauwzeer.

We weten slechts enkele zaken met zekerheid:
- precies één maand is verstreken tussen de geboorte van haar vierde kind en het 
overlijden van Cecilia Mertens,
- ze heeft gedurende langere tijd geleden,

 #138  10 Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl 

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

20



Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Doodsoorzaak

- de vroedvrouw en huisarts laten een specialist komen voor een onderzoek tijdens de 
ziekte. Lang niet iedereen kreeg een dergelijke behandeling, maar het gezin kon de 
kosten dragen.
- de huisarts is zeer vaak gekomen, dat blijkt uit de hoogte van de betaling. Hij zou 
het overlijden ook als een persoonlijke nederlaag beschouwd hebben. Juist Wiegersma 
ging er prat op dat de kindersterfte en kraamvrouwensterfte zeer veel omlaag waren 
gegaan, maar het leven van deze belangrijke cliënte (die praktisch even oud was als 
de dokter zelf) kon hij niet redden,
- tijdens de ziekteperiode werden door de echtgenoot vele zaken niet afgehandeld of 
uitgesteld tot een latere datum,
- er was hulp van een meid (Fien Zeegers, toen nog slechts 17 jaar) die vanaf april 
in het gezin was,
- volgens het bidprentje had de kraamvrouw inzicht in haar situatie, ze heeft niet de 
hele tijd in coma gelegen,
- het kind is in leven gebleven, zonder speciale problemen. 
- het drinkwater kwam uit een kelder dat als reservoir van regenwater dienst deed. 
Het werd nog in de jaren dertig opgepompt uit de kelder door de kinderen die dit als 
een vervelend werkje ervoeren. Met het opgepompte water kwam ook veel viezigheid 
boven. Pas later is een zeer eenvoudig waterfilter van stenen e.d. aangebracht. 
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Begin december 2005 melden Duitse dagbladen het overlijden van één jager en de ziekte 
van zes jagers in het Hessische Griesheim. Ze leden aan Tularemie, in het Duits 
sprekender “Hasenpest” genoemd. Men meldt zieke hazen, maar niet zo uitgesproken als 
dat in de Peel van 15 juli 1926. Het lijkt er erg op dat de hazenpest ook heerste in 
de Peel, maar nog niet als zodanig herkend werd. In de moderne literatuur is wel het 
nodige te vinden over tularemie, er zijn in Nederland voorschriften hoe van deze 
ziekte te diagnose gesteld moet worden en hoe de behandeling is met antibiotica. Maar 
er zou maar één duidelijk geval zijn opgetreden in Nederland. In die rapporten wordt 
altijd gewezen op hoe weinig bacteriën nodig is om besmet te raken. Zie o.a. de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung van 2, 8 en 12 december 2005.

Fatale samenloop van omstandigheden
Al met al lijkt de dood van Cecilia Mertens een zeer ongelukkige samenloop van 
omstandigheden:
De dagen rond de bevalling heerste er in de Peel een epidemie onder hazen en andere 
(knaag)dieren, gezien de beschrijving van de bacterie Francisella tularenis. 
Overgenomen uit een Nederlandse beschrijving voor medici: Dit micro-organisme is één 
van de meest virulente bacteriën. Infecties vinden in hoofdzaak incidenteel plaats, 
rechtstreeks door besmettingsbronnen van dierlijke oorsprong of indirect via vliegen 
en teken of via oppervlaktewater. Behalve incidenteel komt tularemie ook epidemisch 
voor, eveneens vaak gerelateerd aan besmet oppervlaktewater. Besmetting van mens op 
mens vindt niet plaats.
De besmetting met de ziekte tularemie kan door de lucht plaats vinden, door besmet 
water en door het eten van besmette dieren, waarbij door onvoldoende verhitting de 
bacterie nog aanwezig is. De aanwezigheid van maar een zeer klein aantal organisme is 
voldoende voor besmetting via de luchtwegen of via open wonden.
De huisarts Wiegersma en de vroedvrouw Krijnen-de Bie hadden zeer veel bevallingen 
gedaan en waren zeer goed op de hoogte van besmetting met ziektekiemen door hun 
handelen. Drie voorgaande bevallingen bij dezelfde kraamvrouw in hetzelfde huis waren 
probleemloos verlopen. 
Toch is de kraamvrouw geïnfecteerd met een organisme dat ofwel los in de lucht door 
stof werd verspreid of na de verspreiding in de zeer primitieve 
(drink)watervoorziening terecht gekomen is. Juist in die dagen was het zeer warm weer 
– de kranten hebben daarover veel artikelen opgenomen – de ramen stonden wellicht 
open, zodat de ziektekiemen overal konden binnendringen, zeker ook in het water 
waarmee de kraamvrouw gewassen is en waarvan ze misschien ook gedronken heeft. Haar 
lichaam had geen bescherming – dat heeft nu ook niemand, zodat de bacterie vrij spel 
had. Haar afweersysteem was niet opgewassen tegen de besmetting. De dokter is naar de 
rekening te oordelen elke dag komen kijken, heeft de enige gynaecoloog uit Helmond 
laten komen, maar zij hebben de ziekte niet kunnen identificeren. De symptomen komen 
nl. niet overeen met de kraamvrouwenkoorts die toen nog veel voorkwam en die door 
simpele hygiënische maatregelen te voorkomen is.
De medici stonden dus machteloos en moesten afwachten hoe de zaak verliep. 
Waarschijnlijk heeft de ziekte zich enkele dagen na de bevalling geopenbaard: het 
besmettingsorganisme is waarschijnlijk met het water het lichaam binnengedrongen, de 
besmetting openbaart zich na enkele dagen door meerdere ziekteverschijnselen. De 
ziekte kon niet geïdentificeerd worden en er waren al helemaal geen geneesmiddelen.
De kraamvrouw heeft veel pijn gehad, maar zal wel bij bewustzijn zijn geweest, ze zal 
de situatie overdacht hebben en geweten hebben dat ze de ziekte wellicht niet zou 
overleven. De tekst op het bidprentje wijst hierop. De gegevens in het kasboek van 
Leo Theelen ondersteunen de gebeurtenissen. De broer van Cecilia, Jerôme Mertens die 
hoofd der school te Grathem was, is verscheidene malen met de motor naar Helenaveen 
gekomen voor de wake. Het kasboek vermeldt “post Jerôme” en de aankoop van wijn via 
Jerôme. Wat het eerste betekent weten we niet, de wijn is misschien meegenomen om 
bezoekers aan moeder en kind aan te bieden. In juli 2005 is er een vondst van wijn 
geweest in de (buurt van de) tuin van het echtpaar. Waarschijnlijk in september 1944 
begraven en nooit opgegraven. Er was toen nog een groot aantal flessen niet 
opgedronken, misschien niet verwonderlijk als je de achtergrond van de wijnvoorraad 
kent.

Besmet water
Nu nog is één van de belangrijkste doodsoorzaken over de gehele wereld besmet water. 
Ook in 1926 kon besmet water in Nederland nog fataal zijn!
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