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Meerdere foto's van oud-Grathem gehaald van Internet.

Korte levensbeschrijving met enkele speculaties:
Jérôme Mertens haalt als jongeman snel zijn akte l.o. en we mogen aannemen ook de
hoofdakte. Daarmee kan hij hoofd der school worden, net als zijn vader in Grathem. De
#19051103

2

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Jerome Mertens [Grathem]
10

15

20

25

30

35

40

andere kinderen met een onderwijsakte verhuizen naar dorpen in de buurt. Maar Jérôme
geeft eerst vanaf 1897 les in Heibloem, later woont hij waarschijnlijk in het oude
schoolhuis te Grathem, wellicht samen met zijn moeder, die in 1911 overlijdt. Dan is
Jérôme al getrouwd met Louise Verbruggen. Zijn vader is al in 1904 overleden en hij
heeft zijn functie overgenomen. Het is dus waarschijnlijk dat het echtpaar nog
tijdens het leven van moeder in het schoolhuis van Grathem woont. Anders, dus na het
overlijden van zijn moeder, gaat het echtpaar daar wonen.
In 1919 hebben ze dus de buitenkans het huis van de oom van Louise, Reinier Rutten,
te kopen. Het ligt maar 100 m van het schoolhuis. Het huis is groot en heeft ook een
grote tuin. De kinderen zijn alle vier in het oude huis geboren, de jongste – Mieke –
is een pasgeboren baby als het gezin verhuist. Het koopbedrag, 5000 gulden, is zeer
schappelijk en het wordt zelfs gedeeltelijk door de verkoper gefinancierd.
Het echtpaar is wel zeer verschillend: hij is zeer geïnteresseerd in techniek en is
daarmee altijd bezig buiten de schooltijd, zij is zeer godsvruchtig, beter gezegd
kwezelachtig. Beiden hebben naar het laat aanzien weinig interesse in elkaars denken leefwereld. Louise lijkt “ondergesneeuwd” bij Jérôme Mertens. Zij zou ook nooit op
de motor van haar man gezeten hebben. Jérômes zus Cecilia had daar wel interesse in,
zij was ook haar lievelingszus. Jérôme ging regelmatig met de motor op stap, Louise
werd geacht voor de kinderen te zorgen.
De kinderen hadden niet die aandacht die men tegenwoordig wel aan hen schenkt.
Eigenlijk kabbelt het leven voor het echtpaar en de kinderen voort. Ook enkele eigen
kinderen worden opgeleid tot onderwijzer, ze trouwen alle vier. Mieke en haar man
Jacques van de Berk komen ook in Grathem wonen; Jacques helpt zijn schoonvader met
theoretische en praktische kennis bij het ontwikkelen van zijn vindingen.
De aandacht van Jérôme is van motoren naar alternatieve voorbewegingsprincipes van de
fiets verschoven. Hij bouwt fietsen met een op-en-neer-gaande trapbeweging i.p.v. een
ronddraaiende.
De kinderen fietsten hiermee in het dorp, getuige enkele bewaard gebleven foto’s.
Daarbij wordt hij geholpen door de lokale smid. In tijdschriften worden hiervan
enkele keren artikelen aan gewijd, net na de oorlog.
Beiden liggen op het kerkhof van Grathem naast elkaar onder één grote steen begraven.
IN PIAM MEMORIAM
JÉRÔME K. MERTENS
* 30-9-1881 † 30-9-1956
LOUISE M.C. MERTENS-VERBRUGGEN * 13-7-1879 † 21-7-1956
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Dochter Mieke van de Berk-Mertens woonde nog altijd tot haar dood in het huis. Zij
heeft rond 1979 drie boekjes geschreven met als titel ‘Paradijselijk handwerken’,
‘Een boeket vol droogbloemen’ en ‘Hemels handwerkboek’.
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3 november 1905 INGEZONDEN.
Weert, 3 November 1905.
De ondergeteekenden, onderwijzers aan de R. Normaallessen te Weert, verklaren:
1. dat zij genoegzame vrijheid van handelen bij hun onderwijs genieten;
2. dat door den Directeur nooit aanmerkingen gemaakt zijn in of over hunne lessen ten
aanhoore der leerlingen;
3. dat de Directeur zich nimmer op minder aangename wijze in hunne lessen mengt;
4. dat zij steeds de noodige leermiddelen ontvangen;
5. dat hun nooit iets is geweigerd, dat zij volgens het leerplan moeten hebben;
6. dat de rooster hunner lesuren nooit is gewijzigd met het oogmerk om hen te plagen;
7. dat er nooit een schikking is gemaakt, die wel met de leerlingen werd geregeld,
doch waarvan zij opzettelijk onkundig werden gelaten;
8. dat zij nooit hebben ondervonden of zelfs maar gedacht, dat hun leermiddelen
werden geweigerd, opdat de Directeur optische instrumenten zou kunnen koopen;
9. dat hun nooit de gelegenheid onthouden is, om in het belang der Rijks
Normaallessen in het algemeen of voor hunne lessen in het bijzonder hunne meening
vrijuit te zeggen;
10. dat met die meening rekening gehouden wordt bij de samenstelling van het
leerplan, evenals bij alle ander dingen, die van invloed op hunne lessen zijn.
P. J. H. DRIESSENS.
J. ELSTRODT.
R. J. H. VAN DEN EIJNDEN.
M. GIELEN.
JOH. VAN HEUVEN.
JÉRôME MERTENS.
H. G. M. STEEGMANS.
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1 september 1906 Ontploffing in België.
In de gemeente Grathem werd gisteren tegen 1 uur een donderende knal gehoord die deed
denken aan een aardbeving. Deuren vlogen open, de huizen schudden, de vensterramen
rinkelden. Geheel het dorp was in rep en roer. Ook in de omliggende dorpen en te
Weert, tot zelfs in Roermond, werd de slag gehoord.
Naar wij vernemen, heeft er te Caulille een ontploffing plaats gehad in de
buskruitfabriek. Nadere bijzonderheden ontbreken evenwel tot nog toe.
2 november 1906 Wat iemand, die bevoegd is, over het Simplex Motorrijwiel
zegt:
WelEdel Geb. Heer!
Mijn Simplex-Motorrijwiel is nu juist een ½ jaar gebruikt en in dien tijd heb ik er
ruim 14000 K.M. op afgelegd. Er waren dagmarschen bij van over de 500 K.M. Het doet
mij genoegen, dat de motor zich steeds zoo kordaat gehouden heeft. Pannes heeft hij
niet gekend. Wat het rijwielgedeelte betreft, dit is eveneens volkomen bestand tegen
het ruwste gebruik. Ik ben verscheidene keeren aardig met de Simplex gebuiteld, doch
verbuiging van vork of frame, kwamen niet voor. Enkel de pedalen en de lantaarns
moesten het ontgelden. Mij dunkt dat Uw motor bij uitstek geschikt is voor hem, die
er dagelijks gebruik van moet maken.
Hij slaat onmiddellijk aan, ontwikkelt voor alle omstandigheden hier te lande ruim
voldoende kracht, is zuinig met benzine, banden, riemen en olie, is licht en handig,
en last not least, betrouwbaar. Ik heb in dezen zomer veel genoegen van den motor
gehad en zag nog de vorige weken op reis in Holland, dat het Simplex motorrijwiel
daar druk gebruikt wordt.
GRATHEM, 18 Oct. '06.
Hoogachtend, (get.) JÉROME MERTENS.
30 maart 1907 Weert. – Van de Rijksnormaallessen alhier
zullen zich op 3 April a.s. vier kweekelingen onderwerpen aan het examen voor
onderwijzer (schriftelijke gedeelte) n.l. J. Mertens Grathem, T. J. Kruymel Budel, P.
J. v. d. Schoor, Leveroy en J. H. H. Houben, Wessem.

27 augustus 1909

huwelijk van Jerome Mertens en Louisa Verbruggen te Grathem

Eigen onderzoekingen m.b.t. Jerome Mertens
115

1909 Jérôme Mertens trouwt vóór 8 maart met Louise Verbruggen. Op die datum nl.
overlijdt de moeder van hem en worden beiden vermeld op de rouwbrief als wonende
getrouwd in Grathem. Er wordt gezegd dat hij uit medelijden met haar getrouwd zou
zijn, omdat ze helemaal alleen in een groot gebouw in Grathem woonde. Ze was heel
godsvruchtig (ze werd bigot=kwezelachtig genoemd door haar dochter) en ging vaak naar
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o.a. de kerk van Thorn en gaf veel geld weg aan de kerk. Beiden hadden hun eigen
werk- en denkwereld. Zij was volstrekt niet geïnteresseerd in de technische vindingen
van haar echtgenoot, ze waren elkaars tegenpolen.
Louise Verbruggen kwam dus ook uit Grathem, dat toendertijd misschien 1000 inwoners
had. Waarschijnlijk was haar familie niet onbemiddeld, hadden waarschijnlijk een café
(nu Wertz?).
Het echtpaar kwam waarschijnlijk in het schoolhuis te wonen, hoewel zijn vader toen
al geruime tijd overleden was. Daarna (in 1919) verhuizen ze naar Lindestraat 7a.
Beiden sterven in 1956, vlak na elkaar.

Familiefoto met moeder en de acht kinderen ca 1905 tot 1910
(Slechte) foto van het gezin Mertens-van den Hombergh, zonder vader erop.
Daarom waarschijnlijk genomen tussen 1904 en 1911, het sterfjaar van de vader en de
moeder. De kinderen zijn op de foto allen volwassen. De foto is afkomstig van de
Dames Mertens uit Weert. Moeder centraal met 8 kinderen. Waarschijnlijk genomen voor
het schoolhuis te Grathem.
8 maart 1911 Overlijden van Maria Christina van den Hombergh
Vader Mertens was - zoals boven vermeld - al in 1904 overleden en moeder van den
Hombergh overlijdt op 8 maart 1911.
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Uit de overlijdensbrief blijkt dat Jérôme Mertens al getrouwd is met Louise
Verbruggen; hij heeft dan het “hoofd-der-school-schap” van zijn vader overgenomen.
Lambert was toen onderwijzer te Heibloem, Antoon te Heibloem, Jacques te Wessem en
Alphons te Heel.
Maria zal later jong overlijden en Helena gaat later werken in een manufacturenwinkel
te Arnhem.
1 april 1911 Jerome Mertens ontwikkelt de verende voorvork
voor de motorfiets. Deze wordt in het voorjaar van 1911 toegepast in de motorfiets
van vader en gebroeders Fonck uit Venray, genaamd de Vulkaan. Jerome Mertens is ook
de eerste motorjournalist van Nederland. Hierover zijn meerdere artikelen verschenen,
o.a. in het blad Motor.
3 augustus 1911 Onderwijs. Examens Fransch l. o.
's GRAVENHAGE, 2 Aug. Geslaagd de heeren H. H. Driessen en K. H. Mertens, beiden te
#19051103
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7 september 1912 De Floralia-tentoonstelling.
“Zóó mooi had ik ‘t toch niet verwacht!” was de algemeene roep van hen, die op Zondag
1 Sept. ‘t mooi versierde schoollokaal te Grathem binnentraden, om de Floraliatentoonstelling te bewonderen. [...]
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1913 e.v. Er werden 4 kinderen geboren:
Christine (in 1913), Antonius, Cécile en Mieke (in 1919).
Alle kinderen werden in het oude huis geboren, Mieke werd als baby het nieuwe huis
binnengedragen: “In het huis hier zijn nooit kinderen geboren, alleen katten”.

170

Mieke was in haar jeugd tamelijk ziekelijk, ze werd rond 1934 naar de school van de
zusters Ursulinen in Echt gestuurd. In 1938 kreeg ze haar onderwijsdiploma, maar ze
heeft de eerste jaren daarna niet in het onderwijs gewerkt. Ze woonde weer thuis,
Lindestraat 7a te Grathem.
Na de oorlog trouwde Mieke met Jacques van de Berk, een gepromoveerd natuurkundige.
Hij heeft geruime tijd in Kopenhagen gewerkt in Niels Bohrs laboratorium. Het
huwelijk bleef kinderloos; zij woonden in het huis van haar vader (Lindestraat 7a
Grathem). Na het overlijden van haar man woonde Mieke nog geruime tijd alleen in het
grote huis. Rond 2000 kwam haar neef Valentijn Crijns met echtgenote en kinderen ook
in het huis wonen na een grondige restauratie van de slechte delen, zoals ramen,
dakkapellen, vloeren.
Eerst woonde Jérôme Mertens dus in het schoolhuis te Grathem (nu afgebroken, op de
Schoolstraat waar nu de RABO-bank staat), waar zijn ouders ook al woonden. Op 10
april 1919 koopt het echtpaar van Reinier Rutten, een oom van Louise, het huis
Lindestraat 7a voor 5000 gulden. Oom Reinier verhuist naar Heel, de verkoop lijkt
zeer gunstig voor Jérôme Mertens en zijn gezin: een groot huis met een zeer grote
tuin. Het is rond 1905 gebouwd door Reinier Rutten met het geld dat hij verdiend had
met de handel in boter naar België. In werkelijkheid wordt een heel nieuw huis haaks
tegen een dan al 100 jaar oude boerderij aangebouwd, nadat een deel van de boerderij
gesloopt is. Het nu 200 jaar oude deel bevat nog zeer veel originele elementen, een
put in de kelder waarin de boter in een soort badkuip bewaard werd, een handpomp met
wasbak, e.d. Wel is het geheel van beide huizen rond 2000 volledig vernieuwd, maar
het geheel ademt nog altijd de sfeer van de oorspronkelijke bewoners. Ook in de tuin
staan nog enkele grote bomen uit de beginperiode, o.a. een notenboom en perenboom.
Het huis staat op verschillende foto’s die in de familie aanwezig zijn, o.a. met de
broers Mertens en zwager L. Theelen, met Jérôme met zijn motor(en).
Jérôme Mertens probeerde zijn uitvindingen te verkopen en ook te octrooieren. Dat
lukte wel, hij verdiende er een aanzienlijk bedrag mee. Bij kleinzoon Valentijn
Crijns zijn hiervan verschillende papieren, en tevens folders en tekeningen van
fabrikanten van (bijvoorbeeld) carburators.
Het ouderlijk huis van het gezin Mertens-van den Hombergh stond dus in de
Schoolstraat. De kinderen zwermden uit in de omgeving, de meesten waren onderwijzer
of hoofd der school in de dorpen in de buurt. Jérôme woont rond 1910 in het ouderlijk
huis en heeft waarschijnlijk zijn vader (overleden in 1904) snel opgevolgd als
schoolhoofd. Als Jérôme in 1919 het huis aan de Lindestraat koopt is dat het nieuwe
“ouderlijke” huis. Cecilia Mertens “verhuist” in 1921 vanuit Baarlo naar Grathem,
enkele weken voor haar huwelijk. Waarschijnlijk woont ze dan bij haar broer Jérôme
in. Ze wordt ook de lievelingszus van hem genoemd.
Jérôme rijdt met zijn motor(en) overal naartoe
, bovendien is hij redacteur en bestuurslid van de motorclub. Hij rijdt op
vrijdagavond, direct na school, naar Hoek van Holland en vandaar naar Londen waar een
motortentoonstelling gehouden wordt. Hij schrijft hiervoor een artikel voor het
motorblad. Zondagavond is hij weer terug en maandagochtend staat hij weer voor de
klas.
[Op woensdag 26 november 1913 verschijnt in de NRC een beschrijving van de
Internationale tentoonstelling te Londen:]
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26 november 1913 “Het aantal geestdriftige aanhangers
van het moderne motorrijwiel groeit thans ook in Holland met den dag. Tot welk een
trap deze beweging in den loop van de laatste jaren in Engeland gestegen is, daarvan
geeft de l.l. Maandag geopende tentoonstelling in Olympia wel een duidelijk beeld.
Alles rijdt motor, alle jongelieden, die maar van hun zakgeld al hun salaris een
duitje weten over te leggen, ouden van dagen, die vanwege de inspanning de trapfiets
eraan hebben moeten geven, doctoren, kooplieden, predikanten, en ook dames, voor
allen is thans een snel, gemakkelijk altijd klaarstaand en betrouwbaar vervoermiddel
daar. […]”
Later, na 1930, richt hij zich op de ontwikkeling van de fiets en met name op het
trapmechanisme, in plaats van ronddraaiende een op-en-neer trappend gaande beweging.
Jérôme had een wijnverzameling, de pastoor kwam graag op zondagmiddag een glaasje
drinken. Het is dus goed mogelijk dat hij een deel aan zijn zwager Leo Theelen
#19051103
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verkoopt in 1926.
6 februari 1914 Technisch Bijblad van de Kampioen
Ziehier het nieuwe hoofd van ons Technisch Bijblad.
Met dit nummer is een nieuw tijdperk voor ons Technisch Bijblad ingetreden, moge het
een tijdperk zijn van grooten bloei.
In de laatste jaren bleek het hoe langer hoe moeilijker het blad te doen zijn het
werk van één man; hoewel zorg en toewijding de heer Steinbuch ook gaf aan dezen
arbeid, - waarvoor wij hem onzen warmen dank brengen, - de zich steeds krachtiger
ontwikkelende techniek eischte gaandeweg meer.
Toen dan ook de heer Steinbuch ons in kennis stelde met zijn voornemen, om de
redactie van het blad neer te leggen, in verband met zijn toenemende werkzaamheden op
ander gebied, heeft het Dag. Bestuur deze gelegenheid aangegrepen om over te gaan tot
een reorganisatie.
Wij mochten er in slagen den heer Henri Meyer bereid te vinden om, onder onze
hoofdleiding, het redacteurschap van het Technisch Bijblad op zich te nemen, en de
heeren J. M. Kleiboer, N. J. Kollewijn, Jerome Mertens, J. Schiere en Henri Wijnmalen
om op te treden als vaste medewerkers.
Vol vertrouwen gaan wij met dezen staf de toekomst in, allen zullen er hun beste
krachten aan wijden; er zal voor gezorgd worden, dat de abonné's het blad zullen
ontvangen tegelijk met de eerste verzending der “Kampioen”; er zal naar gestreefd
worden aan de billijke wenschen van onze lezers zooveel mogelijk tegemoet te komen.
De behandeling der Vragenbus in “De Kampioen” zal geen verandering ondergaan, doch
wij stellen ons voor, bij tijd en wijle, in het technisch Bijblad dieper in te doen
gaan op kwesties, die in de Vragenbus slechts in zeer korte trekken kunnen worden
aangegeven. Er zal zich aldus een hechtere band vormen tusschen het hoofd- en het
bijblad.
Moge het blijken, dat het Dag. Bestuur goed gezien heeft, in dezen zin de
moeilijkheden, die zich voordeden, op te lossen en het aantal belangstellenden in de
moderne techniek, zoover zij ligt op ons terrein, die zich abonneeren op het
Technisch Bijblad, voortdurend toeneemt; dit zal de grootste voldoening zijn van
onzen arbeid.
De heer Heni Meyer zal daarenboven aan de “Kampioen” zelve verbonden blijven als
vaste medewerker; geregeld zullen zijn boeiende hoofdartikelen, die terecht een zoo
groote aantrekkelijkheid bezitten voor onze lezers, in het blad verschijnen.
Naast ons doel het orgaan van den A. N. W. B. steeds te doen zijn een wakkere
kampioen voor de belangen van den Bond, hebben wij getracht de lezenswaardigheid van
het blad gelijken tred te laten houden met de snelle uitbreiding, die het toerisme in
de laatste tiental jaren heeft ondergaan, opdat iedere toerist, hetzij hij te land of
te water of door de lucht gaat, te voet of te paard, per auto, per fiets of
motorrijwiel, in ons land zijn gading kan vinden. En ook aan hen, die slechts het
toerisme beoefenen in spoortrein of stoomboot, zijn onze goede zorgen gewijd.
De A. N. W. B., de Toeristenbond voor Nederland, is geen club, welker arbeid in engen
kring te zoeken is, het is een vereeniging, werkzaam op het schier onbegrensde
terrein dat het toerwezen omvat; daarvan zij het orgaan de afspiegeling!
W. J. LUGARD, Voorzitter der Redactie.
18 maart 1914 Motorwielrijden.
Te Roermond is gisteren een vergadering gehouden van 35 motorwielrijders uit
verschillende plaatsen van Limburg en Noord-Brabant. Na breedvoerige bespreking werd
opgericht een Zuid-Nederlandsche Motorwielrijdersbond. Tot voorzitter werd gekozen de
heer J. Mertens, Grathem.
20 maart 1914 Een Zuid-Nederlandsche Motorwielrijdervereeniging.
J.l. Zondag (15 Maart) werd in hotel “Victoria” te Roermond, een vergadering gehouden
van belangstellende motorrijders uit Limburg en Brabant, om tot de oprichting te
geraken van een Zuid-Nederlandsche motorwielrijdersvereeniging.
De vergadering werd geopend door den heer Jerome Mertens, van Grathem. Hij heette als
voorzitter van het comité, dat de vergadering uitgeschreven had, de aanwezige heeren
welkom en kon tot zijn genoegen constateeren, dat - ondanks het zeer slechte weder een 35-tal “all-weather” motorrijders aanwezig waren. Nadat het doel der club in
grove trekken uiteengezet was, werd door verschillende heeren met veel waardering
gesproken over den A. N. W. B., waarna dan ook in principe besloten werd om het
lidmaatschap A. N. W. B. voor de leden verplichtend te stellen.
Daarna werd door verschillende heeren over de te heffen contributie het woord
gevoerd. Na een langdurige discussie was men het roerend eens, dat een contributie
#19051103
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van f7.50, zooals geheven wordt door de N. M. V., te hoog is, en werd deze dan ook
bepaald op een maximum van f3.-. Dit punt zal echter nog in een te houden
bestuursvergadering aan de orde komen, met het ook op het definitief aansluiten aan
den A. N. W. B. en het nemen van “De Kampioen” als officieel cluborgaan.
Vervolgens werd een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de volgende heeren
(niet-handelaars):
Mr. J. Alingh Prins, Roermond, voorzitter; Jerome Mertens, Grathem, vice-voorzitter;
J. Stighels, Roermond, commissaris; W. J. A. Zuidwijk, Venlo, penningmeester; W. F.
Peijnenburg, Geldrop, secretaris.
Aan deze heeren werd in het bijzonder opgedragen het maken van statuten en reglement
en de voorbereiding van de volgende algemeene vergadering, welke zal gehouden worden
te Eindhoven op 29 Maart a.s.
Verder werd besloten aan de Redactie van “De Kampioen” te verzoeken om eenige ruimte
af te staan in de rubriek “Nieuws der Vereenigingen”, waarna de vergadering door den
heer Mertens met een woord van dank werd gesloten.
Belangstellende motorwielrijders uit Limburg en Brabant kunnen zich schriftelijk bij
den secretaris aanmelden.

6 juni 1914 Grathem. Dinsdag jl. was het feest in ons dorp,
bij gelegenheid van de installatie van onzen nieuwen Pastoor, den zeereerw. heer van
ter Velden. Aan de grens der gemeente werd Z.Ew. afgehaald door een zestigtal
wielrijders, die allen met een zeer mooi versierde fiets onzen herder brachten tot
aan de kom van het dorp.
Daar werd Z.Eerw. verwelkomd door het hoofd der school, den heer Mertens. Het
fanfaregezelschap, dat even als altijd trouw op zijn post was, zette een flinken
marsch in, en nu trok men onder de welluidende tonen der muziek door de prachtige met
eerebogen versierde straat het dorp in.
Vervolgens werd Z.Eerw. toegesproken door den heer Schreurs, burgemeester, door den
ontvanger van het Kerkbestuur, en verder aan de kerk door den weleerw. heer Aloffs,
kapelaan, en werd hem onder het opzeggen van een toepasselijke gedichtje door een
bruidje de sleutel overhandigd.
Daarna begaf men zich naar voor deze gelegenheid zeer smaakvol versierde kerk. Nadat
de kerkelijke plechtigheden geëindigd waren, werd tegen den avond door het
fanfaregezelschap aan den nieuwen Pastoor een serenade gebracht en hem een “lang zal
hij leven” toegeroepen.
#19051103
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16 juli 1915 Technisch bijblad van de KAMPIOEN
Redacteur Henri Meyer
Vaste medewerkers: J.M. Kleiboer, N.J. Kollewijn, Jerôme Mertens, J. Schriere, Henri
Wijnmalen.
Alle stukken voor de redactie bestemd, moeten worden geadresseerd aan den voorzitter
der redactie: W.J. Lugard te Twello. Lid v.h. Dag. Bestuur.
Het nummer van 16 juli 1915 (gekregen van kleinzoon Valentijn Crijns) bevat een
artikel van Jérôme Mertens “Een nieuwe carburator”.
Jerôme Mertens is redacteur van het Technische bijblad van de ANWB
In dit nummer van het Technisch Bijblad van de Kampioen vinden we dus een artikel van
Jerôme Mertens onder de titel Motornieuws ‘Een nieuwe carburator’ p. 228 tot en met
232.
Documentatie:
kleinzoon Valentijn Crijns uit Grathem bezit een reeks tekeningen en foto’s van de
carburator, fabrieksgegevens van andere carburatoren, octrooiaanvragen en
toekenningen, e.d., daterend uit 1910-1925. In huis hangen enkele (meest originele)
foto’s van Jérôme Mertens op de motor, vaak in een groot gezelschap motorrijders.
De brochures komen wellicht van de tentoonstellingen die hij bezocht heeft.

#19051103

11

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Jerome Mertens [Grathem]

355
23 januari 1918 De volgende wijzigingen zijn gebracht in de aanwijzing van
tusschenpersonen ingevolge de Invaliditeitswet: Rentedistrict Venlo (2), gemeente
Grathem, op verzoek ingetrokken de aanwijzing van A.J. Mertens, te Kelpen (gem.
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Grathem), aangewezen K. H. Mertens, hoofd eener school te Grathem.

365

10 april 1919 Jerome Mertens koopt het huis van R.H. Rutten:
ontvangen van den heer K. H. Mertens, hoofd der school te Grathem, de
som van een honderd acht en tachtig guldens 50 cent tot voldoening der kosten,
vallende op de akte van overdracht van het huis erf en tuin te Grathem gekocht
van den heer R. H. Rutten en op de voorbehouden hypotheek, op heden van
ondergeteekende verleden.
f 188.50
Je van Boven

370

15 april 1919 De volgende wijzigingen zijn gebracht
in de aanwijzing van tusschenpersonen ingevolge de Invaliditeitswet:
Rentedistrict Venlo (2), gemeente Grathem, aangewezen K. H. Mertens, hoofd eener
school te Grathem.

375

20 juli 1921 archief gemeente Maasbree, Vertrek Jan 1915 t/m Feb 1924, akte 311
“Mertens C.J., wijk A vertrokken naar Grathem, vanuit A121”
Misschien is dat het adres geweest Molenberg 121.
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22 juli 1921 AFZONDERLIJKE REGISTERKAART.
Cecilia Jacoba Mertens vertrekt naar Grathem [22:7:21], beroep Hoofd-onderwijzeres,
Woonplaats Baarlo
23 augustus 1921 Letterlijke tekst van trouwakte 11 uit 1921 te Grathem
Heden, drie en twintigste Augustus negentien honderd een en twintig, verscheen voor
mij,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Grathem teneinde een huwelijk aan te gaan:
Leonardus Henricus Hubertus Theelen
oud dertig jaar, geboren te Roggel, onderwijzer wonende te Nederweert meerderjarige
zoon van Leonardus Hubertus Theelen overleden en van Maria Gertrudis Hubertina van
Geleuken zonder beroep wonende te Roggel
en
Cecilia Jacoba Mertens
oud negen en twintig jaar, geboren alhier, onderwijzeres wonende alhier binnen de
laatste zes maanden wonende te Baarlo Maasbree
meerderjarige dochter van Alphonsus Maria Mertens en van Anna Christina van den
Hombergh beiden overleden.
De Afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier te Nederweert en te Baarlo
Maasbree
op dertig juli dezes jaar zonder stuiting plaats gehad.
De volgende stukken zijn overlegd
De Akte van Geboorte van den Bruidegom
De Akte van Geboorte der Bruid
De Akte van Overlijden van den vader der Bruid
De Akte van Overlijden van de moeder der Bruid
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Nederweert
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Maasbree.
Ik heb bruidegom en bruid gevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij
getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden.
Na
hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in
naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren: Karel Hieronymus Mertens broeder der Bruid oud negen en dertig jaar,
Hoofd der School, wonende alhier
Jacobus Theelen broeder van den bruidegom oud vier en dertig jaar, bouwkundig
opzichter, wonende te Roggel.
Waarvan akte, welk overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, M Tijssen
L.H.H. Theelen
K.H. Mertens
C.J. Mertens
Jac. Theelen
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Kerk van Grathem in 2006.
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23 augustus 1921 Het dubbelhuwelijk Mertens op 23 augustus 1921
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
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.
1 september 1923 Jerome Mertens: uitgebreid artikel in het Centrum “Motorrijden en
slippen” [het artikel staat in Auto-leven]

17 mei 1924 Gemengde Berichten.
Te Grathem (L.), waar het z.g. “aartje spelen” bij huwelijksfeesten nog in zwang is,
ontstond dezer dagen tusschen eenige deelnemers, die van de tractatie door het
bruidspaar te veel genoten hadden, hoogloopende ruzie. Zekere J. P. werd daarbij met
een mes l e v e n s g e v a a r l i j k in den rug verwond. De vermoedelijke dader,
de dienstknecht C. aldaar, werd gearresteerd en naar Roermond overgebracht.
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19 oktober 1924 De Hollandsche Molen. […]
“Ik ken dorpen in Limburg, zooals Baarlo en Gratem”, zoo schrijft hij, “waar men met
wind- of waterkracht behalve graan te malen ook nog goedkoope electriciteit
ontwikkelt voor de verlichting van het dorp. Dit is een dubbel voordeel: de molenaar
heeft meer bestaanszekerheid en de dorpelingen hebben goedkoop licht. Een Stockport
Zuiggasmotor van de Fa. Kiderlen en Co., A’dam, die gemakkelijk te bedienen en
bedrijfszeker is, kan bij langdurige windstilte de windkracht vervangen”.
Op www.molendatabase.nl vinden we o.a.
In de turbinekamer werd in 1916 een Stockport-zuiggasmotor als hulpkracht gelegd, die
met een riem rechtstreeks de molenas aandreef. Deze as dreef in de turbinekamer
tevens een dynamo aan, die tot het einde van de jaren twintig een deel van het dorp
van elektrisch licht voorzag (pas in 1930 werd Grathem op het elektriciteitsnet
aangesloten). Daarna werd een elektromotor als hulpkracht gebruikt.
20 december 1924 GRATHEM. De vernieuwing van het electrische net
in deze gemeente heeft ten deele plaats gehad. De installatie in den molen is reeds
gereed en langs de straten prijken lange masten naast oude gebrekkige palen.
6 januari 1927 In de maanden juli en augustus 1926
wordt door Leo Theelen veel drank gekocht van Jerome Mertens. Het bedrag van f90.31
wordt pas op 6/1 ’27 betaald.
Vermelding: Juli Aug 63 en 54 fl. wijn Jer. Mertens (p. 70)
Het betreft (niet 63, maar 54 en 62 flessen opgeteld!):
54 fl. St Emillion
f0.75
24 fl. Bonnes Cotes
f0.65
11 fl. Muscat
f0.85
10 fl. Porto
f0.85
7 fl. Vermouth
f1.20
5 fl. St Estèphe
f0.85
3 fl. Champ.
f1.80
2 fl. Barsac
f0.80
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8 september 1927 GRATHEM. INSTALLATIE Z.E. HEER PASTOOR.
Zondag had alhier de installatie plaats van den nieuwbenoemden herder, den zeereerw.
heer Bemelmans. Om 3 uur werd Z.E. aan de pastorie afgehaald door bruidjes,
schoolkinderen, harmonie enz. Hier werd hem door den jongenheer Theunissen onder een
passend gedicht de herderschop aangeboden, terwijl het dochtertje van den heer
Mertens Z.E. een bouquet overhandigde.
De nieuwe pastoor sprak hierna een woord van dank.
Vervolgens werd onder de welluidende tonen der harmonie door de met vlaggen en
vlaggetjes rijk versierde straten naar de kerk getrokken, welke voor deze gelegenheid
zeer feestelijk was uitgedost.
Op dezen rondgang werd Z.Eerw. alsnog toegesproken door den heer J. Hermans, die
namens het kerkbestuur en door burgemeester van den Broek, die namens de gemeente
Z.Eerw. van harte welkom heetten. Hierna werd door den heer Sniekers nog een driewerf
“Lang leve onze nieuwe pastoor” ingezet.
Z.Eerw. dankte hierna de sprekers in goed gekozen bewoordingen voor de verwelkomende
woorden tot hem gericht.
Aan den ingang der kerk werd Z.Eerw. door den weleerw. heer Frissen, kapelaan, onder
een passende toespraak de sleutel der kerk overhandigd. Ook hier sprak Z.Eerw. een
woord van dank.
Vervolgens had in de kerk door den Hoogeerw. heer Deken Haenen, uit Weert, de
installatie plaats. Door de harmonie werd 's avonds den nieuwbenoemden herder nog een
serenade gebracht.

Jerome, Sjaak, Bart Mertens, Leo Theelen, Fons en Toon Mertens.
515
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17 juni 1929 VEREENIGDE LIMB. BURGERWACHTEN. Kring “Limb. Midden-West.”
De burgerwachten, aangesloten bij den nieuwen kring “Midden-West” der Limburgsche
burgerwachten, vergaderden Vrijdagavond in café Janssen te Baexem. Vertegenwoordigd
waren de burgerwachten Baexem, Beegden, Haelen, Nederweert, Roggel, Heijthuizen,
Stramproy, Grathem, Hunsel, Neer en Weert. de vergadering werd geleid door majoor van
Nijnatten.
Hij wees er op, dat er maar weinig leven meer zat in de kringen “Horn en Thorn” en
“Weert en omgeving.” Daarom deze reorganisatie en inlijving in den kring “Midden
West.” Deze telt 1158 gewapende leden. Voor een kringwedstrijd wordt van rijkswege
een subsidie toegekend van f 175.
Majoor van Nijnatten bracht hulde aan den voorzitter van den ouden kring Horn en
Thorn, burgemeester Aquarius, Haelen en den kringvoorzitter van Weert, burgemeester
#19051103
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Kolkman. Het voorzitterschap van den nieuwen kring werd na een gemoedelijke
bespreking aangeboden aan den edelachtb. heer H. Vennekens, burgemeester van Neer,
die om zijn vroegere verdiensten voor de burgerwachten reeds eerder begiftigd werd
met het kruis van verdienste. Tot secretaris-penningmeester werd gekozen de heer
Janssen, commandant der afd. Baexem.
Als voorzitter der wedstrijdcommissie werd benoemd de heer J. L. Cremers, Stramproy,
en de heer Tillemans, Weert, als secretaris.
Uit de aanwezige vertegenwoordigers werden verder als leden der wedstrijdcommissie
aangewezen, uit Nederweert van Eyck; Beegden Lamb. Brouns; Baexem P. Hermans; Grathem
Mertens; Haelen Beurskens; Neer Geelen; Heijthuizen Vossen; Roggel Wagemans.
Van de niet-vertegenwoordigde burgerwachten zullen de commandanten worden aangezocht.
24 maart 1930 “AUTO-LEVEN”. Jerome Mertens houdt een nabeschouwing
over de tentoonstelling. Hij vindt het verkeerd, dat onmiddellijk bij de opening, of
reeds er voor, de verslaggevers naar binnen dringen en overal haastig rond moeten
speuren, ncteeren, en daarna schrijven, welke hun indrukken zijn. Beter ware het,
indien alles rustiger kon plaats hebben. Hij heeft het rustiger kunnen doen en
vestigt nu nog eens in een geillustreerd artikel op de vooruitgang , die hij
constateerde. […]
26 september 1930 GRATHEM. BURGERWACHT.
Op Dinsdagavond den 23 dezer, werd alhier in de zaal Wertz, een vergadering gehouden
door de leden van de Burgerwacht, […]
Wegens het bedanken van den vorigen Commandant, den Heer Mertens, werd door den heer
Burgemeester geïnstalleerd als commandant de heer A. J. van Eijk te Grathem.
11 november 1930 Van de website van het vervoersbedrijf Vossen
1930 Start Heythuysen
Dit staat wel vast; op 11 november 1930 kwam hij in het bezit van zijn eerste
vrachtwagen, 2500 kg laadvermogen merk Ford. De eerste rit was een rit naar Venlo,
samen met zijn gezin naar het grote St. Maartensvuur in Venlo, in die tijd een ware
belevenis, aldus diens eigen woorden.
Rond 1930 was wel de tijd dat vrachtverkeer overging van paard en wagen (1 pk) naar
vrachtauto. Een auto was er, nu nog een rijbewijs. Zijn rijbewijs verkreeg hij in
Grathem, de destijds bekende Jerome Mertens verstrekte hem dit document met de
woorden: Drees eine auto aangeschaft, och den zulse het rieje waal liere. Vaerdig.
Het kenteken dat hem werd toebedeeld was P18833, destijds een persoonlijk nummer,
niet aan de auto gebonden. De P stond toentertijd voor Limburg. De concurrentie was
destijds erg groot, vrachtvergoedingen Roermond-Heythuysen fl. 2,50, WeertHeythuysen fl. 3,50 voorwaar geen vetpot.
29 september 1934 foto, het onderschrift DRIE VERSNELLINGEN OP EEN RIJWIEL.
Door de Adler-fabrieken is een nieuw rijwiel in den handel gebracht met drie
versnellingen. Dit is niets nieuws, eenigen tijd geleden zagen we een rijwiel van den
heer Mertens jr. uit Grathem dat eveneens van drie versnellingen voorzien is.
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16 maart 1935 DOUANEKAARTEN VOOR BELGIë.
Zooals onze lezers zullen weten, mogen de rijwieldouanekaarten voor België, welke
vroeger in tal van grensplaatsen verkrijgbaar waren, daar, op grond van nieuwe
voorschriften der Belgische regeering, niet meer verkocht worden.
De A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, heeft thans de gelegenheid opengesteld,
dat men bij genoemden Bond voor slechts f 0.40 (+ f 0.06 porto, indien de kaart moet
worden teruggezonden), zulk een, voor het geheele jaar 1935 geldige douanekaart kan
verkrijgen, zonder de contributie als gewoon lid van den Bond te betalen.
De heer Jerôme Mertens te Grathem deelt mede, dat bij hem gratis formulieren zijn te
krijgen, welke moeten worden ingevuld om een douanekaart voor België te ontvangen.
Onze lezers behoeven dus, als zij tijdig zulk een kaart bij den A.N.W.B. aanvragen,
geen last te ondervinden van de nieuwe Belgische voorschriften.
31 oktober 1936 GRATHEM. COMITE.
In verband met het a.s. huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana met Z. K. H. Prins
Bernhard von Lippe-Biesterfeld, is alhier een plaatselijk comité opgericht, dat zich
tot taak heeft gesteld gelden in te zamelen en over te dragen aan het Provinciaal
Comité voor den aankoop van een huwelijksgeschenk voor de vorstelijke personen. In
dit plaatselijk comité hebben zitting de navolgende heeren: W. P. H. M. v. d. Broek,
burgemeester; P. J. Kuppens en Winkelmolen, wethouders, verder nog de heeren Symkens
raadslid en K. H. Mertens, hoofdonderwijzer.
16 juni 1937 GRATHEM. JAARVERGADERING BOERENLEENBANK.
Alhier had de jaarvergadering plaats van de Boerenleenbank. Uit de rekening en balans
bleek, dat in 1936 werden ingelegd op de spaarbank [...]
Als bestuursleden werden herkozen de aftredende heeren W. Hendericks en H. Symkens.
Als leden van den raad van Toezicht werden herkozen de heeren P. Jorissen en K. H.
Mertens. [...]
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3 juli 1937 DE A.N.W.B. in 1936 […] Als stemgerechtigden traden af
de heeren J. H. Borgius te Leeuwarden, Jerome Mertens te Grathem en E. Goppel te
Velp, terwijl […]
22 oktober 1937 HOOFD LUCHTBESCHERMING.
Door den burgemeester is tot hoofd der luchtbescherming alhier aangewezen de heer K.
H. Mertens. Binnenkort zal een bijeenkomst plaats hebben, waarbij dan zal worden
besproken wat de bevolking te doen heeft bij eventueele luchtaanvallen.

620

13 november 1937 Gemeenteraad van Grathem.
[...] In verband met het op zijn verzoek eervol verleende ontslag aan den heer F. H.
Baets als hoofd der openbare lagere school te Kelpen, wordt door den raad benoemd de
wachtgelder de heer K. H. Mertens, uit Grathem, met ingang van 15 November a.s. Een
raadslid vraagt of er mogelijkheid aanwezig was om het waarnemend hoofd der school te
behouden, waarop de voorzitter antwoordt, dat men zich aan de wet te houden heeft in
verband met wachtgelders en dat alleen in zeer speciale gevallen pogingen kunnen
worden aangewend om i.c. het wnd. hoofd der school te behouden.
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15 november 1937 GRATHEM. HOOFD DER SCHOOL.
Tot hoofd der openbare lagere school te Kelpen werd met ingang van 15 November a.s.
benoemd de heer Karel Hieronymus Mertens. De nieuw benoemde was voorheen
hoofdonderwijzer aan de Bijzondere Lagere School te Wessem.
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9 december 1937 GRATHEM. LUCHTBESCHERMING.
Woensdag na de Hoogmis vergaderde de plaatselijke organisatie van den
luchtbeschermingsdienst, onder voorzitterschap van den edelachtb. heer burgemeester.
Het hoofd van de plaatselijke afdeeling de heer K. H. Mertens, zette het
gemeentelijke luchtbeschermingsplan uiteen, terwijl aan diverse personen reeds
instructies gegeven werden.
Verder werd er besloten tot het houden van een algemeene vergadering op nader te
bepalen datum.
5 augustus 1938 EEN NIEUW RIJWIEL EN EEN NIEUWE MOTOR.
UITVINDINGEN VAN DEN HEER JEROME MERTENS TE GRATHEM.
LE PEDA-LENT (DE LANGZAME TRAPPER).
Minder krachtsverbruik, grootere snelheid.
(Van onzen Sportredacteur).
Toen we dezer dagen door het ter zijde van den Napoleonsweg rustig mooi gelegen dorp
Grathem kwamen, zagen wij daar een rijwiel op den weg, dat om de eigenaardige
beweging van de pedalen onze aandacht trok. Natuurlijk waren we direct benieuwd wat
dat was en we troffen het, daar de berijder - het was de bekende heer Jerôme Mertens
- juist afstapte.
Wij klampten hem aan en vroegen hem: “Waar is dit rijwiel gebouwd?
Hierop ontwikkelde zich het volgende gesprek:
“Hier bij mijn buurman den smid Leo Segers, die door handige gebruikmaking van Tobinbrons de moeilijkste stukken voor mij aaneenlascht. Daar is verder gesmeed, geboord,
gevijld, kortom u kunt u wel ongeveer voorstellen hoe dat gaat. Zooals het rijwiel
voor u staat, lijkt 't zeer eenvoudig, nietwaar, maar, er moest heel wat gedacht,
gerekend, gemeten en beproefd worden, voor we dit resultaat bereikten. Mijn buurman
den smid heb ik bij dit werk meermalen per dag noodig.”
“Waar verkrijgt u de onderdeelen?” zoo vroegen we verder.
“Die worden van alle kanten bijeengebracht. Er zijn onderdeelen uit Herstal
afkomstig, uit Saint-Etienne, maar ook van Jambroers uit Roermond. Maar het is
verdrietig alles bijeen te moeten dragen, want bijna alles is anders, naven, frame,
cranks, rem, sturen, enz.”
“En is u tevreden over de resultaten?”
“Mijnheer, ik stel zeer hooge eischen aan mijn rijwiel. Voor eigen gebruik heb ik er
steeds een stuk of zes waarbij altijd een van de allernieuwste, maar over mijn eigen
nieuwe constructie ben ik enthousiast.”
“Maar hoe is u op de idee gekomen, een ander rijwiel te maken, dar zoozeer afwijkt
van de bestaande. Er moet toch altijd een aanleiding zijn, al is ze ook nog zoo
gering, om zoo diep te gaan doordenken over wijzigingen aan een machine, als het
rijwiel.”
“U heeft gelijk, aldus de heer Mertens, er zijn inderdaad, voor een nauwkeurig
waarnemend en logisch denkend mensch, eenvoudige punten om verder door te redeneeren.
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Die punten, zou ik u heel precies, kunnen aangeven, maar het zou wat te ver voeren,
daarop hier in te gaan.”
“En wat denkt u zal dit nieuwe rijwiel toekomst hebben?” vroegen we verder.
“Daarover denk ik niet na, ik werk voor eigen voldoening. Wat anderen, al zijn het de
grootste deskundigen op dit gebied, voor critiek op deze vinding uitoefenen, weegt
bij mij niet zoo zwaar als mijn eigen oordeel. U gelieve dit niet te beschouwen als
een soort eigendunkelijkheid. Ik weet zeer goed, dat wij hier op ons dorp met zeer
beperkte hulpmiddelen moeten werken, en er zou werkelijk iets heel wat fijners
gemaakt kunnen worden. En toch ben ik zeer tevreden, buitengewoon zelfs over de
bereikte resultaten. Wat toekomst betreft? Wel, de meeste menschen zijn tevreden met
de bestaande rijwielen. Het is hun al lang goed. Ze zullen zich niet druk maken over
't nieuwe model. Ik zal echter doorgaan met verbeteren.”
Ook een nieuwe motor.
Maar, mijnheer Mertens, nu nog een vraag. Ik heb gehoord dat U ook bezig is aan een
nieuwen motor. Is dat zoo?
Hierop kregen we het wel eenigszins verwachte antwoord:
Natuurlijk laat zich zoo iets niet geheim houden, omdat het werk tamelijk omvangrijk
is. Ik kan u wel zeggen dat ik aan een motor bezig ben, en ik kan u hem zelfs wel
uitwendig laten zien, maar u zult het mij ten goede houden, dat ik u daarover geen
verdere details kan verstrekken.
Het standpunt van den heer Mertens konden wij ten slotte niet anders dan voor de
volle honderd procent respecteeren.
6 augustus 1938 Hoe de uitvinder tot zijn vinding kwam.
Vooraf een enkel woord over de historie van het rijwiel
, tot goed begrip van hetgeen volgt over de nieuwe vinding.
Uit de geschiedenis van het rijwiel zijn een paar tijdstippen van groot belang. Nadat
in 1790, de tijd, dat het Ancien Regime ging afsterven, M. de Sinzac de “célérifere”
uitgedacht had, kwam er langen tijd niets nieuws. De célérifere was een houten paard,
dat tusschen de voor- en achterpooten een wiel had, zooals dit nu in voor- en
achtervork van de fiets zit. De célérifere werd voortbewogen door met de voeten aan
den grond af te tippen.
In 1818 ontstond door het vernuft van baron Drais de Sauerbron de besturing van den
tweewieler, in den geest zooals deze tegenwoordig nog bestaat. Maar de grootste
verbetering kwam in 1855, toen de Parijsche slotenmaker Méchaux de pedalen uitvond,
die toenmaals aan het voorwiel aangebracht werden. De beenen bleven nu van den grond
af en er ontstond een gelijkmatige voortbeweging. Om de snelheid op te voeren werd
het voorwiel grooter gemaakt.
De eerste rijwielen waren erg zwaar. Men ging de wielen lichter maken door stalen
spaken te nemen in plaats van houten, later Angentspaken, toen holle stalen velgen,
dan stalen buizen voor het raam en in 1884 kwam de “versnelling.” In 1885 was het nog
steeds voorwielaandrijving. In 1886 zag men voor het eerst machines waarbij door een
ketting het achterwiel aangedreven werd en daarna ging het gebruik van het rijwiel
met reuzensprongen vooruit. In 1888 ontstond de tegenwoordige vorm van het frame, in
1890 balhoofd op kogellagers. De massieve gummi-banden dateeren van 1885 en werden in
1889 vervangen door holle, en daarna kwam Dunlop met de fameuze “luchtbanden,” die
zich zelfs tot nu toe konden handhaven.
Toen het rijwiel zoover klaars was, wierp de industrie zich erop en was het met de
verbeteringen afgeloopen. De geschiedenis van het rijwiel kan omstreeks 1900
afgesloten worden. Na dien tijd kwam er nagenoeg geen bijzonder nieuws meer en een
fiets uit 1900 zou nu nog een heel goed figuur kunnen maken.
Enkele pogingen werden gedaan om iets beters te vinden zooals het Svea, het Jarayrijwiel en den laatsten tijd “le velo horizontal.“
Wat de uitvinder deed.
De heer Mertens, verwoed aanhanger van rijwielsport (niet rensport) groote waardering
hebben voor de beweging in de buitenlucht en beseffend dat een goed rijwiel een zegen
is voor zijn gebruiker, heeft zich toegelegd op bestudeering van de mogelijkheid tot
verbetering van het rijwiel en is logisch denkend tot de volgende conclusie gekomen.
Twee wielen en een raam blijven noodig, evenals de mechanische inrichting, waardoor
het drijfwiel meer omwentelingen maakt door de trapas. De versnelling kan plaats
hebben door tandwielen, door tandwielen met ketting of door een poelie en trekkabel.
Maar het essentieele gedeelte van het mechanisme, de cranks met de pedalen, waardoor
de heen- en weergaande beweging der beenen omgezet wordt in een ronddraaiende kan nog
verbeterd worden. het rendement voor dit mechanisme is zeer laag, daar de beenen
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allerminst geschikt zijn voor een ronddraaiende beweging. De armen kunnen dit beter,
daar ze den cirkel overal kunnen volgen zonder ergens een dood punt te veroorzaken.
Ieder wielrijder kent de doode punten in de krukbeweging en de minst handige
wielrijders zullen nooit aantrappen met de pedalen onder of boven, daar in dezen
stilstand geen mogelijkeid bestaat tot het verrichten van arbeid, daar er geen
hefboomarm voor de kracht aanwezig is; het moment is nul
Bij het nieuwe rijwiel.
dat hier besproken wordt, bestaat geen dood punt in het kruksysteem. Dit is op de
volgende wijze verkregen: In plaats van lange cranks zijn een paar korte aangebracht.
In plaats van trappers bevinden zich aan het einde dezer cranks ringkogellagers,
voorzien van een paar flensjes. Hefboomen, die hun steunpunt hebben achter de trapas
en welker vooreinde in een grooten cirkelboog op - en af beweegt, dienen om de trapas
te doen draaien. De verhoudingen der lengten van de hefboomarmen, in verband met de
lengte der cranks is zoodanig gekozen, dat er een beweging ontstaat welker rhythme en
amplitudo het gunstigste uitkomt voor de lengte en de gymnastische beweging.
De voeten verplaatsen zich niet langs een volledigen cirkel van 18 c.m. straal, maar
slechts over een cirkelboog van 75 gr. en van 36 cm. straal, zoodat de afgelegde baan
veel meer nadert tot een rechte lijn en men bij de berekening steeds mag tellen met
een kracht werkende om de de volle lengte van den hefboom-arm.
Door deze eenvoudige constructie is een rijwiel ontstaan, met geheel andere
karakteristieken dan het gewone rijwiel. Het is wel de moeite waard om hierop wat
dieper in te gaan.
Wanneer bij een gewoon rijwiel de cranks verkeerd staan, bevinden zij zich in het
punt, dat in de techniek met “dood” punt wordt aangeduid en er kan, als is de kracht
ook nog zoo groot geen arbeid verricht worden. Zoo komt op een aangewezen omwenteling
der trapas, twee keer een periode, dat arbeid mogelijk is. De versnelling bij een
gewoon rijwiel moet nu zoodanig gekozen zijn, dat de intervallen waarvan geen arbeid
mogelijk is, niet te lang duren. In 't algemeen wordt een versnelling van ruim 5
meter genomen.
Het nieuwe systeem.
Bij het nieuwe systeem stellen we voor een oogenblik ook de cranks verticaal, dan zal
blijken, dat niet op een maar op beide cranks arbeid geleverd wordt en wel door
middel van lange hefboomen. Beredeneering, meting en de praktijk hebben bewezen, dat,
waar bij het oude systeem het doode punt optrad, het nieuwe een grootere
arbeidsprestatie mogelijk maakt dan bij het oude in den maximumstand met de cranks
horizontaal. Een dood punt zal men bij het nieuwe systeem vergeefs zoeken.
Van de 360 gr. wordt over 270 gr. arbeid verricht. De omhoog-beweging geschiedt snel,
zoodat elk been kort na het beëindigen van den arbeidsslag weer klaar is voor de
nieuwe neerwaartsche beweging.
De beenbewegingen zijn dus voor op en neerbewegingen heel ongelijk, maar aan het
rhythme is men gauw gewend, daar het veel gelijkt op gaan, trappenklimmen, zwemmen,
roeien: de negatieve beweging snel, de positieve langzaam.
Verdere theoretische berekeningen zullen we den lezer besparen en direct afgaan op
de resultaten;
de versnelling kan en moet veel hoger zijn, 10 M. is de meest geschikte (vóór 52,
achter 11, bij wielen van 28.”)
Men trapt heel langzaam en komt toch flink vooruit.
30 Trapasomwentelingen per minuut geeft reeds een snelheid van 60 x 30 x 10 M. = 18
K.M. per uur. 30 K.M. per uur is goed te bereiken.
De berijder moet verder voorwaarts zitten. Dat heeft drie secundaire gevolgen:
1e. hij voelt minder schokken,
2e. er is veel meer plaats voor bagage,
3e. het is mogelijk een rijwiel van gewone lengte als tandem te bouwen, die evengoed
door één persoon alleen bereden kan worden.
De tandem-accessoires laten zich snel verwijderen, zoo'n tandem is lichter (gewicht ±
25 Kg.) beter handelbaar en loopt lichter.
Het nieuwe kruksysteem biedt nog veel meer mogelijhkeden o.a. voor drie- en
vierwieler, voor invalieden en vele andere gevallen buiten het rijwiel liggend.
We willen het hierbij laten en thans een enkel woordje zeggen over den uitvinder
zelf. D heer Jerôme Mertens die 57 jaar oud is, staat aan het hoofd der school te
Kelpen, waarheen hij zich zomer en winter dag in dag uit per rijwiel, in den laatsten
tijd, op zijn nieuwe vinding, begeeft. Vroeger had het automobilisme vooral zijn
aandacht en jarenlang was hij redacteur van “Auto Leven,” “De Auto.” “Het
Motorrijwiel.” ”De Kampioen” etc. waarin zijn leidinggevende artikelen in binnen- en
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buitenland algemeen de aandacht trokken. Zijn deskundig oordeel was “maszgebend,” hij
was en is nog steeds een motordeskundige bij uitstek.
Tengevolge van een auto-ongeluk op den Napoleonsweg, waarbij hij er wonder boven
wonder nog betrekkelijk goed afkwam, ging zijn volle aandacht van de auto over op het
rijwiel en bestudeerde hij de rhythmische beweging van dit vervoermiddel.
Rust kent de heer Mertens niet en zijn eenige ontspanning bestaat in de bestudeering
van alle mogelijke technische problemen. heeft hij een idee, dan wordt dit
onmiddellijk in een teekening vastgelegd en later verder uitgewerkt, zoodat men in de
studeerkamer van den uitvinder stapels teekening vindt, welke vandaag of morgen nader
uitgewerkt en aan de practijk getoetst zullen worden.
Reeds vroeg in den morgen is de heer Mertens in zijn werkplaats aan den arbeid, waar
men thans op de groote groene poorten allerlei teekeningen en berekeningen met krijt
ziet uitgewerkt.
Rusteloos is deze man bezig dag en nacht, dat is zijn ontspanning na zijn arbeid als
hoofd van de school in Kelpen.
Toen dezer dagen hem iemand de vraag stelde, naar welke badplaats hij zich nu in de
vacantie begaf, antwoordde hij met een karakteristieken glimlach: “ik ga naar de
badplaats Grathem”.
Het is een sympathieke man, een rondborstige kerel, met een goed hart, de eenvoud in
persoon en wars van alle ijdelheid en reclamemakerij.
Wat hij doet, doet hij uit tijdverdrijf en nooit of te nimmer is er een gedachte aan
winstbejag of naammakerij bij hem opgekomen. Wie dat denkt, kent Jerôme Mertens
niet.
En niet alleen dat zijn vindingrijke geest, zich enkel op rijwiel- of motorgebied
beweegt, allerminst.
Zoo heeft hij 20 jaar geleden reeds het eerste stalen meubel vervaardigd nl. een
stoel, vervaardigd uit een paar oude uitlaatpijpen en als bekleeding een stuk doek
van een autokap genomen.
Zoo is hij steeds bezig, steeds prakkezeerend, steeds zoekend, maar daarbij altijd
vriendelijk en voorkomend, behulpzaam in alle opzichten voor wie een beroep op hem
doet.
Dat is Jerôme Mertens, de groote uitvinder van het kleine Grathem.
Laten we hopen, dat hij en zijn onafscheidelijke medewerker, de smid, in zijn pogen
in alle opzichten succesvol mogen zijn, vooral ook wat zijn motor betreft.
29 oktober 1938 DE NIEUWSTE VINDING OP RIJWIELGEBIED.
DE FIETS VAN DEN HEER JEROME MERTENS.
De constructie.
In ons nummer van 6 Augustus l.l. publiceerden wij het een en ander over een nieuw
rijwiel, uitgevonden door den heer Jérome Mertens te Grathem.
We verwachtten toen wel, dat dit onderwerp veler belangstelling zou wekken, en
inderdaad is ons zooveel om inlichtingen gevraagd, dat wij ons opnieuw met den
sympathieken en bescheiden uitvinder in verbinding hebben gesteld, ter verkrijging
van nadere gegevens omtrent de constructie van dit rijwiel.
We reproduceeren hierbij een afbeelding van het enkelvoudige rijwiel, waarop de
constructieve details der trapbeweging beter zichtbaar zijn, dan op het destijds
afgebeelde rijwiel voor twee personen.
Zooals men ziet is het frame anders gebouwd dan wij gewoon zijn.
Het voortandwiel is zeer groot en telt hier niet minder dan 60 tanden, terwijl op de
achternaaf gemonteerd zijn 15, 13 en 11 tanden, hetgeen versnellingen geeft van 8.64
M., 10 M. en 11.80 M. Dergelijke versnellingen op een rijwiel voor toerisme hebben
zeker nooit bestaan. Door een dérailleur kunnen deze versnellingen tijdens het rijden
ingeschakeld worden.
Met het hier afgebeelde rijwiel zijn reeds verscheidene duizenden kilometers afgelegd
en de groote voordeelen worden hoe langer hoe meer gevoeld door den berijder: veel
minder inspanning, vooral bij lange tochten, afwezigheid van zadelpijn, zelfs op een
ongeveerd zadel ruime plaats voor bagage.
Nog slechts een proef.
Dit eerste een eenig rijwiel is nog maar een proef en is in alle deelen min of meer
primitief uitgevoerd, en toch geeft het uitstekende resultaten.
Er laten zich echter nog allerlei verbeteringen aanbrengen en zelfs is het mogelijk
geheel andere constructies te bouwen door toepassing van deze trapbeweging. Daarvan
hooren we later nog wel.
Op de vraag of dit nieuwe beginsel ook zijn invloed zal uitoefenen op de wedstrijden,
kan het antwoord luiden, dat, indien de prestaties van de toerrijwielen stijgen,
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eveneens de prestaties der renners zullen stijgen door gerbuikmaking van de nieuwe
trapmechaniek. Doch daarvoor moet eerst geoefend worden, omdat de beweging, zoo
geheel anders is.
We hopen met deze toelichting en vooral met de nieuwe foto aan veler verlangen om
nadere inlichtingen voldaan te hebben.
Terloops kunnen we nog mededeelen dat ook aan de nieuwe vinding op motorgebied
voorspoedig wordt gewerkt. Te zijner tijd zullen we onze lezers ook hierover
uitvoerig inlichten.
5 november 1938 GRATHEM. LUCHTBESCHERMING.
Aan den heer K. H. Mertens alhier werd eervol ontslag verleend als hoofd van den
luchtbeschermingsdienst. Thans is hiervoor aangewezen de edelachtb. heer Mr. J.
Spuisers, burgemeester.
5 januari 1939 GRATHEM.
12½-Jarig bestaansfeest der Jonge Boeren. Bij een koperen feest.
Het was in het jaar 1926, toen onder de goede zorgen van den ZeerEerw. heer pastoor
H. Jaspers, de oprichting tot stand kwam van eene vereeniging van Jonge Boeren. Alle
begin is moeilijk en zoo was het inderdaad ook hier het geval. Deze waren evenwel
spoedig overwonnen en aanstonds kwam een bestuur tot stand, dat als volgt was
samengesteld: H. Jaspers, pastoor, Geestelijk Adviseur; G. Schreurs, secretaris; W.
Winkelmolen, lid, terwijl de heer H. Corsten als lid van de plaatselijke afd. van den
L.L.T.B. was toegewezen. Opgericht werd een vakbibliotheek en men ging over tot het
organiseeren van praatavonden. Er werden proefvelden aangelegd en met succes, want op
de tentoonstelling te Venlo werd de eerste prijs behaald. De secretaris nam ontslag
en tot opvolger werd aangesteld de heer Jos. Hermans, die sinds dien tijd
onafgebroken het secretariaat waarneemt. Financiëel stond de vereeniging er best voor
en de kas wees een saldo aan f120.
Daar in 1927 de ZeerEerw. heer pastoor Jaspers benoemd werd tot deken te Helden, werd
als Geestelijk Adviseur aangewezen de toenmalige kapelaan de WelEerw. heer Frissen.
Aan de Jonge Boerendag te Weert en Roermond werd met bijna alle leden deelgenomen.
In 1928 namen afscheid van de vereeniging als bestuursleden de heeren J. Bonten en G.
Schreurs. Hiervoor werden gekozen de heeren Th. Vestjens en Jac. van As. Het
voorzitterschap kwam in handen van den heer Jac. van As. Gegeven werden een cursus
over Motorkennis door den heer K. H. Mertens te Grathem met 26 deelnemers; een cursus
over Rundveekennis door veearts Driessen […]
2 juni 1939 Filmpje van de fiets met het trapmechanisme, rondrijdend in Grathem. {Met
hartelijk dank aan Chrétien Wetemans, cw@breda.com]
30 september 1941 Foto van de vijf broers Mertens met zwager Leo
voor het huis in Grathem en op
5 maart 1942 Kaart gestuurd naar zijn zwager Leo Theelen in Helenaveen.
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1 januari 1950 In verschillende bladen en kranten verschijnen artikelen over o.a. de
trapfiets. Zo bevat het blad ‘de Vuurpijl’ in 1945 een artikel over een vouwfiets.
Meer recente artikelen zijn te vinden in een blad over motoren. Jerome Mertens was in
de beginjaren van de motoren immers redacteur van het blad.
Jerome Mertens zou al voor de Eerste Wereldoorlog in Duitsland een generator
aangeschaft hebben die door een schoepenrad aangedreven (vlakbij de watermolen)
elektriciteit opwekte.
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Op de website www.molens.nl vinden we de volgende tekst
Grathemermolen te Grathem
De entree van het Midden-Limburgse dorp Grathem wordt als het ware gemarkeerd door de
Grathemermolen, gelegen aan de Uffelse Beek. Lange tijd was het de laatste watermolen
in de noordelijke helft van de provincie Limburg, die nog regelmatig in bedrijf was.
De watermolen van Grathem kan bogen op een respectabele ouderdom. In een akte,
berustend in het archief van de abdij Thorn en daterend uit 1252, wordt namelijk
reeds melding gemaakt van deze molen.
In 1873 werd de graan- en oliemolen door L. Schreurs gekocht van Th.M. de Geloes. In
juni 1874 wordt begonnen met de vernieuwingen in steen van de houten sluiswerken en
beschoeiingen. In 1909 zorgt de molenkracht voor een beperkte elektrische
verlichting, en wordt er in 1915 een aanvraag gedaan voor plaatsing van een turbine.
De oorspronkelijke turbine was van het type Francis, maar is nu vervangen door een
Girard-turbine. Dit type is eenvoudig van bouw, bestaat geheel uit gietijzer, en
heeft 36 schoepen en doorgangen in het huis (stator) en 32 in het wiel (rotor).
In 1994/95 vond in opdracht van de nieuwe eigenaar, de gemeente Heythuysen, een
omvangrijke restauratie plaats. Hierbij werden een nieuw waterrad met een doorsnede
van 5,20 m. en het unieke gietijzeren binnenwerk, Nederlands oudste gegoten
aandrijfwerk voor molenstenen, van de voormalige, verbrande Brunssummer Molen uit
1866 geplaatst. Behalve het gangwerk met stoel is ook de steenbedding met de unieke
achtkantige kuip op de zolder van de molen geplaatst.
De molen wordt regelmatig voor het malen van graan met waterkracht in bedrijf gesteld
door een vrijwillig molenaar en kan men in molen meelproducten kopen.
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4 februari 1978 Overgenomen uit het artikel
van het dagblad voor noord-limburg van zaterdag 4 februari 1978 onder de titel “De
‘Grathemse fiets’ herleeft”:
Op het gebied van techniek en de leer van voortbeweging en krachtoverbrenging
behoorde het Grathemse schoolhoofd ongetwijfeld tot een van de weinige pioniers, die
Limburg op dit terrein heeft voortgebracht. Vanaf zijn jeugd was Jerôme gefascineerd
door alles wat te maken had met mobiliteit. Van zijn eerste onderwijzerssalaris kocht
hij in 1898 een fiets. Dat kwam hem op een uitschrobbering te staan van de toenmalige
pastoor van het Roggelse Heibloem, waar Mertens voor de klas stond.
“Een “meester” hoorde niet te fietsen, dat paste niet bij iemand met een dergelijke
funktie”, zo voer de pastoor tegen hem uit…”
1 juli 2005 In juli 2005 zijn in Helenaveen bij grondwerkzaamheden
aan het Hannes Joostenplein verschillende flessen oude wijn gevonden. Door
verschillende personen is hiervan melding gemaakt. Als mogelijke verklaring wordt
gegeven: verbergen voor de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Uit de artikelen en de reacties kunnen we verder nog enkele details noemen van de
vondsten. Enkele flessen waren Saint-Emilion Grand Cru, ze zaten in een kist, dertig
in totaal, maar veel waren kapot. De wijnflessen waren wit/rood.
Over de vondst zijn in het Eindhovens Dagblad, in het bijzonder de Helmondse editie,
enkele artikelen verschenen. Deze zijn ongetwijfeld via www.eindhovensdagblad.nl te
raadplegen.
14 juli 2005 Op 14 juli 2005 geeft Theo van Teeffelen het volgende door aan André
Vervuurt, het betreft het in aanbouw zijnde Hannes Joostenplein in Helenaveen.
“Achter de kerk zijn nu de bouwputten (2 d.d. 13.07.2005) uitgegraven.
Er is weinig naar boven gekomen, of dit moet nog komen bij de derde bouwput?
Er zijn wel een stapel wijnflessen gevonden (wit/rood) de meeste leeg, maar ook nog
enkele volle en een plek met glas/steen/leien/kalk? en stukken ijzer enz. Wel kwam er
een tekening in de grond zichtbaar van een rechthoek (exact) ongeveer twee bij een
halve meter. Op ongeveer een meter diepte. (middelste bouwput). Ik heb hiervan wel
enkele foto’s gemaakt.”
13 januari 2007 e-mail van Chrétien Wetemans betreffende het Polygoonfilmpje
Hallo heer Theelen,
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Met veel interesse heb ik delen van uw website over uw grootmoeder Cecilia Mertens
gelezen. Vooral de gedeeltes die over Grathem (mijn geboorteplaats) en ommelanden
gaan heb ik met plezier gelezen. Dank voor het uitgebreide speur- en schrijfwerk.
Voor uw website is het volgende misschien ook interessant:
Een tijdje geleden, op zoek naar bewegend beeld over Grathem, kwam ik een filmpje van
het Polygoon journaal tegen.
In dit filmpje (zonder geluid) wordt de broer van uw grootmoeder, Jerôme Mertens, met
zijn nieuwste uitvinding op rijwielgebied getoond.
Het duurt ongeveer 50 seconden en is zoals gezegd zonder geluid.
Mocht u interesse hebben dan kan ik het e-mailen (tussen de 6 en 10 MB).
Bijgevoegd een paar foto’s van het filmpje.
Met vriendelijk groet,
Chrétien Wetemans
6 april 2007 e-mail van Olivier Mertens betreffende Jerome Mertens
Geachte Heer Theelen
Met interesse nam ik kennis van Uw website over Uw grootmoeder Cécile TheelenMertens, haar levensgeschiedenis en haar familie.
Zoals U waarschijnlijk reeds zal vermoeden zijn wij - niet zo gek ver - aan elkaar
verwant: mijn overgrootvader Karel Hieronymus (Jérôme) Mertens (1881-1956) was een
broer van Uw grootmoeder, als ik me niet vergis.
Zelf ben ik - al vele jaren - een fervent genealoog, maar desondanks trof ik nog vele
gegevens op Uw website aan die mij nog niet (of slechts ten dele) bekend waren; reden
is ook dat ik in Den Haag woon en werk en voor het échte genealogische onderzoek het
raadplegen van archieven in Limburg noodzakelijk is en ik daar slechts zelden toe in
de gelegenheid ben.
Niettemin denk ik dat het voor ons beiden interessant zou kunnen zijn om van
gedachten (en kennis) te wisselen, misschien dat U nog vragen heeft die ik kan
beantwoorden - ik heb het geluk gehad mijn grootouders Mertens - overleden in 1996
respectievelijk 2002 - goed gekend te hebben en veelvuldig "uitgehoord" te hebben
over hun voorouders - en omgekeerd.
Tot mijn genoegen zag ik dat U over foto's beschikt die mij nog onbekend waren, zoals
de groepsfoto's van A.M. Mertens en A.C. Mertens-van den Hombergh en hun kinderen en
ook van Anna Geertrudis Haanen, moeder van A.C. Mertens-van den Hombergh. Zou het
mogelijk zijn om deze foto's van U (digitaal) te krijgen? Is er misschien nog meer
fotomateriaal van (oudere) generaties Mertens en/of Van den Hombergh?
Over aanverwante families, zoals Verbruggen, zou ik U wellicht nog het een en ander
kunnen mededelen - ik meende uit Uw site op te maken dat hier nog wat vragen over
bestaan.
Al met al mijn complimenten met Uw site en de gedetailleerde doorwrochtheid ervan iets dat lang niet van alle (particuliere) genealogisch/historische websites gezegd
kan worden!
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend
Olivier Mertens
Mr O.W.C. Mertens
Witte de Withstraat 42
2518 CV Den Haag
Tel. 06-28972890
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