Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Alfons Mertens [Heel]

Alfons Mertens, onderwijzer te Heel
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

26 april 1910 Onderwijs.
MAASTRICHT, 23 April. Geëx. 7 mann. cand.; geslaagd: P. C. Kramer. Maastricht; H. J.
van der Leur, Itteren; P. A. M. Mertens, Grathem; A. van der Meulen, Oud-Vroenhoven;
L. van der Meulen, Maastricht;
10 augustus 1916 Onderwijs. Examen hoofdakte
ARNHEM. 8 Aug. Geslaagd de heer P. A. M. Mertens, te Heel.
(tevens op 9 augustus:)
Arnhem. Geëxamineerd 15 candidaten. Geslaagd de heeren A. Willemsen te Utr.; P. A. M.
Mertens te Heel (L); F. R. v. Velden te Gorsel en M. M. Claassen, te Oss.
1 augustus 1919? kaart gericht tot haar broer Alphons.
Stempel Baarlo 1.VIII 191?
Den Heer A. Mertens Onderwijzer Heel (bij Roermond)
“Beste Broer,
Van harte gefeliciteerd op je naamfeest!
Onder de vacantie trakteer je hoor! Zorg ervoor!
Wanneer begint je vakantie?
Hartel. gegroet
C”.
23 augustus 1921 Familiegebeurtenissen in 1921
Het trouwfeest is op 23 augustus 1921, gelijktijdig met haar broer Fons. Een
dubbelfeest dus in Grathem. Verwarrend is dat de doopnamen Peter Alphons Mathijs
zijn, maar dat hij meestal Alphons genoemd wordt. Bovendien heette zijn vader ook zo,
en tevens een neefje; allemaal heel verwarrend!
Verdere gegevens over dit andere echtpaar:
Alphons (geboren 11 september 1889) trouwt met Maria Veugelaers uit Horn (geboren 1
augustus 1892).
Er zijn veel parallellen te trekken tussen de verdere levensloop van beide
bruidsparen:
De trouwaktes van beide echtparen zijn praktisch identiek, met o.a. dezelfde
getuigen. De bruid sterft ook heel jong (Heel 8 juni 1928). Zijn zuster Helena
Paulina (tante Leen) (geboren 11 december 1885, overleden te Roermond op 16 april
1955) komt in huis als huishoudster. Zij werkte toen in Arnhem bij de firma Mähler,
een manufacturenwinkel, waar Cecilia regelmatig dingen kocht. Haar broers zouden haar
gedwongen hebben bij haar broer Alphons te gaan werken om het huishouden draaiende te
houden.
Een nogal strenge/droevige vrouw volgens Truus Thijssen-Theelen (gesprek op 6
november 2004); beide vrouwen, externe huishoudsters die de opvoeding doen, i.p.v. de
jong overleden moeders.
23 augustus 1921 Alphonsus Mertens en Maria Veugelaers trouwen eveneens in Grathem
(dubbelhuwelijk)
23 aug 1921 Trouwaktes 10 en 11
Leonardus Henricus Hubertus Theelen
Cecilia Jacoba Mertens
Grathem, 23 Augustus 1921
en
Peter Alphons Mathijs Mertens
Maria Catharina Veugelaers
Grathem, 23 Augustus 1921

Het dubbelhuwelijk op 23 augustus 1921
60

De datum in augustus is duidelijk gekozen vanwege de zomervakantie die destijds later
was dan tegenwoordig. Leo Theelen woont dan in Venray aan de Willemstraat en daar zal
het nieuwe echtpaar ook gaan wonen. Leo had al geruime tijd geleden zijn hoofdakte
gehaald en wilde klaarblijkelijk snel als hoofd der school elders aan de slag. Er
waren enkele vacatures in aankomst, dat was algemeen bekend, omdat de huidige hoofden
met pensioen zouden gaan.
Cecilia – kortweg Ciel genoemd door haar toekomstige man – neemt ontslag te Baarlo en
gaat per 1 september 1921 officieel weg als onderwijzeres te Baarlo. Ze wordt in juli
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in Maasbree uitgeschreven en verhuist naar Grathem. Dat moet dan naar het huis van
haar broer Jerôme geweest zijn. Het schoolhuis werd rond 1919 ingeruild voor een huis
vlakbij, een voormalige boterfabriekje. Daar moet de bruid korte tijd gewoond hebben.
Het trouwfeest was in haar woonplaats Grathem. Maar hun huwelijk werd gecombineerd
met haar broer Alphons die met Maria Veugelaers trouwt. De twee echtparen staan
gezamenlijk op de foto en gaan ook samen op reis, bijna zeker naar Scheveningen.
Het menu is ook bewaard gebleven, wat de afbeelding erboven – schapen en mensen op
een zandweg – erop betekent blijft een open vraag. Een ander menukaartje heeft weer
een andere afbeelding.
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De onbekenden op de trouwfoto zullen familie van Maria Veugelaers zijn, wat ook
blijkt uit het bewaard gebleven Menukaartje bij het huwelijk (bevindt zich bij Nini
Smeets-Theelen)
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11 oktober 1924 Bond van Bijenhouders.
Het in September te Boxtel gehouden examen in bijenteelt bracht voor den bond van
bijenhouders een aanwinst van 6 leerkrachten .
Het houden of geven van lezingen of lessen in bijenteelt met Rijkssubsidie kan
geschieden door de heeren: J. H. Claessens, Gronsveld; Alph. Mertens, Heel; L. L.
Mertens, Roggel, Heibloem; W. J. Tilmans, Geulle en de pas geslaagden: J. K. Alberts,
Limbricht; L. Henkens, Hunsel; W. Jochems, Meijel; A. J. Mertens, Nederweert; J. A.
Timmermans, Neer en J. Wijnhoven, Venraij.
22 juli 1937 GRATHEM. BOND VAN BIJENHOUDERS.
De Bijenhoudersbond afd. Panheel hield een algemeene vergadering op het landgoed
Kapittelsbosch te Grathem.
De voorzitter opende de bijeenkomst met een woord van welkom tot de leden en
belangstellenden.
Hierna had de behandeling plaats van het onderwerp: gereedmaken der bijen voor de
heide. Wegens verhindering van den heer Hanssen, werd de bespreking gegeven door den
heer Mertens te Heel. Een en ander aan de hand van het practische voorbeeld
gedemonstreerd, hetgeen aller belangstelling had.
Besloten werd de bijenvolken der afdeeling gezamenlijk te vervoeren naar een heide,
gelegen onder de gemeente Nederweert, waar de kans op een goed gewin groot is.
Leden, welke alsnog hun volken gezamenlijk wenschen te vervoeren, doen goed zich bij
den afdeelingssecretaris aan te melden.
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