
Naspeuringen van Paul Theelen: Alphons Mertens [Grathem]

Alphonsus Maria Mertens, hoofd der school te Grathem

26 oktober 1870   Uittreksel uit de notulen No 164  Zitting [van gemeente Sevenum] 
van den 26 October 1870
Present de Heeren: P.S. Everts voorzitter, J. van Enchevort, P.J. Verharren, P. 
Pauwels, T. Tielen, M. Nabben en P.M. van den Goor.  […]
Aan de orde van den dag is:
1e Benoeming van eenen hulponderwijzer bij de openbare lagere school.
2e Kunstmatige verbetering der buurtwegen […]
De Raad besluit te benoemen tot hulponderwijzer in de openbare lagere school tegen 
eene jaarwedde van f 250, in te gaan 1e November eerstkomende, de hulponderwijzer 
Alphons Mertens, wonende te Leveroy, Gemeente Nederweert.
2e Heeren Gedeputeerde Staten te verzoeken om voor de wegverbetering in [….]

26 oktober 1870  De Gemeenteraad van Sevenum, Hertogdom Limburg, 
Overwegende dat de betrekking van hulponderwijzer aan de openbare lagere school in 
deze Gemeente is vacant geworden door het eervol ontslag verleend aan Jan van Meijel 
op den 1 October 1870
Gezien de voordracht door Burgemeester en Wethouders gedaan,
Gelet op het 2de lid van art:22 der wet op het lager onderwijs dd 13 Augustus 
1857 /:Staatsblad No 103:/ in verband met art:145 der Gemeentewet:
Besluit:
1e Te benoemen gelijk geschiedt door deze, de hulponderwijzer Alphons Mertens, 
laatstelijk wonende te Leveroy, Gemeente Nederweert, tot de betrekking van 
hulponderwijzer in de openbare lagere school dezer Gemeente, in te gaan met 1e 
November 1870 en tegen eene jaarwedde van twee honderd vyftig Gulden.
2e Expeditie dezer benoeming zal aan den benoemde worden uitgereikt.
Gedaan in de openbare vergadering van den Gemeenteraad

Te Sevenum, den 26 October 1870
De Gemeenteraad.

De Wethouder
J v Enckevort P. Everts

21 maart 1871  Verzoek om salarisverhoging van Alphonsus Mertens
Aan de Edel Achtbare Heeren leden van het Gemeentebestuur van Sevenum.
Met verschuldigden eerbied geven de ondergeteekenden Hulponderwijzers aan de Openbare
Lagere School van Sevenum, te kennen, dat hun salaris, fl 250. , onvoldoende is om in
al hun behoeften te voorzien, weshalve zij zich wenden tot de Edel Achtbare Heeren, 
leden van het Gemeentebestuur met het nederig verzoek hun salaris met 50 gld. te 
verhoogen, of indien verhooging niet gevoegelijk kan geschieden, hun een gratificatie
van 50 gld. toe te kennen.
    Aanvaardt de betuiging onzer bijzondere hoogachting.

          AMertens    J.A. v.d. Borne
          Sevenum den 21 Maart 1871

Elders vinden we:  toegestaan: ieder f 25 subsidie

2 november 1898  – Ondanks de bangmakerij van den correspondent van den Limburger 
Koerier uit Wessem, is de heer Simons uit Roermond jl. Zondag met het oprichten eener
afdeeling van den R. K. onderwijzersbond te Grathem volledig geslaagd.
De vergadering werd bijgewoond door een veertiental Hoofden van scholen en 
onderwijzers. Uit de discussie bleek, dat men het volkomen eens was met het streven 
van den R. K. O. B. Wij twijfelden er dan ook geenszins aan of de enkelen, (de 
afdeeling telt reeds 18 leden) die Zondag zijn achtergebleven, zullen zich spoedig 
als lid aanmelden, daar ieder katholiek onderwijzer toch sympathie moet gevoelen voor
hetgeen de Bond tracht te bereiken.
't Voorlopig Bestuur der afdeeling Grathem bestaat uit de volgende Heeren: A. M. 
Mertens, hoofd der school te Grathem, Voorzitter; G Scheurs, hoofd der school te 
Hunsel, Onder-Voorzitter; W. Mintjens, hoofd der school te Neeritter, 1e Secretaris; 
Th. Tonnaer, hoofdonderwijzer te Thorn, 2e Secretaris; H. Van Acht, hoofdonderwijzer 
te Heel, Penningmeester.
Ook werd in deze vergadering de vraag van 't Bondsbestuur, of de leden voor eene 
meerdere uitgave van 50 ct. In plaats van Onze Tolk, de Kath. School wenschte te 
ontvangen, bevestigend beantwoord.
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Naspeuringen van Paul Theelen: Alphons Mertens [Grathem]

6 juli 1904  overlijden van Alphons Mertens
Enige tijd voor het begin van de studie te Echt, overlijdt haar vader, 
hoofdonderwijzer Alphons Mertens te Grathem.

6 juli 1904  tekst van het bidprentje
JEZUS       †        MARIA     †     JOSEPH. 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 
den heer Alphons Maria MERTENS, 
sedert 1876 hoofd der school te Grathem, 
sedert 1886 onderwijzer aan de Rijks-Normaal-lessen te Weert, 
sedert 1877 echtgenoot van CHRISTINA VAN DEN HOMBERGH, 
geboren te Leveroy den 2 Aug. 1851, overleden te Grathem den 6 Juli 1904, na voorzien
te zijn van de genademiddelen der Kerk. 

De man was eenvoudig en oprecht. De wet der waarheid was in zijnen mond en onrecht 
was op zijne lippen niet te vinden. Hij wandelde in vrede en rechtschapenheid (Malach
2 6). Hij droeg zijn lijden tot zijn verdienste. Geen klacht over zijn lot kwam over 
zijne lippen. Daarom, dierbare echtgenoote, werp ook gij al uwe bekommernis op den 
Heer. Hij zal zorg voor u dragen. Want hetgeen u en mij gebeurde, was de wil des 
Heeren. De naam des Heeren zij gezegend. (Job 1 31) 
Mijne kinderen, uw vader heeft u verlaten. Wat gij van hem èn gehoord èn gezien hebt,
strekke u tot leering. Eert uwe moeder al die dagen haars levens, want weet, die 
zijne moeder eert, doet gelijk iemand die schatten vergadert. Blijft tot mijner 
gedachtenis vereenigd onder elkander en leeft zoo, dat gij den dood niet behoeft te 
vreezen. (Tob. III). En dan zullen wij elkander eens wederzien. Ik vraag u geene 
tranen, dierbare echtgenoote en kinderen, maar gebeden bij God. 
Bloedverwanten en vrienden, collega’s en leerlingen, allen die mij gekend hebt in 
goede en in kwade dagen, gedenk dan mijner totdat gij mijne ziel door uwe gebeden in 
het verblijf der gelukzaligen zult hebben gebracht. (H. Ambr.) 
Mijn Jezus, barmhartigheid.    (100 d. afl.) 

4 juli 1907  Weert.  Zaterdag reeds vroeg in den ochtend wapperde van het gebouw der 
Rijksnormaallessen de nationale driekleur.
De natuur was niet gunstig. Toen tegen halftwaalf de stedelijke harmonie St. Antonius
aan het gebouw der Normaallessen aankwam, regende het flink weg.
De optocht naar de concertzaal bestond dan ook bijna uitsluitend uit de tegenwoordige
leeraren en leerlingen.
In de concertzaal waren echter een flink getal oud-leerlingen verzameld.
Daar heette de weled. heer R J. H. van den Eynden, namens de feestcommissie alle 
aanwezigen hartelijk welkom, waarna spreker het woord gaf aan den heer Ver Straeten, 
Directeur. [...]
Een woord van eerbiedige hulde wordt gebracht aan de nagedachtenis van sprekers 
voorgangen, den heer H. van Rooy, die van de oprichting af gedurende 15 jaren als 
Directeur werkzaam was, verder aan de heeren Dr. L. Voorzanger, J. A. Crüts, P. M. 
Peeters en A. M. Mertens, allen leeraren. [...]
In 1899 toen de stadsschool afgekeurd werd, huurde de N. S. eigen lokalen.
In 1882 werd tot Directeur aangesteld de heer H. van Rooij h. d. s. Neeritter, tot 
leeraren de heren A. J. Crüts h. d. s. Thorn, Dr. L. Voorzanger Roermond, R. J. H. 
van den Eijnden, Weert en M. Gielen h. d. s. Wessem, en een paar weken later Mej. C. 
Beelen Lamerichs, Baexem en M. Ver Straten h. d. s. Weert. [...] In 1887 werd de heer
J. A. Crüts, die bedankte, opgevolgd door den heer A M. Mertens, h. d. s. Grathem, 
die in 1904 overleed en in wiens plaats werd aangesteld de heer J. Elstrodt, 
Roermond. [...]
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