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[Berichten en berichtjes uit de kranten over Baarlo of Baarlose mensen. Echter, alle
stukjes over de rijksbelastingen en de ambtenaren zijn weggelaten - immers, deze
personen worden regelmatig overgeplaatst en waren soms maar korte tijd in het dorp.
Idem m.b.t. stierenkeuringen, priesterwijdingen, perikelen rond een ontslagen
burgemeester, openbare verkopingen, e.d.]
27 juli 1805 In het Dorp Baarlo, Roer Departement, een uur van de Stad Venlo, te
Huur of te Koop, met primo September 1805: Een zeer goed HUIS, bestaande in vier
Beneden-Kamers, een Boven-Kamer, Provisie-Kamertje en Zolders, twee Keukens met eene
goede Pomp, Kelders en Stallinge voor twee Koeijen of Paarden, eene besloten Plaats
en goede Tuin, nieuw omringt met Muren; adres by den Adjoinct Smeets, te Baarlo.
24 september 1823 LIQUIDATIE VAN DEN NEDERLANDSCHEN ACHTERSTAND.
B. Staat van verëvening van de maand Julij 1823.
De Algemeene Commissie van Liquidatie, gevestigd te 's Gravenhage, brengt, bij deze,
ter kennis van allen, wien zulks zoude mogen aangaan, dat, door den Koning, is
goedgekeurd de staat van Liquidatie, wegens den Nederlandschen Achterstand, over de
maand Julij 1823, aan Z. M. ingediend, en dat, wegens deze geliquideerde
schuldvorderingen, op het bureau der Commissie, op het Buitenhof, lit. K, no. 91,
verkrijgbaar zijn, op maandag, dingsdag, donderdag en vrijdag, van elke week, den
voormiddags van tien tot twaalf ure, de bewijzen van verëvening, voor de
belangstellenden, wier namenhierna volgen:
14500 B. Joosten, id. [...]
---08 P. van Inckenvort, te Baarlo.
---09 L. Jacobs, id.
14510 De erven C. Smeets, id.
---11 De baron d'Erp,id.
---12 A. Ingenoet, id.
---13 H. Bongaerts, te Baarlo
---14 De wed. G. Bouten, id.
---15 De erven C. Bergmans, id.
---16 P. Peeters, id.
---18 L. Engels, te Baarlo.
---23 M. Beurskens, te Baarlo.
---24
---25 De baron D'Olné, id.
---26
---27 De kerkfabriek van Baarlo.
---28 H. Engels, id.
---29 D erven van C. Smiets, id.
14530 G. Janssen, id.
---31 P. Inkenvoort, id.
---32 De erven van C. Smeets, id.
---33 De erven van J. Linssen, id.
---34 De wed. van S. Thijssen, id.
14535 De wed. van J. Sanders, id.
---36 De baron D'Olné, id.
---37 A. Aerts,id.
---38 A. Kessels, id.
---39 A. Ingenoot, te Baarlo.
14540 De wed van M. Verhaart, id.
---42
---43
---44
---45
---46
---47
---48 De baron d'Olné, te Baarlo.
---49
14550
---51
---52
---53
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---54
---55 De gemeente Baarlo.
---56
---57 De wed. J. Hermans, te Baarlo.
Dat de belanghebbende reclamanten zich, in persoon, of door derzelver gemagtigden,
zullen komen aanmelden; zullende de gemagtigden moeten zijn voorzien van eene
volmagt, die, overeenkomstig artikel 1985 van het burgerlijk wetboek, kan worden
gegeven, hetzij bij eene publieke akte, of bij een gezegeld geschrift onder de hand,
of bij een' brief, mits behoorlijk gelegaliseerd en geregistreerd zijnde; terwijl de
erfgenamen of regt verkregen hebbenden van de reclamanten, wier namen hierboven
worden aangetroffen, de bewijzen van hun goed regt, ter secretarie der algemeene
commissie van liquidatie, zullen moeten exhiberen.
Dat, wijders, ten einde voor te komen, dat de bewijzen van verëvening geen gevaar
loopen van te worden afgegeven aan verkeerde personen, hoezeer de zoodanige, welke
zich, ter verkrijging daarvan, aanmelden, dezelfde namen voeren als de reclamanten,
in de bewijzen van verëvening vermeld, de commissie, daarom, verlangt, dat de
belanghebbende of zaakgelastigden, bij het aanvragen om de bedoelde bewijzen van
verëvening, daarbij schriftelijk, voegen eene algemeene opgave van den aard en den
oorsprong der pretentie, waarover de cognitie der commissie gegaan heeft, en waarvan,
als zijnde verëvend, de namen der reclamanten zijn aangekondigd.
's Gravenhage, den 30en augustus 1823.
De Algemeene Commissie van Liquidatie,
A. VAN GENNEP. ter ordonnatie van dezelve, S. DASSEVAEL.
14 april 1828 (305) De Notaris CORNELIS, wonende te Roermond, zal op zaturdag den 26
April 1828, ten 10 uren des voormiddags, in den Gouden Leeuw aldaar, in het openbaar
verkoopen:
A. Het adelijke huis, of de zoo genoemde Baronnie de Raaij, met de daarbij gelegen
pachthoeve en derzelver wei-en akkerlanden, plantaadjes, bosschen, jagten en
visscherijen, groot circa 49 bunders vierkant; item ruim 18 dito bunders beste heide.
Alles in Baarloo, op den grooten weg van Maastricht naar Venloo digt bij de Maas,
zeer aangenaam gelegen, en wel geschikt, zoo voor een' rentenier, als voor een'
fabrikant of negociant.
B. Eene pachthoeve, genaamd Meeuwissenhof, [...]
20 november 1829 - Par arrêté du 5 octobre de dernier, S. M. a permis de suspendre
pendant deux ans, à dater du 31 mars 1830, la perception du droit de barrière aux
bureaux n.˚ 1 à Blerik, n.˚ 2 à Baarlo, n.˚ 3 à Kessel, n.˚ 4 à Neer, n.˚ 5 à Halen
et n.˚ à 6 Heel, sur la grande route de Venlo à Maestricht, 1e classe n.˚ 2.
2 december 1829 La veille, un autre incendie avait consumé l'atelier du sieur
Coenen, charpentier à Baarlo. Quelques ustensiles de labour et des meubles ont
également été brulés.

110

18 juni 1830 - Deux journaliers de Baarlo, Limbourg, occupés à retirer de la terre
glaise, ont trouvé en creusant, un vase de terre rempli de médailles d'or et
d'argent, de la valeur de 300 fl.; elles sont toutes de la dimension d'une pièce de
25 cents.

115

20 januari 1831 Getrouwd
C. C. RIJKE, wonende te Boxmeer. Weduwnaar van C. T. HOCTIN en J. A. LAMBRACHTS.
BAARLO, den 12 January 1831.
Deze is dienende tot kennisgeving, zoo aan Familie, als aan Vrienden en Bekenden.

120

26 maart 1841 MAASTRICHT, 22 Maart.
Na zich gedurende vier dagen met de behandeling der zaak van Gerardus Clemens, oud 37
jaren, landbouwknecht, geboren en laatst wonende te Blerck, te hebben bezig gehouden,
heeft het Hof van Assises voor het Hertogdom Limburg, denzelven schuldig verklaard
van, in den avond van den 19den Mei 1840, onder Baarlo, gemeente Maasbree,
moedwilliglijk met een snijdend werktuig noodzakelijk doodelijke verwondingen aan den
hals en keel van Anna Maria Beurskens te hebben toegebragt, ten gevolge van welke
verwondingen deze op denzelfden dag overleden is, en van daardoor eenen moedwilligen
doodslag op gezegde Anna Maria Beurskens te hebben gepleegd. Het Hof heeft vervolgens
den schuldig verklaarden veroordeeld tot eeuwigdurende dwangarbeid, met bevel dat
hij, alvorens zijne straf te ondergaan, gedurende een uur aan de kaak zal worden
vastgemaakt op een der publieke plaatsen dezer stad, en terzelfder tijd met een
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gloeijend ijzer op den regter schouder, met het uitdruksel der letters TP
gebrandmerkt, hem mede veroordeelende in de kosten jegens den staat getaxeerd ad
f711.49.
7 januari 1848 Maastricht, 3 Februarij.
Voor het provinciaal geregthof alhier, stond heden te regt P. Clemens,
zadelmakersknecht geboren te Gerolstein in Pruissen en laatst woonachtig te Baarloo,
gemeente Maasbree; beschuldigd van moord met voorbedachten rade, in den avond van 27
Februarij 1847, op den bijna 70jarigen grijsaard W. Thijssen, te Baarloo woonachtig,
gevolgd van diefstal met braak.
Nadat het hof den heer regter-commissaris, welke deze zaak geinstrueerd had, en aan
den heer burgemeester der gemeente Maasbree, de 2 eerste van ruim 60 gedagvaarde
getuigen had gehoord, heeft hetzelve de zitting geschorst tot morgen ten 10 ure.
6 december 1848 De Verkiezingen.
[...] Op den heer baron Scherpenzeel Heusch, in dit district woonachtig, (te Baarlo,
gemeente Maasbree), waren 128 stemmen uitgebragt. [...]
6 december 1848
Weert, 30 November.
Sedert eenigen tijd reeds hebben de separatisten het land als het ware onafgebroken
bestrooid met brieven, plakkaten en gedrukte stukken, uit Frankfort gezonden, en
waarvan de strekking was, [volgt een lang stuk over de eventuele scheiding van
Limburg]
“Ik heb de eer mij hoogachtend te teekenen
“(get.) Baron SCHERPENZEEL-HEUSCH”.
[dan volgt ondersteuning, getekend door T. VAN STRAELEN en weer een reactie hierop.]
14 december 1848 Op den 28sten dezer maand zal voor het provinciaal geregtshof te
Limburg behandeld worden de zaak van J. H. V., bakker en winkelier, geboren te
Grathem, en laatst gewoond hebbende te Reuver, gemeente Beesel, beschuldigd van
manslag met voorberachten rade, en alzoo van moord, gepleegd den 22sten Julij dezes
jaars, op den heer Frederik Jenny, gepensioneerd kapitein der infanterie, gewoond
hebbende te Baarlo.
In deze hoogst gewigtige en belangrijke zaak doet zich de navolgende bijzonderheid
op: dat, volgens de acte van beschuldiging, de beweerde manslag door geen enkel
getuige is gezien en op den overleden heer Jenny geene uitwendige beleediging is
gevonden, terwijl ook de inwendige gesteldheid van het ligchaam in deszelfs normalen
toestand is geconstateerd, met uitzondering eener algemeene vloeibaarheid van het
bloed, welk verschijnsel mogelijker-wijze met den dood in verband zou kunnen staan.
Volgens de beschuldiging wordt de schuldpligtigheid van voornoemden J. H. V. afgeleid
uit diens gesprekken en gedragingen, zoo vóór als na het overlijden van den heer
Jenny gehouden en gevoerd, en zoude aan den overledene een slag voor de borst zijn
gegeven met eenen steen, welken de beschuldigde na het voorval in eene herberg, heeft
weggeworpen. Met belangstelling worden de debatten in deze zaak te gemoet gezien. De
beschuldigde heeft den heer mr. Willem Sassen Jzn. tot zijnen raadsman gekozen.
13 januari 1849 MAASTRICHT, 10 Febr.
Het provinciaal geregtshof heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van J. Verbruggen,
bakker en winkelier te Beesel, beschuldigd van moord op den Heer Jenny, in leven
gepensioneerd kapitein, gewoond hebbende te Baarloo. De verdedigingsmiddelen door
zijnen raadsman, Mr. Willem Sassen Inz. voorgedragen, in al hunnen omvang aannemende,
heeft het hof den beschuldigde niet schuldig verklaard aan de hem ten laste gelegde
misdaad, en hem dien ten gevolge vrijgesproken. De beschuldigde is daarop
onmiddellijk in vrijheid gesteld.
13 januari 1849 - Gisteren bevond zich alhier ter stede de Heer baron van
Scherpenzeel Heusch, terugkomende van Brussel, alwaar hij, naar men verzekert, te
vergeefs pogingen heeft gedaan, om eene verandering te erlangen in de destijds door
hem ten gevolge der Belgische wet van 27 Sept. 1835 gedane verklaring, om als
Belgisch onderdaan te worden beschouwd, en waardoor hij het indigenaat van
Nederlander heeft verloren. Men zegt, dat hij dien ten gevolge voornemens is, ook
voor het lidmaatschap der Tweede kamer, waartoe hij in het distrikt Sittard is
verkozen, te bedanken.
18 januari 1849 Nous avons mentionné hier une lettre addressée par M. Scherpenzeel
Heusch, député de la province du Limbourg, à la Seconde Chambre des Etats-Généraux.
Voice la traduction de cette lettre, dont il a été donné lecture dans la séance de
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jeudi dernier, 15 février.
Baarlo, 13 février 1849.
A Monsieur le président de la Seconde Chambre des Etats-Généraux à La Haye.
Le soussigné, élu député [...]
Signé, baron J. L. VAN SCHERPENZEEL HEUSCH.
19 januari 1849 De brief van den Baron v. Scherpenzeel Heusch, in de zitting der
Tweede Kamer van 15 Februarij ingekomen, luidt letterlijk aldus:
BAARLO, 13 Februarij 1849.
Aan Zijn Edel Mogende den Heer President der Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's
Hage.
De ondergeteekende afgevaardigde bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het
kiesdistrict van Sittart, Hertogdom Limburg, heeft de eer de volgende bedenkingen te
opperen.
Het is ontegensprekelijk, dat ingevolge het tractaat van Londen van 15 April 1839, en
ingevolge het tractaat van den 5den Sept. 1839 tusschen Zijne Majesteit den Koning
der Nederlanden als Groothertog van Luxemburg en den hoogen Duitschen Bondsdag
gesloten, het Hertogdom Limburg verbindingen met Duitschland heeft.
Het Nederlandsche bestuur door het orgaan van 's Konings commissaris in Limburg,
heeft bij proclamatie van 20 Mei 1848 verklaard, dat het Hertogdom Limburg slechts
door eenen morelen band aan Duitschland gebonden is.
De besluiten der hooge Duitsche constitueerende Nationale Vergadering, zitting
houdende te Frankfort a/M., bewijzen daarentegen, dat men van de zijde van
Duitschland deze verbinding geenszins als moreel, maar wel degelijk als materieel
beschouwt, want in de zitting van 19 Julij jl. verklaarde voornoemde vergadering
eenstemmig:
>>I. Dat zij de tot nog bestaan hebbende vereeniging van het Hertogdom Limburg met
het Koningrijk der Nederlanden, onder dezelfde Grondwet en dezelfde administratie,
als onvereenbaar met de Duitsche Bonds-Grondwet betracht.
>>II. Dat het van zelf spreekt, dat het besluit in de zitting van den 8sten Mei jl.
door de Nationale Vergadering genomen, waardoor alle bestemmingen der afzonderlijke
Duitsche Grondwetten, welke niet overeenstemmend zijn met de door haar vastgestelde
algemeene grondwet, maar naar maatstaf der laatstere (hunne algemeene werkzaamheid
onbeschadet) als geldent te betrachten zijn - ook voor het Hertogdom Limburg
verpligtend is.”
In de zitting van den 25sten Nov. jl. verklaarde het Duitsche Parlement wederom
eenstemmig het volgende:
>>I. Het centraal bestuur wordt opgevordert tegen de uitvoering der nieuwe
Nederlandsche grondwet in het hertogdom Limburg te protesteren en deze op alle aan
hetzelve doelmatig schijnende wijze tegen te gaan.
>>II. In zoo verre tot de uitvoering van de besluiten van den 19den Julij jl. eene
verstandhouding met de Hertog-Limburgsche of wel Nederlandsche Regering noodzakelijk
is, dezelve zonder verwijl daar te stellen, en gemelde besluiten tot eene zoodra
mogelijke uitvoering te brengen.”
Daar nu ingevolge bovenstaande besluiten, de Duitsche grondwet en alle voor
Duitschland algemeene wetten, in het Hertogdom Limburg uitvoerbaar verklaard moeten
worden.
Daar van de andere zijde door de Nederlandsche regering, de Nederlandsche grondwet en
wetten, in het hertogd. Limburg gepromulgeert zijn.
Aangezien Duitschland, het Hertogdom Limburg als Duitsch grondgebied betracht, en
Nederland gemeld Hertogdom in deszelfs grondwet als Nederlandsche provincie doet
voorkomen, zoo bevind zich het Hertogdom Limburg ten opzigte van Duitschland en van
Nederland in eene dubbele verhouding, die eene onmogelijkheid is, en hetzelve tot een
zeker bederf leiden moet.
Als Limburgsche afgevaardigde, vind zich de ondergeteekende alvorens zitting in de
Nederlandsche Staten Generaal te kunnen nemen, verpligt, aan de Nederlandsche
wetgevende en uitvoerende magt, de volgende vragen te moeten rigten, en op dezelve
een cathegorisch antwoord te verlangen:
I. Zal de, door het Duitsche Parlement voor geheel Duitschland verbindend verklaarde
Grondwet, in het hertogdom Limburg gepromulgeert worden en voor de Limburgers
verbindend zijn?
II. Zullen de, door het Duitsche Parlement voor geheel Duitschland verbindend
verklaarde wetten, in het hertogdom Limburg gepromulgeert worden en voor de
Limburgers verbindend zijn?
III. Zullen de geldelijke bijdragen door het Hertogdom Limburg als Duitsche Bondstaat
aan Duitschland verschuld, door de Nederlandsche schatkist blijven voldaan worden, en
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zal Nederland zich door eene wet verbinden aan deze verpligting)als Nederlandsche
verpligting te blijven voldoen?
De ondergeteekende verklaart, dat zoo lang hij geen cathegorisch antwoord op
bovenstaande vragen zal ontvangen hebben, hij geene zitting in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal zal nemen.
BARON J. L. VAN SCHERPENZEEL HEUSCH,
thans Afgevaardigde voor het Hertogdom Limburg bij de Hooge Duitsche constituerende
Nationale Vergadering te Frankfort.
21 januari 1849 Tweede Kamer. Zitting van Woensdag, 21 Februarij.
[hier een uitgebreid antwoord op de brief van Scherpenzeel Heusch te Baarlo.]
30 mei 1849 Het te Maastricht uitkomende dagblad verzekert, dat de geruchten, welke
in de laatst dagen in dat oord geloopen hebben, omtrent woelingen in de streken van
Roermond, Venlo en Baarlo, geheel ongegrond zijn; dat wel is waar een paar compagniën
infanterie uit Maastricht en eenige ruiterij uit Tilburg naar Venlo vertrokken zijn,
maar dat dit alleen geschied is, om aan de grenzen een behoorlijk toezigt te houden,
nademaal sedert het bedwingen van de oproeren in de naburige Duitsche steden, als:
Elbersfeld, Dusseldorp, Crefeld, enz. de onruststokers, die daaraan deelgenomen
hadden, overal een goed heenkomen gezocht hebben en ten deele ook over de
Nederlandsche grenzen, naar de zijde van Venlo, gevlugt zijn.
12 juli 1853 Het onweder hetwelk den 8 dezer onze provincie geteisterd heeft, heeft
ook in vele streken van Limburg gewoedt en heeft vele schade veroorzaakt in de
gemeentens Blerick, Baarlo, Kessel, Belfeld, Venlo, Tegelen, Maasbrée, Sittard en
Geleen. Te Baarlo is de oogst bijna voor de helft vernield.
9 november 1854 13. Brief van Gedep. St. van 3 Nov. jl. no. 60 waarbij wordt
medegedeeld, dat zij ingevolge het besluit der Staten van den 10 Julij zich tot de
Gedep. St. van het hertogdom Limburg hebben gewend betrekkelijk de daarstelling van
de prov. weg van Mierlo door Lierop, en Asten naar de grenzen van genoemd hertogdom.
Blijkens het bij de stukken overgelegd antwoord van Ged. St. van Limburg is door de
besturen der gemeenten Meijel, Helden en Maasbree de aanleg gevraagd van een prov.
weg door Meijel, Helden en Baarlo tot aan het veer hetwelk tusschen Baarlo en Steil
op de Maas gevestigd is, in verbinding met den weg die van af het genoemd veer tot
aan de Pruissische grenzen tot Kaldekirchen voor rekening der gemeenten Tegelen
gelegd is. Ged. St. van Limburg geven tevens te kennen dat de Pr. St. het adres der
gemeentebesturen aan hen zonder bepaalden last hebben verzonden en dat het nog zeer
onzeker is of de voormelde weg op het grondgebied van het Hertogdom Limb. zal tot
stand komen; de gemeentebesturen van Mierlo en ..... schijnen ongenegen geldelijke
bijdragen in de kosten van aanleg dien weg te geven. Afd 3.
[Over deze weg verschijnen meerdere artikelen.]
6 januari 1856 Binnenland.
Men schrijft ons uit Baarlo. 3 Dec.
Verleden maandag omstreeks 4 ure des morgens, had alhier in de woning van J. B. eene
zonderlinge poging tot tot diefstal plaats. Een venstertje der schuur opengebroken
hebbende is een persoon door hetzelve tot op den zolder en verder langs de trap naar
beneden gekomen. De meid welke naast deze trap slaapt, hoorde hem afkomen en de
slaapkamer van B. ingaan, wier vrouw echter ontwakende, ook haar man wekt, zeggende:
daar heeft mij iemand op de schouders geklopt, welke zich nog in de kamer bevindt.
Hierop heeft de dief het hazenpad verkozen en zich zoo spoedig mogelijk langs
denzelfden weg verwijderd. Het schijnt dat hij heeft willen beproeven of de
echtelieden B. nog in den slaap gedompeld waren, om alsdan zich meester te maken van
eene som geld, voortkomende van een perceel weide, welk B. onlangs verkocht had, en
welke som hij waarschijnlijk vermeende in de kist van deze laatsten te moeten vinden.
1 maart 1856 Berigt.
De Notaris KEULLER, residerende te Venlo, zal ten verzoeke der Hoog Wel Geboren
Heeren BARON D'OCNE, Grondeigenaar te Baarlo, en Jonkheer RUIJS VAN NIEUWENBROEK,
Grondeigenaar te Beesel, op Donderdag den 6 Maart 1856 juist ten negen ure
voormiddag, te Baarlo in het openbaar verkoopen:
Veertien slagen zware CANADABOOMEN, staande nabij Scheris aan den weg van baarlo naar
Helden en Maasbrée, en geschikt tot planken, klomp- en timmerhout.
Dertig slagen gekapte DENNEN in het Freulesbosch, dienstig tot lathout, schanshout,
hop-. spurrie- en boonstaken.
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Veertien slagen zeer zwaar EIKEN SLAGHOUT, staande aan en om Boschhof, geschikt tot
schans- en brandhout.
Gegadigden gelieven te vergaderen bij den koop No 1 aan Scheris te Baarlo.
15 maart 1856 INGEZONDEN STUKKEN.
Men schrijft ons uit Baarlo, 13 Maart.
Met een bijzonder genoegen woonde ik vorigen dingsdag het Schoolbezoek in Baarlo bij.
Ten twee ure waren alle kinderen, rein en netjes gekleed, in het schoollokaal
vereenigd, in afwachting van die groote gebeurtenis, waarvan het vooruitzigt, sedert
langen tijd, hunnen ijver verdubbeld had. Opgetogen van vreugde en vol vertrouwen in
hunne krachten, begroetten zij de intrede van M. den Distriks-Schoolopziener,
vergezeld van de W.E.W. H. H. geestelijken der plaats, en van de H.H. Leden van het
Gemeente-Bestuur, door een zeer passend lied, gezongen naar de wijs: Wien Neerland's
bloed.
Onmiddelijk hierna nam het schoolexamen een' aanvang. De laagste afdeeling verwekte
bijzonder aller aandacht en verwondering: meisjes niet hooger dan eene vuist, en
kereltjes van de eerste broek spelden en lazen, voorwaarts, achterwaarts, met eene
opvallende vlugheid en bevallige stoutheid; en ik meen hierin andermaal een afdoend
bewijs gevonden te hebben ten gunste der schrijf- lees- en leerwijze.
De vorderingen van de twee eerste afdeelingen beantwoordden niet minder aan de
algemeene verwachting, en terwijl, mijns krachtens, de hollandsche uitspraak soms te
wenschen overliet, bewonderde iedereen de juiste en beredeneerde antwoorden der
kinderen, die in taal- reken- en aardrijkskunde, blijken gaven vanngrondige
kennissen, die men maar zelden, ook in hoogere scholen, aantreft. Om geen misbruik te
maken van de bekrompene en zoo goed bestede ruimte van het geachte Nieuwsblad, rep ik
maar een enkel woord van het onderzoek in de fransche taal.
Na ruim anderhalf jaar het onderrigt genoten te hebben, zijn de leerlingen zoo ver
gekomen, dat sij vrij goed fransch spreken en schrijven, en coulant vertalen. Dit
bewezen zij klaarblijkelijk in het al te kort maar streng onderzoek. De ouders, die
bijna allen tegenwoordig waren, schenen op het levendigste deel te nemen aan deze
openlijke tentoonstelling van de vordering hunner kinderen. Er was dan ook meer ééne
stem, één gevoelen, bij de talrijke aanwezenden, om, èn aan den ijver des
onderwijzers, èn aan de vlijt der kinderen hulde te bewijzen. De Heer Schoolopziener
was heel zeker de tolk van aller gevoelens, wanneer hij bij het sluiten dezer
belangwekkende plegtigheid in eene treffelijke aanspraak, den kinderen geluk wenschte
over hunne vorderingen, den ouders over het bezit eener zoo goed geregelde school. >>
Ja, voegde ZEd. er bij, ja ingezetenen van Baarlo, ziet de toekomst onverschrokken te
gemoet! want uwe kinderen genieten eene voortreffelijke onderrigting, die weelderige
vruchten belooft, omdat in Baarlo de Geestelijke en de Burgerlijke overheid het werk
der opvoeding eenparig behartigen, en onvermoeid voortzetten en verbeteren.”
Deze woorden vonden weerklank in aller harten, een ieder meende nu blij gemoed, zich
huiswaarts te moeten begeven, toen eensklaps de algemeene tevredenheid, hel en
zachtklinkend werd uitgedrukt door de Baarlosche Fanfare: nu schitterde de vreugde op
ieders gelaat, rein genot en ongestoorde voldoening vervulden aller gemoed. Dien
[...]
7 juni 1856 - Verleden dingsdag heeft in onze omstreken een verschrikkelijk onweder
gewoedt. Van verscheidene kanten meldt men ons dat de oogst verhageld is; naar het
schijnt hebben de Gemeenten Baarlo, Kessel, Neer en Heijthuijzen het meest hierdoor
te lijden gehad. Het is te betreuren dat de inwoners dezer Gemeenten, welke het
vorige jaar ook van den hagelslag getroffen zijn, hunnen oogst voor dit jaar niet
verzekerd hebben, daar toch de premie in verschillende Assurantiën zoo min gesteld
is.
2 augustus 1856 INGEZONDEN.
Baarlo, den 27 Julij 1856.
Dat de vereering der Heiligen nog altijd warme voorstanders vindt kan het feest der
H. Odilia, den derden Zondag van Julij te Baarlo gevierd met een treffend en roerend
bewijs staven. Reeds bij het krieken van den dag zag men de van heinde en ver
toegestroomde pelgrims in en rondom de kerk vergaderd; de eenen om den bijstand van
de magtige voorspreekster, de H. Odilia af te smeeken, anderen om haar voor ontvangen
gunsten te bedanken
Van af zes ure, toen de eerste mis begon, gedurende welke de Zeer Eerwaarde Heer
DAMMAN, van de orde der Kruisheeren te Maeseijck, een treffende preek hield over de
vereering der heiligen, tot aan de hoogmis, waren drie priesters onophoudelijk bezig
met biechten en het uitdeel der H. Communie.
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Te 9 ure begon de Wel Eerw. Heer pastoor van Blerick de plegtige hoogmis, waaronder
de Zeer Eerw. DAMMAN weder den kansel beklom, en nogmaals, maar met meer kracht en
zalving het onderwerp van zijne eerste preek voortzette. Des namiddags ten 3 ure werd
een plegtig lof gezongen, waaronder de Kruisweg werd gehouden. Bij deze gelegenheid
rigtte de onvermoeide predikant een derde maal het woord tot de aandachtige
toehoorders. Eene nieuwe geestdrift bezielde den vromen Kruisheer, toen hij, in eene
wegslepende taal, de kracht van het kruis en de ?enstelijkheid van den kruisweg aan
de die? ?ene menigte ontwikkelde.
Niet alleen dezen dag, maar ook al de overige dagen der octaaf zag men van alle
kanten ?de christenen toesnellen, en den laatsten Zondag w?neer onder de hoogmis,
de?, Heer VAN SOL?ET, kapellaan te Venlo ? ? rede hield over de standvastigheid, ? ?
pelgrims niet minder groot dan den eersten.
Dit feest, dat ?k aan den onver?eiden ijver van onze Wel Eerw Herder sedert vier
jaren met eenen steeds toenemenden luister en klimmende godsvrucht door vreemden en
ingezetenen gevierd wordt, zal zonder twijfel voor Baarlo eene bron zijn van
zedelijke welvaart en hemelsche gunsten.
22 augustus 1857 - Den 14 dezer ontstond er brand in de gemeente Tegelen, waarbij 5
huizen in de asch gelegd werden; de brand was ontstaan bij den graanhandelaar Pubben.
Van den inboedel heeft men weinig kunnen redden; eene groote hoeveelheid graan
alsmede eenige runderbeesten, varkens en geiten zijn een prooi der vlammen geworden.
Door de hulp der brandspuiten van Venlo, Belfeld, Blerick en Baarlo, heeft men den
verderen voortgang kunnen stuiten. Vooral de in brandgevaar onverschrokken Venlonaren
zijn bij deze ramp met onverpoosden ijver werkzaam geweest. Onder meer anderen
verdienen P. Ebus en Coonen wegens hunne getoonde onversaagdheid eene loffelijke
vermelding.
? augustus 1857 - Laatstleden Zondag 23 Aug. ter 4 ure 's namiddags, werd door het
Philharmonisch Gezelschap van Venlo, en de fanfare Gezelschappen van Baarlo, Blerick
en Tegelen, te Stijl een Concert champêtre gegeven ten voordeele der behoeftige
slagtoffers van den brand, die den 13 jl. te Tegelen vijf huizen in de asch gelegd
heeft. Mevrouw DW. L. Moubis had te dezen einde haren uitgestrekten en fraaijen tuin
en boomgaard welwillende afgestaan, welke plaats dan ook door den lofwaardigen ijver
van de benoemde kommissie doelmatig ingerigt, en door fraaije versieringen in een
aller aangenaamsten lusthof herschapen werd. Reeds vroeg in den namiddag, in weerwil
der brandende hitte, togen talrijke scharen van alle zijden naar Stijl, waar weldra
circa twee duizend feestvierenden van allen stand vereenigd waren. Beurtelings deden
de bovenopgenoemde muziekkorpsen, die zich allen opperbest van hunne taak gekweten
hebben, de lucht door hunne welluidende akkoorden weergalmen, terwijl in de
tusschenpoozen der muziek het blij gejoel der menigte zich harmonisch met het
geklingel der glazen, flesschen en kannen vermengde. Broederlijkheid en hartelijkheid
zaten aan dit volksfeest voor, en werkten allergunstigst op de vrolijke stemming
aller aanwezigen. Eerst laat in den avond keerden de feestvierenden huiswaarts.
De gemeenten Tegelen, Baarlo, Blerick en Belfeld figureerden op de intekeningslijst
voor dit landelijk koncert, voor de gezamenlijke som van 260 Gl., terwijl Venlo ruim
500 Gl. bijbragt. Daarenboven was het voordeel hetwelk op het bier, den wijn enz.
gemaakt werd, ten bate der behoeftige slagtoffers van den brand.
Allen lof heeft men eenpariglijk gegeven aan de heeren die voor de versieringen,
bediening en goede orde gezorgd hebben, en met zooveel belangeloosheid en ijver hunne
beste pogingen hebben aangewend om dit feest genoegelijk en tevens den armen
allerweldadigst te maken.
10 oktober 1857 - Men schrijft ons uit Tegelen:
Niet lang geleden werd alhier het feest der H. Kindsheid op eene bij uitstek
luisterrijke wijze gevierd; de ingezetenen hadden als het ware gewedijverd om den
feestdag van dit liefdalig genootschap allerheugelijkst te maken. Heerlijk was de
optogt van het schoolgebouw naar de kerk. Voorafgegaan van de Fanfare-harmonie dezer
gemeente, te midden van twee rijen in hunne beste kleederen uitgedoste kinderen
kwamen verscheidene groepen hagelwitte bruidjes, ruim 50 in getal, achter den
standaard der H. Kindschheid geschaard, en vaantjes van verschillende kleuren,
bloemkorfjes, lelietakken, horens van overvloed en andere zinnebeeldige figuren
dragende. In het middengedeelte van den trein zag men eense schaar van elf smaakvol
op oostersche wijs gekleede herderkens, die als eene Eerewacht vormden van eene
keurige versierde baar, door vier in het hemelblaauw gekleede meisjes, gedragen werd.
De stemmige houding en voorbeeldige ingetogenheid dezer meisjes, die doordrongen
waren van de eervolle taak welke zij vervulden, boeiden aller aandacht. daarna
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volgden nog een aantal bruidjes met de Collecteurs en Collectricen, die, om hunnen
aanhoudenden ijver in het bijhalen van het wekelijksch penningske, eene eervolle
vermelding verdienen; en eindelijk sloot eene talrijke geestelijkheid den feeststoet.
Zoo togen zij langzaam, met ontrolde en door de morgenkoelte bewogen banieren, te
midden eener menigte toeschouwers, waaronder vele vreemdelingen, door de met talrijke
vlaggen versierde straat, ter kerke heen. Laudate pueri Dominum, looft kinderen den
Heer, zoo klonk de vrolijke kinderstem bij de intrede in het grijze tempelgebouw. Het
Kindje Jezus werd op een keurig versierden troon tusschen eene menigte bloemen
neergezet en van de bruidjes en herderkens als van zoo veel engeltjes en hovelingen
van den Hemelschen Koning omgeven.
Onmiddelijk hierna werd de H. Offerande der Mis opgedragen door den Eerw. heer Ariens
kapellaan te Baarlo, bijgestaan door drie andere geestelijken. Na het Evangelie
besteeg de Eerw. pater Isidoreus, Rektor der Passionisten te Herten, den kansel
waarin hij in roerende taal van het doel en de voordeelen van het Genootschap der H.
Kindschheid sprak. Aller harten waren dan ook getroffen en in veler oogen welde een
traan van medelijden voor de arme verlatene Sineesjes op. Na de preek volgde de
opdragt: een kort maar zielroerend oogenblik! De oogen op het Goddelijk Kindje
gerigt, sprak een der lieve kleinen haar gebed tot Jezus en Maria. O! de welluidende
toonen harer stem schenen als wierookwalm tot den troon der Allerhoogsten in den
hemel op te stijgen. Gedurende de Mis zongen de kinderen bij afwisseling
toepasselijke lofzangen en na de plegtige dienst werd hun eene Reliquie van het
kribbeke van Bethlehem ter vereering aangeboden.
Na den middag trok men wederom in dezelfde orde naar de kerk ter bijwoning van het
plegtige Lof, waaronder de Eerw. heer Kapellaan Berden, Direkteur des Genootschaps,
den predikstoel beklom en een hartelijk woord van opwekking tot de toehoorders rigtte
en vervolgens naar de voorgeschreven formule den met aflaat verrijkten zegen aan den
leden des Genootschaps gaf. Nogmaals zonden de kinderen eenige schoone liederen; en
zoo liep dit luisterrijk feest ten einde. Een ieder ging vergenoegd naar huis en
voelde zich met een nieuwen ijver voor de H. Kindschheid bezield.
19 december 1857 - In den morgen van ll. Donderdag ontstond er brand in de woning
van den landbouwer L. Dirks aan den Broekkant te Belfelt, waardoor huis, stal en
schuur in minder dan een kwartier uurs totaal in de asch zijn gelegd. De brand was
zoo hevig dat de bijna onmiddelijk na het ontstaan der ramp ter plaats gesnelde
gemeente brandspuit slechts kon aangewend worden, om een naburig huis voor afbranden
te vrijwaren. Het stalvee en de meubelen werden nog bij tijds gered behalve een kalf
dat in de vlammen is omgekomen. De voorraad van granen zoo gedorschen als
ongedorschen, stoo, hooi, enz., is geheel verbrand. Niets was verzekerd. Men zegt dat
de brand in een schoorsteen is ontstaan; althans bestaan er geen vermoedens tot
kwaadwillendheid.
Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Belfeld worden wij verzocht aan de
ingezetenen van Baarlo en Tegelen hartelijken dank voor de aangebragte hulp te
getuigen.
6 januari 1858 Tot leden der plaatselijke schoolkommissie zijn benoemd [...]
Te Maasbrée de heeren L. Princen, pastoor te Maasbréé, Th. Ariens, kapellaan te
Baarlo, J. Clercx, advokaat, A. Hillen, koopman en J. Grubben, gemeente sekretaris.

510

26 juni 1858 De gemeenten Maasbrée, Baarlo en Blerick die thans ééne burgerlijke
gemeente uitmaken, wenschen gescheiden te worden. De Minister van Binnenl. zaken
schijnt niet genegen om aan dezen wensch te voldoen door een wetsontwerp in te
dienen.-

515

10 juli 1858 [...] waarbij wordt gevraagd, aan den aan te leggen weg van de NoordBrabantsche grenzen over Helden ter verbinding met de Maas, de rigting te willen
geven over Baarlo in plaats van over Kessel. [...]
in de rigting van Neer, en zich vereenigt niet een nog smaller kanaaltje, leidende
naar het zoogenaamde Helena-veen, toebehoorende aan de Heeren Van der Griendt, c. s.,
te 's Bosch. [...]
De rigting over Baarlo biedt daarentegen groote voordeelen aan en kan met veel minder
kosten tot stand worden gebragt: zoodra men van Helden uit, de Heerenbaan te Baarlo
bereikt heeft, vindt men eenen door deze gemeente behoorlijk aangelegden kiezelweg
tot aan de Maas, welke op den linker maasoever door de gemeente Tegelen tot aan de
Pruissische grenzen, in de rigting van Kaldenkirchen, is voortgezet, alwaar dezelve
zich met de schoone aldaar bestaande wegen verbindt. [...]

520

525

#45

8

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

530

535

540

545

550

24 juli 1858 ROERMOND, 24 Julij.
8. De Kamer van Koophandel te Venlo, de Gemeentebesturen van Venlo, Maasbrée en
Tegelen, de kommissie voor de wegen uit den gemeenteraad van Eijndhoven, adressen
ingediend hebbende, ten einde de rigting van den weg van de Noordbrabansche grenzen
over Meijel en Helden naar de Maas, moge worden veranderd van Kessel op Baarlo, is na
het gehoord verslag der kommissie van rapporteurs, waarbij de afwijzing wordt
aanbevolen, en van dat der 3e sectie, door den Voorzitter aangetoond, dat de directie
in 1856 aangenomen, van Meijel over Helden naar Kessel, wel een omweg van 2319 ellen
geeft, maar ook de Rijksweg daarbij over eene lengte van 5000 ellen wordt gevolgd en
die rigting aan de provincie f19,540. minder zal kosten, waarbij voor het onderhoud
alzoo ook eene uitgestrektheid van 1691 ellen minder wordt aangetroffen, dat daarom
destijds de rigting op Kessel is aangenomen. -- Na eene gevolgde zeer lange
discussie, waarbij eenerzijds de rigting op Baarlo werd voorgestaan, doch anderzijds
bestreden, werd een voorstel om eene kommissie van onderzoek te benoemen en de zaak
tot de najaarszitting aan te houden, met 22 tegen 18 stemmen verworpen. De konclusie
van het verslag der kommissie van rapporteurs tot afwijzing, werd vervolgens met 24
tegen 16 stemmen aangenomen.
21 augustus 1858 Nederlanden.
Te Baarlo had ll. Dingsdag een dergelijk ongeluk plaats. De voerman P. Niessen
verdronk met zijn paard in de Maas, tegenover het landgoed van den heer Scherpenzeel,
zonder dat de pogingen welke men ter zijner redding aanwendde, mogten gelukken.
23 november 1858 Nederlanden.
- De Kommissaris des Konings in deze Provincie heeft achtereenvolgens de gemeenten en
dorpen Meyel, Helden, Kessel, Maasbree, Baarlo, Blerick en Tegelen bezocht.
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16 april 1859 INGEZONDEN.
BAARLO, 12 April 1859.
Een schoolbezoek is een nuttig iets: het wekt den nijver op van leerling en
onderwijzer, en is voor beiden eene welverdiende aanmoediging, wanneer zij wederzijds
hunne pligten nakomen, en, met onvermoeiden ijver eenerzijds, en gretige dankbaarheid
anderzijds, het kiemend zaad van nuttige kennissen en heilzame lessen strooijen en
aankweeken. Voor Baarlo heeft inderdaad het schoolbezoek deze beteekenis. De H.H.
leden van het Gemeente-bestuur der plaatselijke schoolkommissie, de Eerw. H.H.
Geestelijken der plaats, alsmede de talrijke schaar van aanwezige ingezetenen en
vreemden hebben zich andermaal kunnen overtuigen, dat onder leiding van den
verdienstelijken hoofdonderwijzer Schram, het onderwijs even kunstig als grondig
wordt voortgezet. Kinderen van één schooljaar lezen en spellen dapper; die van twee
jaren spreken onverschrokken getallen van 7 cijfers uit, en schijnen al gansch
vertrouwd, met de vier hoofdregelen der rekenkunde; terwijl zij, die het
schoolonderrigt geregeld gedurende vijf jaren hebben bijgewoond, ruimschoots
beantwoorden aan den zoo veeleischenden wetgever, die tot en met natuurkunde en
vormleer, zonder te spreken van geschiedenis en aardrijkskunde vordert. De Baarlosche
jeugd, wel verre van zich hierdoor te laten afschrikken, durft zelfs het uitgebreid
onderwijs aanvallen; en men telde er niet minder dan tien, die den Télémaque juist en
vlug vertaalden. Ook de duitsche taal vindt hier hare voorstanders. Voegt nu hierbij
het fraaije loopend schrift, het mooi teekenen, dank aan de zorgen van den
hulponderwijzer Snijders, en gij hebt een kort verslag van het geleverde in dit
schoolbezoek. Geen wonder dan ook, dat een dier kinderen, die de school gaan
verlaten, een meisje van veertien jaren, in eene toespraak, door haar zelve
vervaardigd, een hartelijk afscheid nam, van onderwijzers en speelgenootjes, en haren
dank aan meesters en belanghebbenden zoo warm en diepgevoeld uitsprak, dat menig hart
geroerd werd en niet weinige tranen liepen. Algemeen bijval vonden de woorden van den
Wel Eerwaarden Heer Pastoor van Maasbrée, die in naam der schoolkommissie eenen wel
verdienden lof toezwaaide aan de plaatselijke onderwijzers; ook de Baarlosche fanfare
juichte toe, en verwelkomde nogmaals het hare forsche en welluidende toonen den
gunstigen afloop van het schoolbezoek.
8 oktober 1859 Het voorkomen van IJzererts in Limburg.
Het ijzer moge geenzins het schoonste en blinkendste metaal wezen, het is toch
ontegenzeggelijk voor den mensch het meest van waarde, want het speelt de voornaamste
rol in allerlei soort van nijverheid, en het doet onder zijne drie voorname
toestanden van ruw of gegoten, staaf of smeedijzer en staal, zoo vele en velerlei
diensten, dat het met regt de ziel van alle nijverheidstakken, en de bron van alle
welvaart mag genoemd worden.
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Er is geen metaal, dat in zoo verscheidene en overvloedige verbindingen in den schoot
der aarde voorkomt. Men telt niet minder dan 18 mineraalsoorten, waarvan het de basis
uitmaakt, en het aantal mineralen, rots- en andere steenen, waarin dit metaal als
bijkomend bestanddeel is vervat, loopt tot in het oneindige. De ijzerertsen, welke
men bewerk om er dit metaal uit te trekken, zijn nogthans niet talrijk. Het zijn
hoofdzakelijk: het koolzuur ijzeronxde en het ijzeronxd hydraat. Tot deze laatste
soort behoort ook het moeras- of graszoden-ijzererts, dat zich bij de uitdamping van
moeras-wateren neerslaat, en waarvan groote ophoopingen in de heiden- en moerasstreken onzer provincie worden aangetroffen, die tot exploitatie gebragt, een
geldwaardig product zouden opleveren, en waardoor tevens menige onvruchtbare grond
tot vruchtbaarheid kon worden gebracht.
Het is aan den ondernemingsgeest van den heer Houba, te Baarlo, te danken, dat met de
opdelving van dit ijzererts, sedert eenigen tijd, hier in de provincie een begin is
gemaakt.
In Baarlo toch wordt het in den omtrek dier gemeente zich bevindende erts, onder
leiding van genoemden heet Houba, op groote schaal uitgedolven en van daar naar de
ijzersmelterijen van Ruhrort verzonden; hetgeen in die gemeente eene aldaar nooit
gekende bedrijvigheid te weer brengt.
Het bezit van dit ijzererts is voor Limburg geene onverschillige zaak, en het
voorbeeld van den heer Houba verdient navolging.
In andere provincien van ons vaderland, namelijk in de provincien Groningen, Drenthe,
Holland, en Noord-Braband - worden insgelijks groote ophoopingen van moeras-ijzererts
aangetroffen, dat door de boeren opgedolven en door de ijzersmelterijen van Keppel,
Terborg, Isselborg en Deventer tot uitsmelting van ijzer wordt gebezigd; deze tak van
nijverheid maakt aldaar eene bron van welvaart uit. Men berekent dat deze vier
genoemde ijzersmelterijen 3 millioen kilogr. ijzer jaarlijks leveren, die eene waarde
van nagenoeg f240,000 hebben; en waarom zou, in onze provincie, het voorhandene
ijzererts niet met hetzelfde voordeel kunuen opgedolven en tot ijzer worden herleid?
- De aandacht der grondeigenaren hierop te vestigen, is het doel dezer mededeeling.
5 november 1859 De geneeskundige kommissie van Limburg heeft toegelaten:
Als vroedvrouwen: C. Tanlow, van Baarlo, en M. L. Simons, weduwe van W. J. Maghon,
van Venlo.
Als plattelandsheel- en vroedmeester: H. Piters van Eysden, doctor in de heel- en
Verloskunde in België.
Als plattelands apotheker: A. H. Daenen, van Maastricht.
11 januari 1860 Baarlo, den 6 Februarij 1860.
Aan de Jongmannen van Kessel.
Ik verneem iets, dat, alhoewel het mijne gedachten logenstraft, mij tot een oneindig
groot genoegen strekt. Ik was voorleden jaar bij uwe vastenavonds-festiviteiten
tegenwoordig; ooggetuige was ik van de twee voorstellingen: “Eene heldendaad,” en
“Leven van Willem Tell,” en heb de talenten van de plaatsvervangers van den
voormaligen Willem Tell en den landvoogd Gesler in 't bijzonder en de pracht en orde
in den optogt in 't generaal bewonderd. [...]
Ook van dit jaar zal ik wederom uwe feesten bijwonen, want ik kan zeggen dat ik mij,
voorleden jaar in Kessel, best goed vermaakt heb.
Maar bedenk vooral:
Alles op zijn tijd: Boekweitskoek in den herfst.
5 mei 1860 INSCHRIJVING TEN BEHOEVE ZIJNER HEILIGHEID, PAUS PIUS IX.
DEKANAAT VENLO. [...] Baarlo fr. 845,52; [...]
7 juli 1860 Plegtige feestviering der H. ODILIA Maagd en Martelares, bijzondere
patrones voor de lijdenden aan oogziekten, in de kerk te BAERLO, gedurende acht dagen
van den 15 tot den 22 Julij.
Op de Zondagen is er onder de Hoogmis Sermoon aldook Woensdags en Vrijdags in de
octaaf onder de laatste Mis ten 9 ure.
13 oktober 1860 Nederlanden.
Roermond. Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Paredis, Bisschop van Roermond, zal morgen van
hier vertrekken om het H. Vormsel toe te dienen in het Dekenaat Venlo, en wel den 15
te Venlo-Blerick; den 16 te Velden-Arcen; den 17 te Maasbree-Baarlo; den 18 te
Tegelen-Belfeld en den 19 te Kessel-Beesel-Reuver.
1 december 1860
#45

10

- Men schrijft ons uit Born, dd. 27 November: heden is door den

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo
660

665

670

675

680

685

690

gemeenteraad tot hoofdonderwijzer aan de school alhier benoemd M. W. J. Geene, van
Grathem. Dezelfde hoofdonderwijzer is in Mei jl. op het vergelijkend examen te
Maasbree en Baarlo, primus van de zeven sollicitanten geweest.
27 juli 1861 Nederlanden.
Roermond. In de zitting van 23 Julij der Arrond.-Regtbank alhier zijn de volgende
vonnissen gewezen: [...] J. M. V. te Baarlo, verwonding, vrijgesproken; [...]
27 juli 1861 De Tentoonstelling te Haarlem.
[...] Onder nummer 104 ziet men van de heeren Sepgens en Hulster 25 flesschen
Beijersch en 25 flesschen oud bier, welke hoeveelheid en soorten van dranken wij
nommer 108 ook van de Gebrs. Verhaegh te Baarlo aantreffen. De dranken bevinden zich
in keurige flesschen en hebben eene bijzondere mooije kleur. Wanneer men vermoeid en
vol dorst voor die heerlijk uitgestalde flesschen te regt komt, dan is ieder uit onze
streken, die de voortreffelijkheid der dranken van de heeren Hulster en Seipgens en
der heeren Gebrs. Verhaegh weet te waarderen, onwillekeurig genegen, eene flesch te
openen, teneinde zich eens ter dege te onthalen, hetgeen aan Hollandsch bier
moeijelijk valt; [...]
26 oktober 1861 Bekendmaking.
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Maasbree, maken bekend, dat de aanbesteding
der bekiezeling van een gedeelte weg tusschen Baarlo en Maasbree, lang 2140 el, zal
plaats hebben ter Gemeente-Secretarie te Baarlo, op Vrijdag den 29 November
aanstaande, des vóórmiddags om 10 ure.
De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving.
Plan, bestek en voorwaarden liggen ter genoemde Secretarie voor een ieder ter inzage.
Baarlo, den 23 October 1861.
De Burgemeester, J. F. Gommans.
De Secretaris, J. Grubben.
NB. Van het bestek en voorwaarden - welke niet in druk zijn - kan men op franco
aanvrage bij den Secretaris een afschrift bekomen.
7 december 1861 - In de zitting van den 3 december der Arrond.-Regtbank alhier zijn
de volgenden vonnissen gewezen: P. J. te Baarlo beleediging f8 boete en kosten; [...]

695

700

705

710

715

720

725

22 maart 1862 - De gemeentebesturen van Tegelen, Belfeld en Maasbrée (Baarlo) hebben
zich bij adres gewend tot den minister van Binnenl. Zaken, ten einde te verkrijgen
dat het spoorweg-station niet aangelegd worde ter voorloopig aangewezen plaatse, bij
Haanderhof, maar ter hoogte van 't Kruis, tegenover Quatre-Bras, welke plaats meer
geriefelijkheid voor de belanghebbende gemeenten aanbiedt en nader bij het middenpunt
der bevolking ligt, terwijl het thans geprojecteerde punt een uithoek is van de
gemeente Tegelen, naar den kant van Venlo.
14 juni 1862 - Bij de kiesvergadering voor een lid van het hoofdbestuur der
Maatschappij van Landbouw in Limburg, den 12 Junij op het stadhuis te Venlo gehouden,
waren tegenwoordig 35 leden; bij de eerste stemming verkregen de heeren Houba 16; mr.
Clercx 11; Herman Verhaegh 4 stemmen; voorts de heeren Van Wessem, Haffmans, bernard
Bos en F. de Keverberg elk ééne stem. Niemand de volstrekte meerderheid erlangd
hebbende, ging men over tot de herstemming tusschen de heeren Houba en Clercx.
Uitgebragte stemmen 34; daarvan verkreeg de heer Houba 17, de heer Clercx 16, terwijl
één briefje niet ingevuld was.
De voorzitter verklaarde daarop Pieter Theodoor Houba, landbouwer te Baarlo, gekozen
tot lid van het hoofdbestuur der Maatschappij van Landbouw in Limburg voor den tijd
van 3 jaren.
Op de vergadering zelve hebben zich nog meerdere personen aangemeld om lid te worden
van de Maatschappij. In 't geheel is het getal leden in het kanton Venlo bij deze
gelegenheid geklommen van 32 tot 72.
19 juli 1862 - Jongstleden zaturdag, omstreeks een uur des namiddags, kreeg aan aan
Hubert Holten, te Steijl, toebehoorend schip, genaamd la Force, metende 70 ton,
beladen met kalk en liggende te Baarlo aan wal, een lek, waardoor het water in het
vaartuig zijpelde en de kalk deed vuur vatten.
Naar beweerd wordt zou men genoodzaakt zijn geweest, ten einde het behoud van het
schip te verzekeren, den kalk over boord te werpen.
Dat ongeval heeft gelukkigerwijze geen ander ongeluk ten gevolge gehad.

#45

11

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

730

735

740

745

750

755

760

765

26 juli 1862 - In den achtermiddag van den 18 dezer nam Peter Poels, dienstknecht
bij den heer H. Verhaegh, bierbrouwer te Baarlo, komende met kar en paard van
Roermond, een hem onbekend manspersoon, ter hoogte van Swalmen, op de kar; die
persoon, lang en mager, naar gissing 20 ad 23 jaren oud, gekleed met blaauwe kiel en
bruine broek en hebbende laarzen aan, gaf op te Maasbracht woonachtig te zijn en zich
naar Baarlo te begeven, om er als knecht eene dienst te zoeken.
Het schijnt dat Poels een oogenblik na de gemeente Kessel te zijn doorgereden, op de
kar in slaap is gevallen, want des avonds te huis komende, ontwaakt zijnde, ontwaarde
hij dat de vreemdeling verdwenen was en hij uit zijn zakvestje een zilveren horlogie,
waaraan een stalen ketting was bevestigd, vermiste.
De navorschingen der politie zijn tot hieraan vruchteloos geweest.
23 augustus 1862 [...] van den heer Verhaeg te Baarlo, op zekeren avond met zijne
kar van Roermond huiswaarts keerende. en onderweg met een onbekende over
verschillende zaken sprekende, op de kar in slaap was gevallen en nabij zijne te huis
komst ontwaardde dat zijn zakhorlogie verdwenen was. Thans kunnen wij melden dat de
dader van die zakkenrollerij reeds korte dagen na het voorgevallene, door de ijverige
en met onderling overleg gehoudende nasporingen der Maréchaussées, door de brigade
Echt is gearresteerd, en heden door de Regtbank tot eene eenzame opsluiting van een
jaar is veroordeeld.
De veroordeelde is een jongeling uit de gemeente Maasbracht, en was kort te voren uit
het huis van militaire detentie te Leiden, waar hij twee jaren wegens diefstal was
gedetineerd geweest, ontslagen.
9 augustus 1862 ARRONDISSEMENTS REGTBANK TE ROERMOND.
Zitting van 6 Augustus 1862.
J. M. K. uit Baarlo, mish. en beleed., 2 dagen f0.50.
25 oktober 1862 - Korten tijd geleden werd te Baarlo, gemeente Maasbree, door den
metselaar Jacob Hubert Holtackers, in de Bong aldaar, waar hij bezig was een huisje,
toebehoorende aan Pieter Peeters, daglooner, af te breken, door in de aarde te
graven, eenen pot, gevuld met oud geld, zijnde een verborgen schat, gevonden. Daar
Holtackers den buit voor zich alleen trachtte te behouden, zond hij Peeters, onder
het een of ander voorwendsel weg, doch deze vernam weldra dat er geld was opgedolven.
Holtackers gaf hem daarop 65 franken, onder verpligting aan niemand iets van de
ontdekking te zeggen, en liet Peeters zelfs die verpligting met eede bevestigen, maar
de zaak is eindelijk ruchtbaar geworden.
Wij maken den gelukkigen vinder bij deze opmerkzaam, dat krachtens artikel 642 van
het Burgerlijk wetboek hem de helft van den gevonden schat toekomt.
15 november 1862 ARRONDISSEMENTS REGTBANK TE ROERMOND.
Zitting van 12 November 1862.
J. J. uit Baarlo Rebellie 6 dagen.
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6 december 1862 Eene partikuliere korrespondentie uit Blerick, meldt ons, dat een
daglooner van dit dorp, ll. Zaturdag in een mastbosch langs den grooten weg, tusschen
Blerick en Baarloo, en in de nabijheid der herberg van Stammen, een kistje gevonden
heeft, waarin zich papieren, afkomstig van den notaris Clercx te Weert, bevonden.
Waarschijnlijk heeft dit kistje de waarden, in geld en in papier, bevat, die laatst
bij dien notaris ontvreemd zijn. het kistje was zoo goed verborgen, dat het een
toeval mag genoemd worden, dat zulks is gevonden. Men heeft het onmiddellijk naar het
parket te Roermond gezonden.
(Courr. de la Meuse.)
4 april 1863 INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur!
Jaarlijks wordt, in de gemeente Maasbree, in ieder der drie scholen een openbaar
schoolexamen gehouden, en, dat die examens van het uitgebreidst nut zijn en de
prijsuitdeelingen goed vervangen, hiervan heb ik mij dezer dagen weer kunnen
overtuigen; want, een voorstander van het onderwijs zijnde, heb ik ook dit jaar weer
de drie schoolexamens van het begin tot het einde bijgewoond, en, om niet te
uitgebreid te worden, wil ik mij alleen bepalen, iets over het schoolexamen in het
dorp Maasbree mede te deelen, er evenwel bijvoegende, dat Blerick en Baarlo even
grooten lof toekomt.
Over al de vakken, door de wet op het lager onderwijs voorgeschreven, werden een
groot aantal welgekozene vragen gedaan: geen volzin werd gelezen, geene vraag
beantwoord of nieuwe vragen werden over dezelfde stof gedaan, waarvan de ongedwongene
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antwoorden duidelijke bewijzen gaven, dat de hoofdonderwijzer Melot in de
schoolwereld te huis behoort, een regt begrip heeft van de kinderlijke behoeften en
vatbaarheid; dat zijn onderwijs de rijkste vruchten voor het volgend leven moet
voortbrengen en uitnemend geschikt is om kweekelingen tot onderwijzers op te leiden.
En dat de inwoners van Maasbree veel voor het onderwijs over hebben en hun
hoofdonderwijzer achting en liefde toedragen, getuigde het overgroot aantal ouders en
voogden, die drie uren lang met aanhoudende oplettendheid ter schole bleven om te
zien wat en hoe hunnen kinderen onderwezen werd. ja, ondanks het slechte weder, waren
er uit verschillende omliggende plaatsen toeschouwers derwaarts gekomen, om zich van
den roem en bloei van het onderwijs te Maasbree te overtuigen.
Bij het eindigen werden er eenige muziekstukken keurig uitgevoerd door het Fanfare
gezelschap, dat Maasbree ook aan den onvermoeiden ijver van zijn hoofdonderwijzer te
danken heeft.
Ouders, kinderen en onderwijzers keerden nu in volle tevredenheid huiswaarts, iets,
dat bij prijsuitreikingen uiterste zeldzaam het geval is, want “ieder meent zijn uil
een valk te zijn.” En wat zal men eigenlijk bij het kind beloonen? Zijne vlijt, zijne
gehoorzaamheid? - maar daardoor bevordert het immers zijn eigen geluk en iedere goede
daad brengt immers hare eigene belooning met zich. Daarenboven is de school de
maatschappij in het klein en in haren aanvang, en in dit leven vallen de belooningen
zoo schaars voor. Neen, de goedkeurende blik des onderwijzers, de tevredenheeid der
ouders zijn voldoende, het kind te gewennen om, zonder uitzigt op lof of loon, het
goede te verrigten, en in eigen boezem rond te tasten, ten einde daar de zoetste
gevolgen zijner daden in te oogsten.
Eere dan der plaatselijke schoolcommissie, eere aan het gemeente-bestuur van
Maasbree, die moeite noch kosten sparen, voor den bloei van het onderwijs en de
bezoldiging der onderwijzers!
Als bestendige lezer van uw geacht weekblad, heb ik de overtuigendste bewijzen van
uwe pogingen ten algemeenen nutte en ben verzekerd, dat voor een of ander dezes een
plaatsje in uw veelgelezen blad zal ingeruimd worden.
Uw DW. Dienaar en bestendige lezer, X.
2 April 1863.
28 november 1863 GETROUWD:
V. A. W. DE LOUW EN S. G. GOUMANS.
Baarlo-Heithuijsen, den 24 November 1863.
Eenige kennisgeving aan familie, vrienden en bekanden.
13 juli 1864 Door den minister van Binnenlandsche Zaken zijn, bij beschikking van
den 8 dezer maand, tot kweekelingen aan de rijkskweekschool te 's Hertogenbosch
benoemd: [...] M. J. H. Houba, van Baarlo (Limburg); [...]
Deze tien kweekelingen zullen in het eerste of laatste studiejaar opgenomen worden.
Hunne opleiding tot hulponderwijzer zal vier jaren duren: de beide laatste jaren
moeten zij zooveel praktisch als theoretisch werkzaam zijn. De leerkursus begint den
1 Sept. a. s.
17 september 1864 - Voorleden Zondag had een jongman uit de gemeente Heythuysen, die
zich ter gelegenheid van de kermis aldaar vrij lustig had vermaakt, de onbezonnenheid
van een meisje, dat hij van daar naar Baarlo wilde vergezellen, op den openbaren weg
op een gewelddagige wijze aan te randen. Daar echter op haar aanhoudend en luid
geschreeuw hulp kwam opdagen, moest hij zijn snood voornemen laten varen en redde
zich door eene haastige vlugt. Het schijnt echter dat hij goed herkend is, want toen
hij zich des avonds in de herbergen vermaakte, kreeg hij onverwachts een onaangenaam
bezoek van den Brigadier kommandant der Koninkl. Maréchaussée, die hem medenam naar
zijne kazerne, en hem den volgenden dag naar de gevangenis te Roermond overbragt,
alwaar hij vervolgens aan de Justicie werd overgeleverd, die zich met het onderzoek
bezig houdt.
1 oktober 1864 Nederlanden.
Roermond. Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Paredis heeft benoemd: [...] tot kapellaan te
Baarlo, den Eerw. heer J. A. Gruiters; [...]
1 oktober 1864 ARRONDISSEMENTS REGTBANK TE ROERMOND.
Zitting van 27 September 1864.
G. K. en M. S. uit Baarlo diefst. uitg. op 18 October.
8 oktober 1864
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[...] kapellaan te Baarlo de WelE. heer J. A. Grutters; [...]
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15 oktober 1864 - De heer W. Hoefnagels, Rijksontvanger te Helden, is naar Baarlo
overgeplaatst, dewijl, ten gevolge der sedert meerdere maanden in Helden plaats
hebbende ongeregeldheden, vooral tegenover gemelden ontvanger, de standplaats Helden
is opgeheven en eene nieuwe standplaats te Baarlo is vastgesteld.
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15 oktober 1864 - In de zitting der Arrond.-Regtbank alhier van 11 dezer zijn de
volgende vonnissen gewezen: [...] J. K. te Baarlo, mishandeling, vrij; [...]
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22 oktober 1864 Nederlanden.
In de zitting van 18 Oct. der Arrond.-regtbank alhier zijn de volgende vonnissen
gewezen: A. T. te Venlo, diefstal, 1 maand cellulaire gevangenis; P. K. en M. S. te
Baarlo, id. vrij; [...]
29 oktober 1864 - Te Baarlo is, tot
aangesteld de onlangs bij het examen
heer J. H. van den Bosch van Baarlo,
Th. Schuldres, die als zoodanig naar
overgeplaatst.

hulponderwijzer bij de openbare lagere school,
tot hulponderwijzer toegelaten kweekeling, de
ter vervanging van den hulponderwijzer den heer
de Rijks lagere school te Maastricht is

10 januari 1866 INGEZONDEN.
BAARLO, den 6 Februarij 1866.
Aan de Redactie van de Volksvriend te Roermond.
Toen ik U met de inzending eener annonce het berigt deed, waartegen de
hoofdonderwijzer Melot, gewapend met een attest, te velde trekt, dacht ik niet, dat
ik in eene polemiek zou vallen.
Het is de eerste maal, dat ik iets in eene courant schrijf, maar ik zweer bij de
spits mijner pen dat het ook de laatste maal zal wezen.
Alvorens op de zaak te komen, meen ik te mogen bemerken, dat de heer Melot beter had
gedaan mij niet uit te tarten, want hoe meer men eene vuile zaak roert, hoe meer
onaangename geuren zij verspreidt. [...]
25 augustus 1866 INGEZONDEN.
Venlo, den 22 Augustus 1866.
Mijnheer de Redacteur!
De heer X. alhier doet mij in het Venloosch Weekblad onderscheidene vragen, welker
beantwoording ik zoo vrij ben U te doen toekomen met verzoek daarvoor een plaatsje in
“de Volksvriend” te willen inruimen.
Ik kom dadelijk tot de zaak.
Het is eene verkeerde handelwijze als de Gemeenteraad het door Burgemeester en
Wethouders behoorlijk voorbereide werk aan eene plaatselijke Schoolcommissie zendt om
rapport. - Niet alleen is zulks in strijd met art. 179 der Gemeentewet, maar het is
zelfs hoogst ongepast een aan eene aan Burgemeester en Wethouders ONDERGESCHIKTE
Commissie rapport te vragen over het werk van dit Collegie. [...]
Als eene wet op de brouwerijen aanhangig is, dan is het niet verkeerd dat Mr. de Lom
de Berg daarover eens raadpleegt met de brouwers te Venlo, met de heer Houba te
Tegelen, Verhaegh te Baarlo, enz. maar het zou verkeerd wezen als de Tweede kamer
besloot die wet naar de brouwers te Roermond te zenden om daarover rapport uit te
brengen. [...]
Bij mij zou het vaststaan: herstel of ontslag.
Ontvang, Mijnheer de Redacteur, de verzekering mijner enz.
L. H. de N.......
29 september 1866 ARRONDIS.-REGTBANK TE ROERMOND.
Zitting van 29 September 1866.
J. P. te Baarlo en P. T. te Kessel, mishandeling, vrij;
15 juni 1867 Nederlanden.
- Te Baarlo is een voorman verongelukt.

920

22 juni 1867 Nopens het reeds met een enkel woord vermelde ongeluk, te Baarlo aan
een voerman overkomen, vernemen wij nader 't geen volgt: Zekere Hermanus Peters, oud
28 jaar, geboren en wonende te gezegd Baarlo als dienstknecht bij den landbouwer B.
Heijtink, bevond zich op eene kar bespannen met één paard, welke laatste door hem tot
loopen aangezet zijnde, in galop doorging, en wel met dit beklagenswaardig gevolg,
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dat gemelde Peters, die te voren gedurende een viertal uren met een schipper in eene
herberg te Baarlo vertoefd had en dus voor het minst ligt van hoofd moest zijn, van
de kar vallende op den grond neerkwam, het nekbeen brak en eenige oogenblikken daarna
den geest gaf. Dit rampzalig voorval strekke wederom tot waarschuwing voor degenen
die niet schromen zich aan sterken drank te buiten te gaan: beschonken zijnde heeft
men geen genoegzaam besef van zich voordoende gevaar, zelfs niet wanneer, gelijk in
het onderhavige geval, een menschenleven roekeloos op het spel gezet is.
13 juli 1867 - Ter hoogte van Steijl is jl. Dingsdag een daglooner, genaamd Cornelis
Bergmans, wonende te Baarlo en bezig zijnde met kiezel te baggeren voor de gemeente
Maasbree, door het zinken van het bootje, dat te zwaar geladen was, op jammerlijke
wijze verdronken. Op het oogenblik des ongevals hadden hij en een ander werkman,
Matthijssen genaamd, zich uit vrees van te verdrinken aan elkander vastgeklemd, en
waren zoo een eindweegs afgedreven, toen laatstgemelde die zwemmen kon, terwijl zijn
makker daarin niet ervaren was, zich losrukte om althans zijn eigen leven te redden,
hetgeen hem ofschoon slechts met moeite gelukte. Bergmans was intusschen spoorloos
verdwenen en op het oogenblik dat dit berigt is verzonden, had men zijn lijk nog niet
terug gevonden.
31 augustus 1867 Correspondentie.
Maasbree, den 29 Augustus 1867.
Mijnheer!
Vóórgisteren, Dingsdag, heeft de Raad dezer Gemeente eene door drie leden, krachtens
art. 40 der Gemeentewet, geprovoceerde vergadering gehouden, waarin, na het onderzoek
der geloofsbrieven en het besluit tot toelating der vier op den 16 Julij ll. gekozen
leden, besloten is tot het verplaatsen der Gemeente secretarie van Baarlo naar
Blerick. Tevens is eene Raads-commissie van drie leden benoemd om de archieven binnen
drie dagen van Baarlo naar Blerick over te brengen, terwijl het raadhuis te Baarlo is
verklaard ter openbare dienst niet meer bestemd te wezen.
De Raad heeft de voorzigtigheid gehad in zijn besluit te zetten, dat hetzelve zonder
resumptie zal ten uitvoer gelegd worden.
Ik meen, Mijnheer! dat de Lezers van de Volksvriend er mede gediend zijn, als dit
briefje wierd publiek gemaakt.
Met de meeste achting heb ik de eer te zijn
Uw dw. Dienaar,
X.
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21 september 1867 De Gemeente Maasbree.
Reeds meermalen hebben wij doen uitkomen dat eene benoeming tot de eene of andere
betrekking, al gaat zij zelfs uit van den Koning, niet altijd de goedkeuring des
Volks wegdraagt; [...]
[zeer lang stuk over de benoeming van J. de Pollart tot burgemeester van Maasbree en
de verhuizingen van de archieven van Baarlo naar Blerick en terug.]
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21 september 1867 Ad. 8um. De ingezetenen van Blerick en Maasbree hebben van daag
veel ongerief van de plaatsing der secretarie te Baarlo. Wordt dit ongerief van tijd
tot tijd tusschen de drie dorpen verwisseld, dan kan niemand zich met regt daarover
beklagen. Ieder op zijne beurt heeft dan gerief en ongerief. [...]
5 oktober 1867 [...] 3. dat het raadhuis in het dorp Baarlo, waarin de secretarie is
gevestigd, wordt verklaard voor de openbare dienst niet meer bestemd te wezen” [...]
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5 oktober 1867 INGEZONDEN.
Maasbree, den 2 October 1867
Mijnheer de Redacteur!
Deze brief heeft tweederlei doel. Eerstens, om U te verzoeken van niet te antwoorden
op het schrijfsel van het Venloosch Weekblad, waarin de Volksvriend aangevallen wordt
over zijn artikel, betrekkelijk de Gemeente Maasbree. Wij zullen zelf met Meester
Haffmans afrekenen. [...]
Terwijl de heer Clercx het woord over een en ander voerde, heeft de Rijks Ontvanger
Hoefnagels, die bij de toehoorders stond, den spreker zoodanig in zijne rede
gestoord, dat deze zich omkeerde en den wanorde-makende persoon proces-verbaal
declareerde.
Vervolgens besloot de Raad met eenparig stemmen om het door den Koning geschorste
besluit in te trekken, en nam alstoen het volgende besluit:
De Raad, gelet op art. 134 der gemeentewet, Besluit, de secretarie der Gemeente wordt
verplaatst van Baarlo naar Blerick.
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Gedaan ter openbare vergadering enz.
Door de eenvoudigheid van dit besluit en de weglating der verplaatsing om de vijf
jaren is op dit besluit geen vat van schorsing of vernietiging.
Ziedaar, Mijnheer de Redacteur, eene korte beschrijving van hetgeen hier gisteren is
voorgevallen. [...]
Met de meeste achting heb ik de eer enz.
X.
11 januari 1868 INGEZONDEN.
Blerick, den 8 Januarij 1868.
Mijnheer de Redacteur!
Vergun mij dat ik aanspraak maak op een plaatsje in uw geacht Blad. - Ik weet dat bij
de drukte, die de aanstaande verkiezingen aan de journalistiek geeft, de ruimte
beperkt is; deswege zal ik zeer kort zijn.
Ter voldoening aan de nieuwsgierigheid van die lezers van “de Volksvriend”, welke met
belangstelling den loop der gebeurtenissen in de Gemeente Maasbree gade slaan, deel
ik U mede, dat gisteren het laatste gedeelte der nieuwe archieven - op twee karren
geladen - van Baarlo naar Blerick is overgebracht. Het oud archief is nog te Baarlo.
De Burgerlijke Stand, de bevolkingsregister, het kadaster, enz. zijn reeds vroeger
overgevoerd. Thans is genoeg hier, om te kunnen zeggen dat de Secretarie nu voor goed
te Blerick is gevestigd, - Dat is het resultaat van den heer de Pollart's benoeming
tot Burgemeester. - Zoodra er een ander Burgemeester uit de kandidaten der
meerderheid komt, worden de archieven echter naar Baarlo teruggevoerd en alles weer
op den ouden voet hersteld.
De verantwoordelijkheid van die ongunstige omstandigheden blijft voor rekening van
hen, die de ware belangen der Gemeente miskend hebben. De lezers dienen daarop te
letten bij de aanstaande verkiezing.
Ontvang enz.
X.
17 oktober 1868 INGEZONDEN.
Blerick, den 15 October 1868.
Mijnheer de Redacteur!
Mij dunkt ik hoor U zeggen: Alweer een brief uit Blerick? Maar komt daar dan geen
eind aan? Inderdaad, Gij hebt regt die vragen te doen; doch ik moet [...]
Na de installatie, die op de gebruikelijke wijze in het gemeentehuis te Blerick
plaats had, is de stoet van Blerick door Baarlo naar Maasbree getrokken, alwaar de
raadsleden bij den Burgemeester aan een vriendschappelijk diner den dag hebben
doorgebragt, terwijl de ingezetenen zich vroolijk maakten in de tapperijen. [...] N.
Sch.....
3 november 1868 CORRESPONDENTIE.
De brief uit Baarlo is in ons Blad niet op te nemen.
5 december 1868 Nederland.
- Bij de verkiezing van een lid van den raad der gemeente Maasbree, die laatstleden
Maandag heeft plaats gehad, is de heer Pieter Peters te Baarlo met 139 van de 141
geldig uitgebragte stemmen gekozen.
De tegenpartij heeft het raadzaam geacht zich stelselmatig van medestemmen te
onthouden, ten eind met haar kandidaat de heer de Pollart geen fiasco te maken.
Wij kunnen uit den ons uit Baarlo toegezonden uitvoerigen brief slechts deze regelen
overnemen.
5 december 1868 INGEZONDEN.
Maasbree, den 1 December 1868.
Mijnheer de Redacteur!
Met almagtig veel genoegen kom ik U den uitslag der jongste verkiezing voor een
raadslid in de Gemeente, op den 30 November ll. mededeelen.
De kandidaat van het Bestuur was de heer P. Peeters, grondeigenaar te Baarlo.
Het getal geldig uitgebragte stemmen beliep 141, waarvan de heer Peeters er 139 op
zich vereenigde. Welk een schitterend succes! niet waar Mijnheer de Redacteur?
De Raad mag vrij zijn naar dezen uitslag verwijzen om waardig te antwoorden op allen
laster en hoon, hem in het algemeen of zijnen leden in het bijzonder, in vuile naar
eigenbelang riekende blaadjes aangedaan. Hij mag er op bogen, door zijne houding en
daden, de goedkeuring van de voorname ingezetenen der Gemeente, dat is van de
kiezers, die het best en het meest van nabij, met den staat van zaken en personen
hier ter plaatse bekend zijn, onvoorwaardelijk, ja nagenoeg eenparig, weg te dragen.
Dat zijn van die feiten, waarvoor alle verdichtsels moeten wijken en zwichten.
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Moge het eene les zijn voor allen die naar bevordering van ongrondwettigheid streven.
Aanvaard Mijnheer de Redacteur enz.
Een onafhankelijke kiezer in de Gemeente Maasbree.
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22 januari 1868 Een verschil van gevoelen.
[Een zeer lang artikel over der het resultaat der verkiezingen, in het bijzonder
over het aantal inwoners per zetel in de Tweede Kamer.] [...]
Wanneer Limburg, hetwelk van daag méér dan 225,000 inwoners telt, en aanspraak kan
maken op vijf Afgevaardigden voor de Tweede Kamer, in vijf enkele districten,
Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo verdeeld wierd, dan zou de
conservatieve partij - wij houden ons daarvan overtuigd - op geen één Lid uit Limburg
mogen bogen.
Als Belfeld, Tegelen, Venlo, Baarlo, Maasbree en Blerick vereenigd wierden met de
gemeenten, die thans tot het district Boxmeer behooren, dan is het gevorderd getal
van 45,000 inwoners dáár reeds aanwezig. De kiezers van dat district zijn zóó
vrijzinnig dat aan de keuze van een conservatief - of liever gezegd van een met de
reactionnairen heulend - Lid niet te denken valt, al zou het zelfs Mr. Haffmans zijn.
[...]

1075

12 maart 1868 - De veemarkt te Maastricht heeft jongstl. Dingsdag wederom aan de
verwachtingen beantwoord. Onder de onderscheidingen aan verschillende aanvoerders van
hoornvee toegekend, merken we op, dat een prijs is geschonken aan den heer Peeters
van Baarlo, die van de meest verwijderde plaats koebeesten ter markt gebragt had.
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14 augustus 1869 Collége Épiscopal DE RUREMONDE.
Distribution des Prix.
ANNÉE SCOLAIRE 1868-1869.
Section du Cours Français.
Acc. [...] 2. A. Verhaegh de Baarlo. [...]
Cinquième. langue latine et grecque.
Prix: [...] 2 Ch. Verhaegh de Baarlo et G. Ubaghs
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9 oktober 1869
Roermond. Onder
benoemd:
Tot pastoor: te
Baarlo, den wel

Nederland.
dagteekening van 4 jl. heeft Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Paredis
Broekhuijzervorst, den wel eerw. heer Cremers, thans te Baarlo; te
eerw. heer van Dijck, thans te Amby; [...]

23 april 1870 - Den 14 jl. is het driejarig zoontje van Fr. Dorssers, landbouwer
wonende te Baarlo op Soterbeek, terwijl het in de nabijheid der ouderlijke woning met
een ander kind speelde, bij ongeluk in eene sloot gevallen en verdronken.
6 augustus 1870 - In den nacht van 2 op 3 jl. is door onbekenden aan de kerk te
Baarlo eene inbraak beproefd, en wel door middel van eene centerboot, waarmede zes
gaten door de groote deur geboord zijn. De sterkte der deur de ondernemning hebbende
doen mislukken, werd door de misdadigers gebruik gemaakt van eene draagbaar, die op
het kerkhof stond en met behulp waarvan het hun gelukte door een venster der kerk
binnen te komen. Het schijnt evenwel dat zij verjaagd zijn geworden, want van
ontvreemding of eenig ander misdrijf heeft men 's anderdaags in het kerkgebouw niets
kunnen merken.
Volgens een nader berigt zijn de daders (twee Pruissen, die bovendien, naar later
gebleken is, pogingen aangewend hadden om ook ter pastorij in te breken) gearresteerd
en gisteren gevankelijk herwaarts overgevoerd geworden.
6 augustus 1870 - In den nacht van jl. Dingsdag op Woensdag is een tamelijk gevulde
offerbus in de kerk te Baarlo geledigd. Het schijnt dat de dieven, na eerst door
middel van een zoogenaamde drilboor eenige gaten in de hoofddeur geboord te hebben,
te vergeefs gepoogd hebben het slot open te maken, en vervolgens, door met de op den
kerkhof aanwezige doodbaar tegen een venster te zijn geklommen, en eenige ruiten te
hebben verbrijzeld, door het raam in de kerk zijn gekomen.
Twee rondzwervende duitschers, bij welke verdachte voorwerpen zijn gevonden, zijn te
dier zake aangehouden en naar het Arresthuis te Roermond overgebragt.
20 augustus 1870 NEDERLAND.
Roermond. De twee kerkdieven te Baarlo, waarvan wij in ons voorlaatste nummer melding
hebben gemaakt, zijn door de Regtbank alhier in hare zitting van 10 Augustus jl.
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veroordeeld tot zeven en zes maanden cellulaire gevangenisstraf.
Nog is dezer dagen gevankelijk binnengebracht een Pruissisch achterblijver, uit
Bruggen, die zich te Helden heeft pligtig gemaakt aan ontvreemding van een horologie.
10 juni 1871 Openbare Verkoop van het Kasteel “de Berckt” MET ONDERHOORIGHEDEN TE
BAARLO, gemeente Maasbrée, bij Venlo (Limburg).
Ten verzoeke van den HoogGeboren Heer Graaf d'Alcantara te Baarlo, zal de Notaris Mr.
J. CLERCX, te Blerick residerende, op Donderdag den 22 Junij 1871, 's namiddags ten 4
ure, in de Zaal van den Heer Tielens op de Markt te Venlo, in het openbaar, in eene
zitting definitief, ten meestbiedende verkoopen: Het voor eenige jaren nieuw gebouwd
zeer aangenaam gelegen Kasteel de Berckt met Onderhoorigheden nabij de Maas te
BAARLO, met vischrijke Vijvers en wildrijke Jagt, op een half uur afstand van de
Stations Venlo, Blerick en Tegelen, ter gezamenlijke grootte van nagenoeg 178
HECTAREN.
De kadastrale kaart en groote affiche met omschrijving der goederen liggen ter inzage
aan het Bureau van dit Blad.
Nadere inlichtingen, benevens kadastrale kaarten en affichen, zijn tegen franco
aanvrage te bekomen ter studie van den Notaris CLERCX voornoemd.
30 november 1872 - Jl. Woensdag ontstond te Baarlo brand in de woning van den
landbouwer W. Holtackers. Stal en schuur met de zich daarin bevindende veldvruchten
zijn eene prooi der vlammen geworden, doch het woonhuis met de huismeubelen en het
vee heeft men kunnen redden. Alles was verzekerd.
11 oktober 1873 Maasbree.
Den 5 dezer is te Baarlo, de persoon van Willem Silverans, oud 21 jaren, dienstknecht
bij den heer Timmermans, koopman te Kessel, welke men eenige oogenblikken te voren
aan het huis van den heer Rijks-ontvanger bezig had gezien het paard uit eene met
steenkolen geladen kar te spannen, met den hals onder een der karboomen liggende, op
de plaats dood gevonden.
11 oktober 1873 Maasbree.
7 Oct. Heden morgen ten 10 ure is te Baarlo, op de Hoogstraat, de arbeiderswoning met
inboedel, van Willem van den Eertwegh, geheel afgebrand.
Ge?elde goederen waren voor de som van ? tegen brandschade verzekerd.
28 maart 1874 Maastricht, 23 Maart.
In het locaal van het provinciaal bestuur alhier werd heden aanbesteed: 1. Werken aan
de Maas, onder bergen en Meerlo, boven het Veer te Blitterswijk; aannemer G.
Straatman te Linne voor f9940; 2. buitengewone leverantie van steenslag ten behoeve
der verbetering van het gedeelte des Rijksweg, gelegen te Baarlo en Blerick, aannemer
E. van Wijlick te Kessel voor f4800. Dit laatste werk zal worden herbesteed.
29 april 1876 Postkantoor te Roermond.
Door verandering in verschillende postdiensten zal de verzending der correspondentie
naar de volgende plaatsen, ingaande den 1 Mei a. s. zal geschieden:
[...] KESSEL, HELDEN, MEIJEL, BAARLO, BLERICK en MAASBREE per spoortrein, 1.22 's
namiddags en 10.23 's avonds. [...]
Roermond, den 28 April 1876.
DE DIRECTEUR, VAN DER MARCK.
17 juni 1876 INGEZONDEN.
[...] , een ingekomen verzoekschrift aan den raad door Jacobus Beurskens, veerman en
aanpachter van het veer te Baarlo, om op een stuk gemeentegrond No. 1312 of No. 1313
eene loods te mogen zetten.
13 januari 1877 Aanbesteding.
Het Kerkbestuur der Parochiale Kerk, te Baarlo, zal publiek aanbesteden, den 22
Januarij 1877, 's namiddags om 3 ure, in het Schoollokaal aldaar:
Het bouwen van het tweede gedeelte der Kerk en het omkleeden van den ouden toren, ter
hoogte van het bestaande muurwerk, met gedeeltelijke bijlevering van materialen.
Plan en bestek liggen ter inzage bij den Heer J. HOLTACKERS, bouwkundige en
kerkmeester, die tevens de noodige inlichtingen zal verstrekken.
De inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding des namiddags tusschen 2
en 3 ure, in het schoollokaal bezorgd worden.
Aanwijzing in loco op den dag der aanbesteding 's namiddags ten 4 ure.
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27 januari 1877 - Jl. Maandag heeft de aanbesteding plaats gehad voor het bouwen van
het tweede gedeelte der kerk en het omkleeden van den ouden toren te Baarlo:
Inschrijvers waren de navolgende heeren: Pollaerd te Gebroek f8400; van Straten te
St. Odiliënberg, f6760; Buckers te Houthem, f6550; Houtakkers te Baarlo, f6355;
Langendonk te Tegelen, f6350; Groenendael te Nunhem, f 6255; Pennings te Kessel,
f5850, en Vleure te id., f5800.
7 april 1877 - Den 3en April heeft zich te Grathem W. Nijskens, oud 63 jaar, door
ophanging van het leven beroofd en op denzelfden dag M. A. Gerads, oud 35 jaar,
huisvrouw van J. Berden, te Baarlo, op dezelfde manier een einde aan haar leven
gemaakt.
Beide waren leidende aan vlagen van krankzinnigheid.
5 mei 1877 [...] En wat de Heer d'Olne van Baarlo van plan is te bevorderen als
toekomstig lid van Provinciale Staten ten opzigte van de godsdienst, dat heeft de
Heer Clercx van Blerick zich voorgenomen te bevorderen in zake het onderwijs. [...]
9 juni 1877 EEN GOED VERWERSKNECHT kan dadelijk aanhoudend werk bekomen bij M.
HUTJENS, Baarlo.
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11 augustus 1877 VERPACHTING DER RIJKSVEEREN
op de rivier de Maas in Limburg, voor zes jaren, ingaande 1 Januarij 1878.
[...] 2. Door den Ontvanger der registratie en domeinen, te Venlo, op Dingsdag den 4
September 1877, des voormiddags om 10 uur, in het koffijhuis DE FONTEIN, bij de Erven
BOURS, te Venlo, van de veeren te Belfeld, te Kessel, te Hansum, te Baarlo, te
Beesel, te Arcen, te Grubbenvorst en te Lottum.
[...] De verpachtingen hebben plaats bij inschrijving.
Boekjes bevattende de voorwaarden, de omschrijving der veeren en de opbrengst der
laatste verpachting zijn, na 15 Augustus 1877, voor tien cents verkrijgbaar bij de
Ontvangers der registratie en domeinen, te Meerssen, Roermond, Venlo, Horst en Gennep
en tegen vooruitbetaling van den prijs, door tusschenkomst van elk ander Ontvanger
der registratie en domeinen.
Nadere inlichtingen geven de Directeur der registratie en domeinen, te Maastricht,
alsmede de voornoemde Ontvangers te Meerssen, Roermond, Venlo, Horst en Gennep.
17 november 1877 - Jl. Maandag is J. van den Speulhof, oud 28 jaren, de zoon eener
te Baarlo wonende weduwe, terwijl hij met nog andere personen van uit de gemeente
Belfeld met een ledige schuit over de Maas voer om in 't daar tegenover gelegen
Ooijen, gemeente Kessel, steenen te gaan laden, overboord gevallen en jammerlijk
verdronken. Voorgisteren was het lijk nog niet gevonden.
23 januari 1878 - Uit Baarlo meldt men het overlijden van den wel eerw. heer L. Th.
Smits, oud-pastoor van Heugem.
9 maart 1878 - Men schrijft: Het onderwijs in Limburg uit Limburg, aan de N.R. Ct.:
De aanzienlijke gemeente Maasbrée, bestaande uit de dorpen Maasbrée, Baerlo en
Blerick, verkeert niet in den besten toestand wat het onderwijs betreft.
De school te Maasbrée bevat gemiddeld 270 leerlingen en heeft thans slechts een
onderwijzer; die te Blerick heeft gemiddeld 290 leerlingen en twee onderwijzers; die
te Baarlo ruim 200 met 2 onderwijzers. Een aardig contrast hiermee maakt 't in de
onmiddellijke nabijheid gelegen Venlo. Aan de drie openbare scholen dezer stad zijn
werkzaam in het geheel 11 onderwijzers, of vier hulponderwijzers meer dan door de wet
vereischt wordt. Daarenboven bestaat te Venlo nog een flinke gemeentelijke hoogere
burgerschool met driejarigen cursus, waartoe men ook niet verplicht [...]
30 maart 1878 TWEE VRAGEN.
[...] In Blerick staat één hoofd- en één hulponderwijzer voor 249 leerlingen; in
Maasbree één hoofdonderwijzer voor 220 leerlingen; in Baarlo één hoofd- en één
hulponderwijzer voor 190 leerlingen. [...]
27 april 1878 [...] Na afloop der jacht werden de aangekondigde harddrijverij en
wedren gehouden, waaraan 28 paarden deelnamen. [...] Bij den wedren werd de 1e prijs
op zeer korten afstand boven den 2n prijs behaald door G. Smeets van Maasbracht,
terwijl [J.] Heyting van Baarlo den 2en prijs en P. [H.] Timmermans van Baarlo den
derden bekwamen. Tusschen de aankomst van den 2n en 3den was een verschil van 30
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25 mei 1878 Daar de pogingen tot minnelijken aankoop van een door de stichting van
een nieuw schoolgebouw en gemeentehuis in het dorp Baarlo, gemeente Maasteree, bij
herhaling aangewend, vruchteloos bleven, is door den raad aldaar toepassing der
onteigeningswet ingeroepen.
De onteigening der benoodigde perceelen is aan de Tweede Kamer voorgesteld.
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12 oktober 1878 - Een arbeider, Jocobus Timmermans van Baarlo, oud 36 jaren,
werkzaam bij de spoorwegbrug over de Maas te Buggenum, heeft jl. Zaturdag 't ongeluk
gehad van den bovenbouw naar beneden te vallen, met 't gevolg dat hij onmiddellijk op
de plaats dood bleef. Deze val werd veroorzaakt door 't breken van een ketting.
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26 maart 1879 - Z. M. heeft aan de heer J. F. H. de Pollart, te Baarlo, vergunning
verleend, tot het aannemen en dragen der versierselen der orde van Jesus Christus van
Portugal, hem door Z. M. de Koning van Portugal verleend.
Voorts is aan A. gravinne de Hompesch, geboren baronesse de Riedesel d'Eisenbach en
Lauterbach, vergunning verleend tot het aannemen van den titel van Eeredame van de
Kon. Beyersche Theresiën orde en tot het dragen der onderscheidingsteekenen aan die
orde verbonden.
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3 mei 1879 AANBESTEDING VAN KIEZEL.
Het Gemeentebestuur van MAASBREE zal op Vrijdag den 9 Mei 1879, des namiddags om vier
ure, ten Raadhuize te Baarlo, onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad, bij
inschrijving aanbesteden: Het leveren van zeven honderd meter goede MAASKIEZEL, op
wal te Baarlo 450 en te Blerick 250 meter, vóór 1 September 1879.
HET GEMEENTEBESTUUR.
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5 juli 1879 Roermond. Per telegraaf meldt men ons van heden, dat baron W. d'Olse,
van Baarlo, met 364 van de 370 geldige stemmen tot lid der Provinciale Staten gekozen
is. Het gezamenlijke getal stemmen bedroeg 383, waaronder 13 van onwaarde; de zes
overige waren op vijf verschillenden uitgebragt.
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27 maart 1880 - Een brouwersknecht van Baarlo, die Maandag middag eene vracht naar
Blerick gebracht had, wilde op zijn terugkeer voor [...]
27 maart 1880 - Zaterdag jl. had een 21 jarige knecht van den bierbrouwer V. te
Baarlo het ongeluk van zijn kar te vallen, doordien het paard schichtig werd. Daar de
kar over hem heenging, werd hij dermate bezeerd dat hij den volgenden dag aan de
gevolgen overleed.
12 juni 1880 - In den nacht van Vrijdag op Zaterdag der vorige week zijn te Baarlo
twee huizen geheel afgebrand. Alleen ééne woning was verzekerd. Ook eenig vee kwam in
de vlammen om. De oorzaak van den brand is onbekend.
19 juni 1880 [...] Nagenoeg terzelfder tijd [maandagmiddag] brandde ook tusschen
Baarlo en Maasbree eene bouwhoeve af. Van den inboedel kon bijna niets gered worden.
Gelukkig was alles verzekerd.
18 augustus 1880 - De verzending van ijzererts, die in het over de Maas gelegen
Blerik, Baarloo, Helden enz. in ruime mate wordt aangetroffen, was in de laatste 18
maanden kwijnende; doch begint thans weder eenige tekenen van leven gegeven. Geen
vergelijking nog bij vroeger, toen honderden voerlieden werk vonden.
Onder leiding van den heer P. Stommel alhier wordt de zaak gedreven. De uitvoer
geschiedt hoofdzakelijk naar het Gezelschap de Phoenix, te Laar bij Ruhrort.
16 september 1880 Eergisteren brandden door eene onbekende oorzaak de schuren en
stalling van den winkelier Trienekes, te Baarloo geheel af. De geborgen granen werden
mede vernield, doch de levende have gered. Het daar tegenover liggende huis van F.
Hoefnagels werd mede door het vuur aangetast en bekwam groote schade; doch aan de
spoedig aangerukte brandweer van Steijl, is het behoud daarvan grootendeels te
danken. Alles was verzekerd, doch zeer laag.
18 september 1880 Baarlo, 15 Sept.
Alhier werd de kermispret gister op eene onaangename wijze gestoord. Door een
onbekende oorzaak ontstond in den morgen omstreeks 10 uur brand in de schuur van den
heer Trienekens aldaar, die zich aanvankelijk schrikwekkend deed aanzien, doordien de
#45

20

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo
1320

vlammen zich aan het belendende huis van den heer H. Verhaegh en aan de overzijde van
den heer Hoefnagels mededeelden. Door de aangebrachte hulp van de brandweer van
Baarlo, Steyl en Blerick bepaalde zich den brand bij schuur en stal van den heer
Trienekens.
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9 oktober 1880 POSTKANTOOR ROERMOND.
ONBEKENDE BRIEVEN. 2e helft der maand Aug. 1880. [...] Wed. L. Gommans, Baarlo. -
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26 maart 1881 - Jl. Zaterdag heeft te Baarlo een droevig ongeval plaats gehad. De
31jarige zoon van den landbouwer Geurts viel, doordien het paard schrikte en op hol
raakte, van zijne kar, met het ongelukkig gevolg dat een der wielen hem over het
hoofd ging en hij op de plaats dood bleef.
9 april 1881 - De kommissie voor de onderwijzers-examens in Limburg heeft ook nog
een diploma verleend aan de heeren J. B. Cox, te Maastricht, en S. Janssen te Baarlo.
23 april 1881 Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden en
de begrafenis van onzen geliefden Zoon en Broer ALFRED, betuigen wij hiermede onzen
hartelijken DANK.
H. H. VERHAEGH.
P. VERHAEGH-BAUDRIHAYE en Kinderen.
BAARLO, 24 April 1881.
11 juni 1881 - Donderdag ontstond te Baarlo, gemeente Maasbrée, brand ten huize van
den landbouwer H. W. Timmermans, waardoor de schuur met stalling geheel en het
woonhuis gedeeltelijk in de asch gelegd werd. Een deel der meubels, eene hoeveelheid
hooi en stroo, akkergereedschap en 8 varkens werden mede eene prooi der vlammen. De
schade wordt op ruim f3000 begroot, alles was tegen brandschade verzekerd. Oorzaak
onbekend.
2 juli 1881 De ondergeteekende maakt bij deze bekend, dat hij zijne BIERBROUWERIJ te
Roermond, an af heden heeft OVERGEDRAGEN aan de Heeren Gebroeders Timmermans.
Erkentlijk voor het steeds door hem genoten vertrouwen neemt hij de vrijheid, langs
dezen weg, zijne opvolgers in de gunst van het geëerde publiek aan te bevelen.
De Heer LOUIS VERHAEGH, die tot hieraan met het toezicht der Bierbrouwerij te
Roermond belast is geweest, zal in dezelfde hoedanigheid den ondergeteekende thans in
de Bierbrouwerij te Baarlo ter zijde staan.
BAARLO, 1 JULI 1881.
H. H. Verhaegh
Firma Gebr. Verhaegh.
Het Baarloosch OUD BIER zal hij even als vroeger aan zijne begunstigers blijven
leveren.
29 juli 1882 § MAKINGEN EN SCHENKINGEN.
Uittreksel uit het Provinciaal verslag van Limburg.
“Die Kirche hat einen groszen Magen” (GOETHE.)
De makingen en schenkingen waartoe in 1881 magtiging werd verleend waren de volgende:
Aan het burgerlijk armbestuur te:
Baarlo, gemeente Maasbree, van M. van den Bosch f600. [...]
De schenking aan het armbestuur van Baarlo geschiedde onder bezwaar van vruchtgebruik
en kerkelijke diensten na des schenkers dood. [...]
19 augustus 1882 - Het onweder van verleden Dinsdag heeft op verschillende plaatsen
ongelukken veroorzaakt. [...] insgelijks werd de landbouwer P. Van de Beuke te
Maasbree in zijn woning getroffen en gedood. Op hetzelfde oogenblik sloeg de bliksem
in het dak der woning van den heer H. H. Verhaegh, bierbrouwer te Baarlo (Maasbree),
verbrijzelde daarin een keper, nam daarna den weg door een stal en doodde daarin een
varken, zonder verdere onheilen aan te brengen.
2 december 1882 Heden overleed, in den ouderdom van 55 jaren, na voorzien te zijn
van de Sacramenten der stervenden, onze innig geliefde Echtgenoote en Moeder
MEVROUW PAULINE BAUDRIHAYE.
Namens de familie H. H. VERHAEGH.
BAARLO, 26 November 1882.
3 januari 1883
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brand uit. Het vuur deelde zich mede aan de schuur de granen en de stal, die met de
woning en het huisraad door de vlammen vernield werden. Alles was tegen brandschade
verzekerd.
1390
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12 maart 1883 Bevorderd: te Leiden tot doctor in de wis- en natuurkunde met acad.
proefschrift, get.: >>Over de strooming van vloeistoffen door buizen<<, de Heer M. J.
H. Houba, geboren te Baarlo.
[Matheus Jacobus Hubertus Houba, geboren 8 oktober 1849 te Baarlo
overleden 1 november 1918 te Maastricht.
getrouwd met Elisabeth Maria Theresia Nooren 11 juni 1879 te Nijmegen.]
17 maart 1883 - Met genoegen hebben wij vernomen, dat de heer M. J. H. Houba,
geboren te Baarlo, leeraar aan het gymnasium te Nijmegen, aan de Rijks-Universiteit
te Leiden bevorderd is tot doctor in de wis- en natuurkunde.
22 maart 1883 Te Baarloo (Limb.) zijn gisteren door een onbekende oorzaak twee
huizen afgebrand, van den landbouwer Verhaagh, waarbij de geheele inboedel,
wintervoorraad, een koe en een varken in de vlammen omkwamen. Alles was verzekerd.
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24 maart 1883 Heden overleed tot onze groote droefheid, in den ouderdom van 31
jaren, voorzien van de H. Sacramenten der Kerk, onze geliefde zoon en broer
Lodewijk Willem Adolf VERHAEGH.
Namens de familie H. H. VERHAEGH en Kinderen.
BAARLO, 18 Maart 1883.
10 mei 1883 Bij een hevig onweder, dat Maandag over Venloo en omstreken woedde,
sloeg de bliksem in de kapitale bouwhoeve van P. Timmermans, gelegen tusschen Baarloo
en Kessel. Veel vee en de gehele inboedel met akkergereedschappen werd vernield.
Alles was verzekerd.
13 oktober 1883 - Naar men ons van geachte zijde meldt, is er in de laatste dagen
weer een “godzalige” protestantsche bijbelventer in het noordelijk gedeelte onzer
provincie, onder anderen te Neer, Baarlo, Maasbree enz. verschenen met het doel, om
zijn valsche waar aan den man te brengen.
Te Neer werd hij door verschillende ingezetenen met verontwaardiging aan de deur
gezet. Te Baarlo en Maasbree heeft hij enkele eenvoudige lieden, die zich nog door
den schijn - een mooi ingebonden boek voor weinig geld - laten bedriegen, weten te
verschalken.
Wij waarschuwen, te dezer gelegenheid, onze katholieke dorpsbewoners opnieuw tegen de
protestantsche bijbelkramer, die meenen een Gode welgevallig werk te verrichten en
eene ziel tot afval van het katholieke geloof te brengen, als zij een Limburger een
op snêe verguld protestantsch bijbeltje hebben in de hand gestopt.
De Limburgers hebben de gereformeerde of Jansenistische bijbelvertalingen niet
noodig, om te weten wat zij gelooven en doen moeten ter bereiking van de eeuwige
zaligheid.
Wil de Evangelische Maatschappij, die hare boekenventers naar onze provincie afzendt,
een werk van “godzaligheid” verrichten, dat zij dan hare krachten beproeve en haar
geld bestede aan de bekeering der “moderne” protestanten of misschien beter gezegd
der moderne heidenen in Holland, die aan niets, noch aan den Bijbel, noch aan
Christus, noch aan God, noch aan hel of hemel meer gelooven, en alle door Jezus
Christus, den Zoon Gods, geopenbaarde waarheden loochenen; te vergeefs getroost zij
zich moeite en onkosten om de Limburgers te brengen tot afval van het Katholicisme.
De Limburgers blijven met hart en ziel getrouw aan den achttien eeuwen ouden
katholieken godsdienst, door Christus zelven gesticht, en zullen zich niet door
eenige gereformeerde bijbelkramers of door een op snêe verguld protestantsch
bijbeltje tot de sekte van de afvalligen monnik Luther of zijn geestverwant Calvijn
laten overhalen.
24 november 1883 Nederland.
Roermond. Zijn Doorl. Hoogw. Mgr. J. A. Paredis, Bisschop van Roermond, heeft benoemd
tot pastoor te Baarlo den eerw. heer G. A. H. Roersch, tot dusverre kapelaan te
Venlo, ter vervanging van den weleerw. heer H. J. Van Dijk, die zijn eervol ontslag
aangevraagd en bekomen heeft; [...]
15 december 1883 - Met ingang van 1 Januari 1884 is een pensioen verleend van f600
aan den weleerw. heer J.J. Van Dijk, eervol ontslagen pastoor der R. K. parochie te
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17 april 1884 Het 2-jarig zoontje van den landbouwer P. van Tegelen, te gehucht
Baarloo, gem. Maasbree, is jl. Vrijdag in een waterput gevallen. Ofschoon hij spoedig
op het droge werd gebracht, is het kind kort daarop overleden.
4 april 1885 Nederland.
Roermond. Zijn Doorl. Hoogw. Mgr. J. A. Paredis, Bisschop van Roermond, heeft benoemd
[...] tot pastoor te Holtum, ter vervanging van den weleerw. heer J. H. Smeets, die
eveneens zijn eervol ontslag gevraagd en bekomen heeft, den eerw. heer J. A.
Grutters, kapelaan te Baarlo; [...] tot kapelaan te Baarlo, den eerw. heer L.
Bongers, thans te Odilienberg; [...]
11 juli 1885 [...] ; op den 9 Augustus zal ook een groote bedevaart uit Tegelen,
Steyl en Baarlo de Kapel bezoeken en in den loop der week nog vele andere. [...]
14 augustus 1885 Vermoedelijk door het springen van een dynamietpatroon, is de
steenoven van W. B., te Baarlo (Limburg), uit elkander gesprongen. Men vond althans
in de nabijheid een tweede patroon, welke nog niet gesprongen was. Een streng
onderzoek wordt ingesteld.
15 augustus 1885 [...] van de processie in den tuin, waaraan ook de parochie Tegelen
en Baarlo, welke ten getale van 1200 pelgrims, Zondag-morgen in de beste orde gekomen
waren, deel namen, en van den optocht met Chineesche lantaarnen door de laan.
5 oktober 1885 In het noorden van Limburg, en met name in de gemeenten Helden,
Maasbree en Baarlo, heeft men in de laatste dagen grooten last van rupsen. Deze zijn
daar zoo talrijk, dat men ze met manden vol kan oprapen. Geheele velden, beplant met
spurrie, werden door dit insect in éen nacht kaal gemaakt, zoodat alleen de stengels
overbleven. Twee koeien, die van deze laatsten gegeten hadden, moesten worden
afgemaakt.
18 januari 1886 Te Huur, te Baarlo, een uur afstand van Venlo en ¾ uur van het
station Tegelen, een Heerenhuis met Tuin, gelegen in het Dorp, aan het kruispunt van
twee kiezelwegen, met ruim uitzicht naar alle zijden. Dit Huis bevat beneden: Salon,
Zitkamer, twee Kamers, Keuken met Pomp, Kelder en Remise. Eerste verdieping: zes
Kamers, daarboven Zolder en Meidenkamer. Huurprijs f250 per jaar. Te aanvaarden 1
Mei. Adres: R. VERHAEGH, Baarlo.
(5650)
6 juni 1886 Buiten Roermond viel de hagel in groote stukken en hebben de velden om
Baarlo zeer veel geleden. -
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13 augustus 1886 Door een onbekende oorzaak is het huis met schuur en stalling van
den voerman H. Timmermans, te Baarlo gem. Maasbree, door brand vernield. Niets dan
het vee is gered. Alles was verzekerd.
13 augustus 1886 Ook een zekere P. H. Driessen, te Baarlo gem. Maasbree, is wegens
onzedelijke handelingen en geweldpleging tegen eene vrouw veroordeeld tot een jaar
celstraf en eene boete van f8.
11 augustus 1887 De “Maatschappij ter bevordering van tuin- en landbouw in Limburg”
heeft na gehouden examen, het diploma voor groententeelt uitgereikt aan H. Leessens,
te Beemelen, J. Bosch, te Heer, M. Loijen, te Mopertingen, M. Notten, te Maastricht,
en H. Knubben, te Baarlo.
[...] Het examen is Zondag jl. te Maastricht gehouden.
24 november 1887 Te Carlsruhe in Canada is den 27sten October overleden de weleerw.
heer F. Rassaerts, apostolisch missionaris en pastoor aldaar.
Over dezen kloeken priester, een Roermondenaar, lezen we in de Americaansche Stimme
der Wahrheit het volgende:
“23 jaren geleden kwam de eerw. heer Rassaerts naar Amerika, en werd tot pastoor
benoemd in het destijds nog onherbergzame Bruce County. Onmiddellijk sloeg de
ijverige priester de handen aan het werk. Te Carlsruhe bouwde hij een der schoonste
kerken van Ontario, te Deemerton en Mildmay kerken en scholen De edele man leefde
zeer eenzaam; de opvoeding der jeugd was zijn geliefdkoosd werk. In 1833 te Roermond
geboren, stond hij eenige jaren als kapelaan te Baarloo, vertrok naar Rome, waar hij
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in de orde der Resurrectionisten trad, en kwam met de ZeerEerw. heeren gebroeders
Funcken naar Canada over. Geve ons de goede God nog meerdere priesters als de
overledene, een man van grondige kennis, innige vroomheid, rustelooze werkzaamheid en
onuitputtelijke vroolijkheid! Hij ruste in vrede”.
4 januari 1888 Ruim veertien dagen geleden werd het negen-jarig kind der weduwe M.,
te Echt, vermist. Na al dien tijd rondgezworven te hebben, is het Zaterdag te Baarloo
aangehouden en naar zijne moeder teruggebracht. Het geeft voor het geld, bestemd om
boodschappen te doen, verloren te hebben, en uit angst voor bestraffing op den loop
te zijn gegaan.
26 januari 1888 § BAARLOO.
De vrouw, wie men verleden Zaterdag op de biggenmarkt te Venloo circa f15 uit haar
mantelzak ontrolde is weer in het bezit van het gestolene.
Dinsdag kwam de Z. E. heer pastoor van Baarlo tot haar, en vroeg of zij het haar
ontvreemde geld nog niet terug had. Met een bedrukt gezicht zeide zij van neen.
Op de vraag van den goeden herder, of zij zich ook met vol vertrouwen tot den H.
Antonius had gewend, zei de vrouw: “Ja, mijnheer Pastoor, dezen morgen nog.”
Hierop zei de gelukkige man tot de nog meer gelukkige en verbaasde vrouw. “Sint
Antonius heeft uw gebed verhoord,” en overhandigde haar de beurs met het geld, dat Z.
E. door tusschenkomst van een der Eerw. heeren uit Venloo had ontvangen.
21 april 1888 § Te Baarlo bij Venlo is tot stand gekomen eene onderlinge hagelassurantie Maatschappij, onder directie der heeren M. Hoefnagels en J. C. Gunst.
Daar deze Maatschappij alle veldvruchten tegen hagelslag verzekert aan uiterst lage
premie, terwijl nog bovendien de winsten onder de verzekerden worden verdeeld, zoodat
de bijdrage onbeduidend mag heeten, valt het niet te betwijfelen, of de meeste
landbouwers zullen zich een klein offer getroosten, om zich voor de soms groote
hagelschade te vrijwaren.
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20 mei 1888 ONDERTROUWD:
LOUIS SMEETS EN THERESIA SNIJDERS.
TILBURG, 12 Mei 1888
BAARLO,
[652
De voltrekking van het Huwelijk zal plaats hebben te Dordrecht op 4 Juni 1888.

1555

22 december 1888 IN FIDE FIDES.
[...] De Eerw. Heer Cremers, Pastoor te Baarlo, en Bemelmans, Kapelaan te Weert,
baden met den Deken op de graven der Apostelen. [...]

1560

10 januari 1889 Rechtszaken.
ROERMOND, 8 Jan. Door de Rechtbank alhier werden heden de navolgende vonnissen
gewezen: [...] J. Th., steenbakker, G. S., landbouwer, P. J., metselaar, G. v. d. E.,
landbouwer, allen te Maasbree (Baarlo), elk tot 21 dagen gev.straf wegens
mishandeling.

1565

1570

9 januari 1889 Baron de Bossart, te Baarlo bij Tegelen, heeft aan het dierkundig
instituut der Universiteit te Luik ten geschenke gegeven eene rijke verzameling
schelpen en polipenwoningen, grootendeels afkomstig uit den Indischen Oceaan en de
Nederlandsche Koloniën.
Deze verzameling werd indertijd aangelegd door wijlen Mevrouw Verduchène, geboren de
Bossart.
17 januari 1889 Peter Indenhout, voor Westkapelle in December jl. ontslagen uit eene
8-jarige gevangenisstraf, is Donderdag in Baarloo weder gearresteerd, wegens diefstal
te Steijl gepleegd. Hij heeft reeds bekend, en wordt naar Roermond overgebracht.

1575

23 januari 1889 Rechtszaken.
VENLO, 22 Febr. Door den kantonrechter alhier werden heden de navolgende vonnissen
gewezen: [...] en G. P. te Baarlo, wegens het onbeheerd laten staan van een paard,
beide tot f1 of 1 dag hechtenis, [...]

1580

12 maart 1889 § BAARLO-MAASBREE, 9 Maart.
Den 6 dezer werd tegen den bierhuishouder H. T. door den Rijksveldwachter uit Meijel,
een dubbel procesverbaal opgemaakt, eerstens wegens het hem toedienen van sterken
drank zonder vergunning, en ten tweede wegens het uitgeven van grosschen en halve
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grosschen die de veldwachter terug ontving, na H. T. met een gulden betaald te
hebben.
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13 april 1889 Rechtszaken.
VENLO, 12 April. Door het kantongerecht werden de volgende vonnissen gewezen: G. T.,
te Baarlo, 2 boeten van f5, en f1 of 3 en 1 d. gev., wegens verkoop van sterken drank
zonder vergunning en het in betaling geven van vreemde pasmunt; [...]
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18 mei 1889 Rechtszaken.
VENLO, 18 Mei. Door het kantongerecht alhier werden gisteren de volgende vonnissen
gewezen.
[...] J. M. H. en M. T. beide te Baarlo en J.P. te Helden ieder voor f15,- of 3 d.
wegens verkoop van sterken drank zonder vergunning.
6 juni 1889 Aan Heeren Leden der R. K. Kiesvereeniging.
Vrijdag a.s. zult gij moeten bepalen, wie de Kandidaat onzer Vereeniging zal zijn,
wie zal moeten optreden tegen een te verwachten liberalen Kandidaat.
En op wien zult gij uw stem uitbrengen? Wie is de man, die bestand is tegen elke
liberale kandidatuur?
Het is de Heer J. E. H. W. Baron d'Olne, te BAARLO,
die steeds de ondubbelzinnigste bewijzen gegeven heeft, dat hij een oprecht en
degelijk katholiek is, die in de Provinciale Staten door zijne medeleden gewaardeerd
wordt als een der ijverigste en bekwaamste leden; die van allen, die hem kennen,
geacht wordt wegens zijn minzamen omgang en voorkomendheid, zonder aanzien des
persoons; die ten allen tijde met woord en daad toonde, dat Limburg hem dierbaar is.
Hoe hij denkt in politieke zaken zullen we toelichten.
Baron D'OLNE is een beslist tegenstander van den persoonlijken dienstplicht. Zij hij
ook al geen specialiteit in militiezaken, wij kunnen hem gerust durven noemen een
specialiteit in landbouwzaken, en dat is, wat wij Limburgers juist noodig hebben.
De militiewet zal spoedig bij de Tweede Kamer worden ingediend. Bij de behandeling en
de stemming zal alleen de vraag zijn, hoeveel anti-militaristen en niet hoeveel
specialiteiten tegenover de militaristen staan.
Maar na eenigen tijd, wellicht spoedig reeds, zal deze wet zijn afgehandeld, en
dan.... dat blijft Roermond door een militaire specialiteit vertegenwoordigd!
Neen! van den landbouw moet Limburg leven. Het moet vertegenwoordigd worden door
practische mannen, die weten, wat de landbouw noodig heeft, waardoor hij gebaat
wordt. Burgers zoowel als landbouwers hebben belang bij den vooruitgang en de
bescherming van deze bronader van Limburgs welvaart.
Welnu, Baron d'OLNE is de aangewezen man; hij woont tusschen landbouwers, hij kent
hen, hij kent hunne behoeften.
Hij is èn anti-militarist èn anti-vrijhandelaar, doch daarbij Limburger. Het is
daarom, dat wij na rijp overleg besloten hebben, U, leden der Katholieke
Kiesvereeniging, beleefd maar dringend uit te noodigen, Vrijdag a. s. in groot getal
ter vergadering te verschijnen, om den heer Baron d'OLNE tot onzen kandidaat te
proclameeren.
Eenige Leden der R. K. K.

1635

16 juni 1889 [...] De heer W. Baron d'Olne, te Baarlo, de kandidaat der katholieke
kiesvereeniging te Roermond werd gekozen met 766 stemmen: [...] Onze hartelijkste
gelukwenschen aan Baron d'Olne en aan de Katholieke Kiesvereeniging te Roermond met
haren wakkeren, ijvervollen en onvermoeiden Voorzitter, den heer J. H. Schreurs, voor
de behaalde overwinning.

1640

4 juli 1889 Rechtszaken.
ROERMOND, 29 Juni. Door de rechtbank alhier werden heden de volgende vonnissen
gewezen: [...] G. H., brouwer te Baarlo, vrijgesproken, alle drie beklaagd van
overtreding der provinciale hondenbelasting; [...]

1645

1 augustus 1889 De te Breda zittinghebbende commissie tot het afnemen van het examen
van hoofd eener school, examineerde Maandag en Dinsdag 12 adspiranten, waarvan
geslaagd zijn de heeren: G. Huese van Breda, C. M. Jansen van Bergenopzoom, S.
Janssen van Baarlo en J. Jiskoot van Dinteloord.
24 augustus 1889 Naturalisatie.
Ter naturalisering zijn voorgedragen: [...] en M. H. Hoefnagels, assuradeur te
Baarloo.
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28 september 1889 § VENLO.
Bij de verpachting voor den tijd van 6 jaren der rijksveeren op de Maas door den
ontvanger der registratie alhier zijn de volgende inschrijvingen gedaan.
Voor de groote veeren per jaar:
te Kessel, J. Stroucken aldaar
f331.“ Baarlo, M. van Gasselt te Venlo 913.H. Leenen te Baarlo
856.J. Timmermans, Baarlo
853.L. Lukken, Baarlo
823.J. Stroucken, Baarlo
789.Grubbenv., L. Meeuwissen, Blerick
131.H. Smits, Grubbenv.
120,50
H. Heuvel, Grubbenv.
120.Lottum
A. Bos, aldaar
25.Voor de kleine veeren per jaar:
Hanssum
J. Theelen, aldaar
6.Beesel
H. Toebosch, aldaar
3.Arcen
van Gent, aldaar
8.De vorige pachtsommen waren per jaar:
Voor het groote veer te Kessel
f310.Baarlo
“711.Grubbenvorst
“105.Lottum
“ 60.Voor het kleine veer te Hanssum
“ 6.Beesel
“ 3.Arcen
“ 8.De toewijzing geschiedt binnen vier weken.
24 oktober 1889 § GRUBBENVORST, 23 Oct.
Met zekerheid kunnen wij thans mededeelen, dat het groot veer over de Maas alhier bij
akte van 22 dezer is toegewezen aan den tegenwoordigen pachter H. Smits voor f131 en
dat te Baarlo aan N. van Heel voor f913 's jaars.
3 oktober 1889 Rechtszaken.
ROERMOND, 1 Oct. Door de Rechtbank alhier werden heden de volgende vonnissen gewezen:
[...] ; G. v. M., metselaar te Baarlo, tot 4 maanden gev.straf, met in mindering
brenging van den tijd die hij in voorloopige hechtenis heeft doorgebracht; [...]
8 november 1889 Heden overleed te Baarlo, onze geliefde Moeder, Behuwdmoeder en
Grootmoeder, E. L. N. MATHIEU, Wed. van J. W. HOEFNAGELS, in den ouderdom van 67
jaren.
Uit aller naam, P. P. E. HOEFNAGELS. Roermond, 6 Nov. 1889.
(7317)
19 november 1889 TE KOOP: Een wel ingericht Heerenhuis met schoonen Tuin, gelegen te
Baarlo, gem. Maasbree, aan den nieuwen weg, nabij het dorp. - Adres: Notaris
HAFFMANS, Helden
(7678)
19 december 1889 - De dagen, die aangewezen zijn voor den ijk en herijk der maten en
gewichten voor Roermond en omstreken zijn: [...] Kessel en Baarlo 27 Maart
2 januari 1890 Door omstandigheden tegen billijken prijs te Koop, een in 1865 solied
gebouwd HEERENHUIS, bev. 8 Kamers enz., omringd door grooten Tuin, waarin 120 beste
Vruchtboomen, gelegen te Baarlo bij Venlo.
(9091)
Adres fro, lett. S T 725, N. v/d D.
6 mei 1890 Te Baarlo geraakte Woensdag een brouwersknecht bekneld tusschen de
karboomen en een muur. De ongelukkige is kort daarop aan de gevolgen bezweken.
11 mei 1890 - De 28-jarige bierbrouwersknecht P. Peters, in dienst bij de wed.
Korsten te Baarloo, die de vorige week door onwilligheid van het jonge paard tusschen
den boom zijner kar en een muur te Venloo beknelde geraakte, is Woensdag aan de
gevolgen in het St.-Josephgasthuis overleden.
16 september 1890 Zekere J. B., slachter te Baarlo, is dezer dagen overleden
tengevolge van een steek van eene pestvlieg, waardoor hij bloedvergiftiging had
gekregen.
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22 september 1890 Te Baarloo (L.) heeft Donderdagnacht, tijdens de kermis, een
onbekende Duitscher inbraak gepleegd ten huize van de Wed. Peeters, aldaar. De 20jarige dochter, die wakker werd, had den moed den dief tegen te houden, doch kreeg
daarbij zeven wonden. De dader is gevat.
2 oktober 1890 De zadelmaker H. B., verdacht van brandstichting te Baarlo op den
31en Augustus jl. en sedert vermist, heeft zich nu vrijwillig ter beschikking van de
justitie gesteld.
4 januari 1891 Woensdag behandelde de rechtbank te Roermond de zaak tegen P. H.,
geboren te Baarlo laatstelijk boekhouder in de fabriek De Snelle Sprong, te Tegelen,
beschuldigd van poging tot moord, gepleegd door middel van een revolver op den
molenaar A., wonende aldaar.
Het Openbaar Ministerie eischte een gevangenisstraf van twee jaren. Uitspraak 6
Januari.
1 mei 1891 Door de justitie wordt opsporing en aanhouding gevraagd van: Pierre
Hostermans, 30 jaren, kantoorbediende, geb. te Baarlo, wonende te Tegelen, thans
voortvluchtig, bij arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch, ter zake van
mishandeling van den molenaar Andriessen, veroordeeld tot jaar gevangenisstraf.
15 januari 1891 Z. D. H. Mgr. F. A.H. Boermans. bisschop van Roermond, heeft
benoemd: tot pastoor te Beek den weleerw. heer G. A. H. Roersch, thans pastoor te
Baarloo; tot pastoor te Baarlo den weleerw. heer J. H. Geene, thans pastoor te
Stramproij; [...]
7 maart 1891 Verslag der terechtzitting,
begonnen op Maandag 3 Maart 1891, (Vervolg.)
[...] 15e getuige. Karel Jozef Rutten, 33 jaren oud, boekhouder, tijdelijk te
Roermond, vroeger te Baarlo.
Hij verklaart dat de boekhouding zeer slordig was. Zijne verklaring komt overigens
wat betreft de boeken met die van de heer Gambon overeen. [...]
16 april 1891 De op 9 April l.l. te KEULEN overledene Baron d'OLNE, heeft nog in de
laatste dagen van zijn uiterst smartelijk ziekbed den wensch geuit, dat onmiddelijk
na zijn dood, aan zijne kiezers, zijn hartelijkste Dank zoude betuigd worden wegens
het hem zoo gereedelijk en onvoorwaardelijk geschonkene vertrouwen. Dit vertrouwen
heeft hij steeds ten hoogste gewaardeerd en het schitterende blijk er van, hetgeen
hij in December l.l., bij eene allergewichtigste gelegenheid mocht ontvangen, wierp
een ware zonnestraal op zijn toen reeds zeer pijnlijken toestand. Baron D'OLNE
verlangde tevens, dat aan zijne kiezers andermaal zijn innig leedwezen er over te
gegeven werd, dat hij, uit hoofde zijner onverbiddelijke ziekte, niet bij machte is
geweest, de belangen van zijn gewest nauwkeuriger na te gaan en nadrukkelijker te
behartigen en bevorderen, wel kon hij zich zelf, aan de poorten der eeuwigheid, met
bescheidene voldoening de geruststellende en blijde getuigenis geven, dat hij aan het
kiesdistrict ROERMOND in zijn geheel en aan de handhaving der persoonlijke rechten
van ieder zijner kiezers in het bizonder - voor zooverre hem zijne kwijnende
gezondheid zulks toeliet - onophoudelijk zijne beste krachten heeft toegewijd en hij
koesterde het oprechte voornemen, indien het Gode kon behagen hem de zoo vurig
gewenschte genezing te schenken, geen offer en geene inspanning te veel te achten, om
onder dit opzicht aan zijne verplichtingen te voldoen.
HUIZE SCHERES BIJ BAARLO, 14 April 1891.
Barones D'Olne geboren Barones de WEICHS DE WENNE.
6 april 1891 BAARLO.
Maandag jl. had in de parochiale kerk alhier de plechtige lijkdienst plaats van
wijlen Baron d'Olne. Vele belangstellenden, bloedverwanten en vrienden van den
overledene, alsook vele leden der Provinciale Staten in dit gewest woonden de
plechtigheid bij, na afloop waarvan het stoffelijk overschot in den grafkelder werd
bijgezet.
De heer d'Olne was sedert bijna twee jaar lid der Tweede Kamer voor het district
Roermond. In den laatsten tijd kon hij wegens zijne ziekte geen deel aan de
beraadslagingen der Kamer nemen. Ook de Prov. Staten van Limburg verliezen in hem een
ijverig lid. De belangen van den landbouw lagen hem steeds zeer na aan het hart en
dit toonde hij o.m. door zijn lidmaatschap van de landbouwvereeniging.
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14 mei 1891 Rechtszaken
ROERMOND, 12 Mei. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissementsrechtbank alhier op heden:
[...] P. J, metselaar te Baarlo, tot f10 of 5 dagen hechtenis, allen wegens
mishandeling; [...]
23 mei 1891 Rechtszaken.
ROERMOND, 20 Mei. Gewezen vonnissen door de Rechtbank alhier tot heden:
H. V. zonder beroep te Baarlo tot f25 of 12 dagen hechtenisstraf; J. V. zonder beroep
tot f25 of 12 d. h. beide wegens drankwetovertreding; [...]

1800

7 juli 1891 § MAASBREE, 4 Juli.
Gisteren namiddag omstreeks 2 uur ontstond te gehucht Baarlo onder deze gemeente
brand ten huize van W. Jacobs, metselaar; de brandspuit dier plaats die spoedig was
aangevoerd, en het flink optreden der bedieners daarvan, is oorzaak dat men den brand
spoedig meester was, zoodat de meubelen en verderen inboedel grootendeels zijn gered
en de schade aan het gebouw aangericht slechts f200 bedraagt.
Alles was tegen brandschade verzekerd. Oorzaak onbekend.

1805

27 augustus 1891 § - Heden morgen is alhier de goede tijding ontvangen waarbij
vastgelegd is, dat de Katholieke Normaalschool van Rolduc naar Echt verplaatst zal
worden. Naar men verneemt zou Mevr. de Wed. Coenegracht te Baarlo het terrein waarop
genoemde school zal gebouwd worden, gratis hebben verstrekt.

1795

1810

1815

1820

1825

3 oktober 1891 Rechtszaken.
VENLO, 2 Oct. Bij vonnis van het kantongerecht alhier zijn op heden veroordeeld:
[...] Wegens het rooken van een pijp tabak in eene schuur: P. H. te Baarlo tot f1
boete of 1 dag hecht. [...]
Wegens het laten loopen van kippen op bezaaid bouwland: H. M. en H. J. te Baarlo tot
f1 boete of 1 dag hecht.
18 oktober 1891 BIERBROUWERIJ.
Wegens vergevorderden leeftijd van den tegenwoordigen eigenaar en gemis van een
opvolger, wordt, onder gunstige voorwaarden, ter overname aangeboden, de in volle
werking zijnde en van ouds gunstig bekend staande Bierbrouwerij met Heerenhuis en
Tuin, IJskelder, Mouterij en verdere gebouwen, alles zeer goed ingericht en in besten
staat van onderhoud, gedreven onder de firma Gebr. VERHAEGH te Baarlo bij Venlo.
Inlichtingen te bekomen bij den heer H. VERHAEGH en den Heer M. GEURTS, Industrieel
te Blerik.
[273
1 november 1891 ONDERTROUWD:
LÉON LOMMEN EN VIRGINIE VERHAEGH.
TILBURG, 26 October 1891.
BAARLO,
Receptie: BAARLO 1 November.
[337
Volstrekt eenige kennisgeving.

1830

5 november 1891 Chronologische beschrijving van Tegelen.
[...] Op zekeren dag trachtte eene fransche kolonne, die 's nachts over Blerick en
Baarlo te Kessel de maas overtrok de Kozakken langs Schelkensbeek, tusschen Reuver en
Belfeld, in den rug te vallen: [...]

1835

1 december 1891 § SWALMEN, 30 Nov.
Heden werd door den veldwachter der marechausseé
Venlo genomen ter confrontatie, zekere duitscher
een vélocipede te Baarlo, ten nadeele van zekere
hij alhier voor 55 mark had verkocht en die door
beslag genomen.

1840

1845

alhier aangehouden en mede naar
G. B., als verdacht van diefstal van
J. de voorgaande week gestolen, die
den burgemeester van Tegelen was in

7 december 1891 § VENLO, 4 Dec.
De metselaar G. uit Baarlo, werkzaam aan het klooster der zusters Ursulinen alhier,
had gisteren het ongeluk van een stijger te vallen en kwam met het hoofd op een
kruiwagen terecht. Zwaar gekneusd werd hij naar het hospitaal overgebracht. Men
vreest voor zijn leven.
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17 december 1891 Rechtszaken.
ROERMOND, 15 Dec. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrond. Rechtbank
alhier op heden:
[...] H. G., metselaar te Baarlo tot 14 d. gev.; [...] allen wegens mishandeling;
[...]
19 december 1891 Rechtszaken.
VENLO. Uitgesproken vonnissen van het Kantongerecht alhier van 18 Dec.:
[...] wegens jachtovertreding: L. V. en W. L., te Horst, ieder f10 of 6 dagen hecht.,
L. M. te Baarlo, G. v. A. te Venlo, ieder f20 boete of 6 dagen hecht., [...]
5 januari 1892

Benoemd: tot onderwijzer te Beuningen M. Snijders, te Baarlo; - [...]

7 juli 1892 Z. D. H. Mgr. F. A. H. Boermans, bisschop van Roermond, heeft benoemd
tot pastoor te Leveroy den weleerw. heer L. Bongers, kapelaan te Baarlo, tot kapelaan
te Baarlo den eerw. heer W. M. H. Joosten, kapelaan te Leveroy, en tot kapelaan te
Meerlo den eerw. heer A. J. H. Beek, priester uit het Seminarie.
3 januari 1893 MAASBREE, 1 Jan.
Het bureau dezer gemeente, dat om 5 jaren naar een van de drie dorpen onder deze
gemeente behoorende (Maasbree, Blerick en Baarlo) moet worden overgeplaatst, is met
ingang van den 1 Januari van hier naar Baarlo overgebracht.
23 maart 1893 Rechtszaken.
ROERMOND, 21 Maart. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der ArrondissementsRechtbank alhier, op heden.
[...]H. G., metselaar te Baarlo tot 30 d. gev.-straf, wegens huisvredebreuk en
mishandeling. [...]
12 augustus 1893 - Door een wachtmeester werd alhier heden aangehouden en naar de
gevangenis overgebracht H. G. oud 25 jaren, metselaar te Baarlo, die tot 30 dagen
schuld bij de justitie te vereffenen heeft.

1885

23 december 1893 Rechtszaken.
ROERMOND, 19 Dec. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der ArrondissementsRechtbank alhier, op heden.
[...] H. G., metselaar te Baarlo 30 dagen gev.-straf; P. G., metselaar te Baarlo f8
of 4 dagen hechtenis, beiden wegens beleediging, huisvredebreuk en vernieling. [...]

1890

24 augustus 1893 Rechtszaken.
ROERMOND, 24 Aug. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissementsRechtbank op heden: [...] P. D., zonder beroep te Baarlo tot f1 of 1 d. h., wegens
strooperij; [...]

1895

19 oktober 1893 Rechtszaken.
ROERMOND, 17 Oct. Door de Rechtbank alhier werden heden de volgende vonnissen
gewezen:
E. G., tuinier te Baarlo, G. V., stroodekker te Horst, L. M., dienstknecht te
Nederweert [...], ieder 2 maanden gev.-straf; [...] allen wegens mishandeling; [...]

1900

28 oktober 1893 BELFELD. Bij Ministrieele beschikking is A. Stevens, voerman alhier,
benoemd tot onbezoldigd Rijksveldwachter, in dienst van mevrouw de weduwe d'Olne,
geboren baronesse de Weichs de Wenne te Baarlo-Maasbree.

1905

3 januari 1894 Rechtszaken.
VENLO, 29 Dec. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen.
[...] M. G., te Baarlo, tot f20 boete of 4 dagen hecht., voor het geweer f10 of 3
dagen hecht.; [...]

1910

6 januari 1894 Posterijen.
Opgaaf van onbestelbare en geweigerde voorwerpen per pakketpost, die nog eene maand
na deze aankondiging bij het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie ter
beschikking blijven van de rechthebbenden, om na verloop van dien termijn, voor
zoover zij niet zijn opgevraagd, te worden verkocht.
[...] 22 Febr. [1893] van id. [=Rotterdam] aan H. H. Verhaegh, te Baarloo; - [...]
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24 januari 1894 Rechtszaken.
ROERMOND, 20 Febr. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissementsRechtbank alhier op heden:
[...]
VENLOO, 23 Febr. Door het kantongerecht alhier, zijn de navolgende vonnissen gewezen:
[...] Wegens openbare dronkenschap [...] G. P., te Baarlo, f2 of 2 dagen hecht.;
[...]
24 maart 1894 - De jongeheer Jos. Corsten, thans te Baarlo, en eerst leerling der O.
L. S., dorp, alhier, is bij vergelijkend examen tot leerling der R. K. Normaalschool
te Echt toegelaten.
19 april 1894 BLERIK, 17 April 1894.
Wie zal hier Burgemeester worden? is een vraag, die men hier veel hoort doen; [...]
Een werkman b.v., wiens vrouw is bevallen, moet met twee getuigen de aangifte gaan
doen te Baarlo, een uur van hier verwijderd. Behalve verlies van daggeld van hem en
de getuigen, dat we globaal op f0.80 per hoofd zullen berekenen, moet er op de nieuwe
spruit worden gedronken en om vooral niet te hoog te schatten, willen we dat
drinkgeld op f0.30 per man stellen. De geheele uitgaven bij een geboorteaangifte
komen dan den vader alzoo, volgens onze berekening, op f3.30 te staan. [...]
5 juli 1894 Rechtszaken.
ROERMOND, 4 Juli. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissements
Rechtbank alhier op heden:
J. W. v. K., daglooner te Baarlo, P. v. H., herbergierster te Paarlo, ieder f2 of 1
dag hechtenis, allen wegens ontduiking der provinciale hondenbelasting in Limburg;
[...] C.H.G., landbouwer te Baarlo, allen vrijgesproken, waren aangeklaagd wegens
ontduiking der provinciale hondenbelasting in Limburg.
1 september 1894 Rechtszaken.
ROERMOND, 30 Aug. Door de Rechtbank alhier werden heden de volgende vonnissen
gewezen:
Th. S., arbeider te Weert, 21 dagen gev.-straf; A. D., landbouwer te Baarlo, 15 dagen
gev.-straf; [...], allen wegens mishandeling; [...]
1 oktober 1894

[...]; - tot onderwijzer te Maashees J. Snijders, te Baarlo; - [...]

22 oktober 1894 De Notarissen HAFFMANS, te Helden, en VISSERS, te Blerick, zullen op
Woensdag den 24 October 1894, 10 uur, ten huize der familie VERHAEGH, te Baarloo bij
Venloo, o. a. publiek Verkoopen, om contant geld:
Een prachtige en zeer zeldzame antieke Pendule, style LOUIS QUINZE, antieke
mahoniehouten Porseleinkast, een fraai stel antiek Porselein, etc.
7 november 1894 Rechtszaken.
ROERMOND, 7 Nov. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissements
rechtbank alhier op heden:
[...] H. K., dienstknecht te Baarlo, ieder f5 of 3 dagen hechtenis, allen wegens
mishandeling;
22 december 1894 Roggel, 21 Dec.
Bij de jl. Donderdag, te Baarlo gehouden paardenkeuring, is de eerste prijs toegekend
aan den heer Verlinden, “Meleetjes hof” alhier, voor de schoonste merrie.
27 december 1894 CORRESPONDENTIE.
BAARLO. J. V. Uw stuk wordt in het volgende nummer opgenomen.

1970

1975

7 januari 1895 - De heer H. H. Janssen, te Baarlo (gem. Maasbree), burgemeester is
benoemd tot commandeur der orde van den Leeuw en de Zon van Perzie, door Z. M. den
Schah van Perzie.
11 april 1895 Rechtszaken.
ROERMOND, 9 April, Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der arrondissementRechtbank alhier:
[...] J. K. landbouwer te Baarlo, 8 d. gev.-straf, P. H. K., id. te Baarlo 8 d. gev.straf, [...] allen wegens strooperij. [...]
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2 juli 1895 - Begunstigd door fraai weder hield Zondag de Roermondsche
wielrijdersclub den aangekondigden club-wedstrijd.
Om half vier reden de deelnemers, 10 in getal, van uit het Vereenigingslokaal naar
het punt van afrit op de Horner weg, alwaar juist om 4 uur afgereden werd. De route
was over Neer, Kessel, Baarlo, Blerick, Venloo, Tegelen, Belfeld, Reuver en Swalmen
terug naar Roermond, afstand 50 K. M.
Eerstaankomende was de heer Jos. Arnoldts van Sittard te 5 uur 37 minuten, tweede de
heer A. Kuiper van Venloo te 5 uur 41 minuten, derde de heer P. A. Smits van Roermond
te 5 uur 41 minuten en 20 seconden en vierde de heer Louis Schmier te Roermond, te 5
uur 54 minuten.
Na afloop van den wedstrijd begaven de deelnemers zich in optocht naar de Kapel en
van daar terug naar het vereenigingslokaal op de Groote Markt, alwaar om 8 uur een
gemeenschappelijk souper en de uitreiking der prijzen plaats had.
8 augustus 1895 In de bierbrouwerij en mouterij van F. H. te Baarloo is brand
ontstaan, waardoor de mouterij gedeeltelijk en verder een schuur vol granen en een
stal verwoest werd. Alles was verzekerd.
15 augustus 1895 Zaterdag om half 1 's middags ontstond eensklaps een felle brand in
de schuur van den heer Fr. Hoefnagels, brouwer te Baarlo, welke met de belendende
bergplaats, benevens den moutzolder, door het vuur werd vernield. De brandspuit van
Baarlo was dra ter plaatse, maar eerst nadat de brandweer van het Missiehuis te Steil
was aangekomen, gelukte het de vlammen te stuiten. De schade wordt geraamd op f2800.
Alles was verzekerd.

2010

14 augustus 1895 Rechtszaken.
VENLO, 9 Aug. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen:
[...] Wegens openbare dronkenschap J. A. H. S. te Baarlo. f1 boete of 1 dag hecht.;
H. J. te Venlo; A. P. te Helenaveen; J. K., G. L., beide te Horst; G. M. v. d. S.,
zonder vaste woonplaats, ieder f2 boete of 2 dagen hecht., eerste herhaling; L. G. te
Weert, 2 dagen hechtenis.

2015

17 augustus 1895 Rechtszaken.
ROERMOND, 14 Aug. Uitgesproken vonissen ter terechtzitting der ArrondissementsRechtbank alhier op heden:
[...] M. P., metselaar te Baarlo 8 dagen gev.-straf; [...] allen wegens mishandeling.

2020

7 september 1895 Maasbree, 6 Sept.
[...] A. s. Maandag zal de HEG. Heer Commissaris der Koningin een administratief
bezoek aan deze gemeente brengen. De drie dorpen onder deze gemeente behoorende
Maasbree, Blerick en Baarlo zullen alle bezocht worden.

2025

2030

2035

2040

2045

12 september 1895 Maasbree, 10 Sept.
Gisteren was het de dag dat de H.E.G. heer Commissaris der Koningin zijn
administratief bezoek aan onze gemeente bracht. Blerick en Baarlo werden eerst
bezocht; en omstreeks vier uur namiddags zou Z.M.Edelgestr. alhier aankomen. Te
Baarlo werd op het raadhuis een diner aangeboden, waaraan alle leden deelnamen,
behalve de burgemeester, die wegens een ernstig ziektegeval verhinderd was.
Na vijf uur begeleidde een groote stoet van rijtuigen en een eerewacht van vijf
heeren te paard, den Commissaris naar ons dorp, waar het prachtig versierde raadhuis,
de zangvereeniging “Ons Genoegen” van hier, het volkslied aanhief. De Commissaris
richtte alsdan een woord van opwekking tot de zangvereeniging. Nadat deze nog een
passend stuk gezongen had, nam de heer J. Grubben, wethouder, een man van meer dan
tachtig jaren, het woord en heette Z.H.Edelgestr., mede in naam der gemeentenaren,
welkom in Maasbree. Dat zijne woorden welgemeend waren, bewezen de tranen, die den
ouden man onder het spreken in de oogen stond. Z.H.Edelgestr. dankte den wethouder,
voor de gevoelens jegens hem, in zoo schoone woorden uitgedrukt en sprak den wensch
uit, dat hij nog vele jaren het ambt als wethouder ten dienste der gemeente mocht
bekleden, en dat het hem gegeven mocht zijn de 43 jaren, gedurende welke hij reeds
raadslid was, tot een halve eeuw tezien opklimmen. Thans nam de zeereerw. heer
Pastoor Smeijers het woord in naam der parochie en noodigde Z.H.Edelgestrenge uit,
een bezoek te brengen aan onze kerk, die door bijdragen der parochianen, en subsidien
van gemeente en provincie geworden is, eene dorpskerk, waarop Maasbree trots kan
zijn. De pastoor riep ten slotte een “lang leve de Commissaris” uit, dat door het
volk telkens met een driewerf hoera begroet werd. Nadat de vertegenwoordiger der
Koningin in antwoord op de toespraak van den Z.Eerw. pastoor geantwoord had, werd ook
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het raadhuis bezocht, en daarna de kerk. Toen kwam de school aan de beurt, waar een
bruidje, het dochtertje van het raadslid Peeters, een bouquet aanbood. Ook hier hield
ZHEdelgestr. een toespraak tot de onderwijzer en kinderen, welke door de kinderen met
luid handgeklap begroet werd. Nadat klas voor klas bezocht was, begaf hij zich met
den Gemeenteraad naar de pastorie, waar hij eenigen tijd vertoefde. Daarna vertrok
Z.H E.Gestr. uit het feestvierend dorp.
21 september 1895 - Heden heeft alhier de verpachting plaats gehad van de Rijksveeren op de Maas, gelegen onder het kantoor der Reg. en Dom. alhier. Ingeschreven
werd voor:
[...] het groot-veer te Baarlo A. v. Heel f800, wed. Houten 606, en H. Leenen f726;
[...]
30 oktober 1895 Rechtszaken.
ROERMOND, 29 Oct. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der Arrondissements
Rechtbank alhier op heden: [...]
VENLO, 25 Oct. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen:
[...] wegens openbare dronkenschap: [...] H. P. te Baarlo, ieder f2 boete of 2 dagen
hecht., [...]
2 november 1895
feestvergadering
[...] Vervolgens
bedanken van den

- De “Limburgsche Zouavenbond Bene Merenti”, viert morgen de vierde
op de bovenzaal van den heer A. Tevonden-Backus alhier.
verkiezing van een commissaris, voor de afdeeling Venlo, wegens het
heer M. Hoefnagels, te Baarlo, en idem [...]

5 november 1895 Baarlo.
De heer Hoefnagels, is door Z. H. den Paus benoemd tot advocaat van St. Pieter.

2100

17 december 1895 RECTIFICATIE.
Wij waren jl. Zaterdag niet te best ingelicht over de bij het Kantongerecht te Venloo
aanhangige zaal van den ZEw. Heer Pastoor van Baarlo, die het kerkelijk huwelijk
voltrok, alvorens aan de burgerlijke formaliteiten voldaan was.
Door den Ambtenaar van het Openb. Ministerie werd niet f300 boete of 14 dagen
hechtenis aangevraagd, doch wegens overtreding van art. 439 strafwetb. het maximum
der straf, zijnde 300 gulden boete geëischt uit hoofde van de maatschappelijke
positie van den beklaagde.
De verdediger pleitte ontslag van rechtsvervolging wegens overmacht, althans het
minimum der straf wegens 't onbeduidende van het feit. Het burgerlijk huwelijk was
nl. verhinderd door eene fout in de geboorte-acte van den bruidegom. Bij het
kerkelijk huwelijk was haast, omdat de bruidegom reeds blijk gegeven had zich aan
zijne verplichting te willen onttrekken.
De uitspraak van het vonnis werd bepaald op 27 dezer.
19 december 1895 Voor het kantongerecht te Venloo werd behandeld de zaak van den
Z.Eerw. heer Geene, pastoor te Baarlo, beklaagd van het kerkelijk huwelijk voltrokken
te hebben, alvorens aan de burgerlijke formaliteiten was voldaan. Door den ambtenaar
van het openbaar ministerie werd de maximum straf, zijnde f300 boete of 14 dagen
hechtenis, aangevraagd.
De kantonrechter [de edelacht. heer Bloemarts] gaf vonnis conform het requisitoir,
niettegenstaande door den verdediger, mr. L. Geelen, de minste straf gepleit was.
29 december 1895 De kantonrechter te Venloo heeft den z.E. heer pastoor van Baarlo,
den heer dr. J. G., veroordeeld tot eene geldboete van f25, wegens het als bedienaar
van den godsdienst, voordat partijen hem hebben doen blijken dat haar huwelijk ten
overstaan van een ambtenaar van den burgerlijken stand is voltrokken, eenige
godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk te hebben verricht.
De eisch was f300 boete of 14 dagen hechtenis.

2105

1 januari 1896 De ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht te
Venloo heeft appèl aangeteekend tegen het dezer dagen vermelde vonnis, waarbij de
pastoor van Baarlo, Dr. J. G., veroordeeld werd tot f25, wegens overtreding van art.
449 Wetboek van Strafrecht.
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10 maart 1896 ROERMOND, 10 Maart.
- Heden diende voor de ArrondissementsRechtbank alhier de zaak in appel tegen den
Z.Ew. Heer G., Pastoor te Baarlo, beklaagd van overtreding van art. 449, W. v. S. De
Kantonrechter van Venloo veroordeelde den Pastoor tot eene geldboete van f25.Mr. Karsten, eischte namens het Openb. Ministerie eene geldboete van f300, subsidiair
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60 dagen hechtenis.
De verdediger, Mr. L. Geelen, vroeg ontslag van rechtsvervolging wegens overmacht,
althans het minimum der geldboete.
Uitspraak Dinsdag 17 Maart e. k.
12 maart 1896 Dinsdag is door de Rechtbank te Roermond, in hooger beroep, behandeld
de zaak tegen den Heer Dr. J. H. Geene, pastoor te Baarlo, die door het Kantongerecht
te Venloo veroordeeld was tot f25 boete, wegens het voltrekken van een huwelijk,
vóórdat dit door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand was voltrokken.
De pastoor was niet verschenen; als verdediger trad voor hem op Mr. Geelen, advocaat
te Venloo.
Het Openbaar Ministerie, Mr. Carsten, eischte eene boete van f300, zooals ook door
het Kantongerecht destijds geëischt was.
Uitspraak 17 dezer.
17 maart 1896 - De Arr. Rechtbank alhier deed heden uitspraak in zake het appèl van
het O. M. tegen het vonnis van den Kantonrechter te Venlo, waarbij de ZErw. heer G.,
Pastoor te Baarlo, veroordeeld werd tot f25.
De Rechtbank bevestigde het vonnis van den Kantonrechter, met veroordeeling van den
Staat in de kosten.
20 maart 1896 De pastoor van Baarlo, Dr. J. Geene, die een huwelijk kerkelijk
voltrok vóor dat het door den ambtenaar van den burgerlijken stand was gesloten, is
door de Rechtbank te Roermond in hooger beroep veroordeeld tot f25 boete, dezelfde
straf, welke hem door het kantongerecht te Venlo was opgelegd.
29 maart 1896 De ZeerEerw. Heer Wijnen maakt in de Maasbode eenige kanteekeningen op
het vonnis van den Kantonrechter te Venlo, [hierna volgt een langs stuk over de
gevolgen van deze fout van de pastoor van Baarlo.]
12 april 1896 Onze Huwelijks-wetgeving.
De ZeerEerw. heer J. H. Wijnen, pastoor van Limbricht, [wederom een lang stuk over
de veroordeling van de pastoor van Baarlo.]
14 augustus 1897 Een tweede zaak Baarlo.
Naar men aan de Z. Z. N. bode mededeelt, heeft een predikant op een der dorpen bij
Goes een huwelijk kerkelijk ingezegend, zonder dat hij door een bewijsstuk van den
ambtenaar van den burgerlijken stand zekerheid had, dat dit huwelijk voor den
burgerlijken stand was gesloten. De burgemeester dier plaats heeft proces-verbaal
opgemaakt. De bewuste predikant was nogal uit eene andere gemeente overgekomen, om,
als liefdedienst, dit huwelijk in te zegenen.
24 december 1895 Baarlo, 24 Dec.
Verleden week werden aan de woning van den veldwachter alhier, door eenige belhamels
vier ruiten verbrijzeld, waarop de daders het hazenpad kozen. Dat men zich vermeed
bij een politiedienaar, laat staan bij eenig ander, dergelijke baldadigheden te
plegen is wel een bewijs van verregaande brutaliteit en getuigt van weinig ontzag
voor de politie. Het schijnt, dat dergelijke handelingen tegenwoordig aan de orde van
den dag zijn en men bij gebrek aan passend vermaak, niets beters weet, dan zich te
verlustigen (?) in 't vernielen van een anders eigendom.
Wel ware te wenschen, dat de politie eens krachtig tegen dergelijke buitensporigheden
optrad en den daders ter deeg hunne vernielzucht afleerde, immers, als 't zoo
voortgaat, waar moet 't dan heen met de publieke veiligheid?
24 december 1895 - Voor de betrekking van hoofd der school alhier, hebben zich reeds
vele candidaten aangemeld en nog bijna dagelijks worden nieuwe stukken ontvangen.
Zulks kan geen verwondering wekken, wanneer we in aanmerking nemen, dat Baarlo, een
salaris van 825 gulden gevende, gunstig afsteekt bij andere, grootere plaatsen met
750 gulden.
25 januari 1896 Baarlo, 22 Jan.
Voor hoofd der openbare lagere school alhier, staan op de voordracht de heeren:
Crasborn, hoofd der school te Kessel, Janssen, onderwijzer te Baarlo, Görris, hoofd
der school te Schinveld, Kersten, onderwijzer te Sevenum en Gulikers onderwijzer te
Meerssen.
In 't geheel hadden zich 20 sollicitanten aangemeld.
#45

33

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

2180

2185

2190

2195

2200

2205

2210

28 januari 1896
Baarlo;

Benoemd: tot hoofd der school te Baarlo-Maasbree J. Jansen, te

4 januari 1896 - Maandag morgen waren wij getuigen van een feest, dat nog lang in de
herinnering zal blijven voortleven.
Na gezamenlijk de Heilige Mis te hebben bijgewoond, gold het de installatie van den
heer S. Janssen, als hoofd der school alhier; vreugdeschoten weerklonken, terwijl
alom de nederl. driekleur van de huizen der ingezetenen wapperde. Treffende waren de
toespraken, gehouden door den WelEw. heer Pastoor, den EdelAchtb. heer Burgemeester
en den onderwijzer Hendrix, waarop het nieuw-benoemde hoofd der school telkens op
passende wijze antwoordde.
Dat de buren den heer S. Janssen hoogachten, bewees het fraai versierde woonhuis, dat
als het ware in een bloemenhof was herschapen.
De pret van het jonge volkje was verbazend groot. Thuis komende, riepen velen hunner:
Moeder, wat hebben wij een goeden meester gekregen! Zoo als de oude fluiten, piepen
de jongen, zal ook hier wel waarheid zijn.
28 december 1895 Rechtszaken.
VENLO, 27 Dec. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen.
[...] Niet sluiten van de herberg, J. P. te Baarlo, f0.50 of 1 d. hect. [...] Wegens
het voltrekken van een kerkelijk huwelijk, voordat het burgerlijk was voltrokken, J.
H. G. te Baarlo, f25 boete of 5 dagen hechtenis.
4 januari 1896 Rechtszaken
VENLO, 3 Januari. Door het kantongerecht alhier, zijn de navolgende vonnissen
gewezen.
Wegens openbare dronkenschap [...] A. v. d. W., te Helenaveen, ieder f2 boete of 2
dagen hecht. [...] Wegens jachtwetovertreding W. D. te Velden 7 dagen hecht. H. H.
J., te Baarlo, f10 boete of 4 dagen hecht. J. P., te Horst, vrijgesproken, de kosten
te dragen door den Staat.
11 januari 1896 Rechtszaken.
VENLO, 10 januari Door het kantongerecht alhier, zijn de navolgende vonnissen
gewezen:
[...] wegens het niet sluiten van de herberg: L. v. d. B., te Velden, J. H. v. B. te
Baarlo, ieder f0.50 boete of 1 dag hecht.; [...]

2215

30 januari 1896 LIJST VAN BRIEVEN,
verzonden in de 1e helft der maand Jan., welke door tusschenkomst van het postkantoor
Roermond, door de afzenders kunnen worden gereclameerd:
Van Vlodrop: A. Hanneke, Baarlo.

2220

4 januari 1896 Baarlo, 3 Febr.
De vrouw P. J. alhier, brak met over den drempel te struikelen het onderbeen optwee
plaatsen. Zij is in het St. Jozefgasthuis te Venlo opgenomen.
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6 januari 1896 Provinciale stierenkeuringen.
Bij besluit van heeren Gedeputeerde Staten is bepaald, dat de stierenkeuringen in
1896 zullen plaats hebben, telkens des voormiddags te elf uur:
[...] Te Baarlo op Vrijdag 27 Maart. [...]
8 januari 1896 Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur,
Verzoeke eenige plaatsruimte in uw blad voor onderstaande.
Deze week kwam in ons bezit het “Provinciaal blad,” waarin de staat voorkomt
betreffende de te Valkenburg, Susteren en Baarlo goedgekeurde hengsten.
De hengst “Mouton” van den heer januari Hendrik Geelen uit Heel was op de keuring te
Baarlo buiten mededinging, als zijnde de rijks-premiehengst Januari 1895. Dit staat
zwart op wit vermeld in genoemd Provinciaal blad. Heel anders, mr. de R., luidde uw
bericht van 4 Januari jl., waarin beweerd wordt, dat “Mouton” een bewijs van eerste
premie behaalde, of schoon hij niet kon mededingen voor de subsidie.
Dit bericht eischt ter wille der eerlijkheid rectificatie.
Alleen de hengst “Pol” van ondergeteekenden behaalde de premie.
Hoogachtend, Gebrs. LINSSEN, Heel.
10 maart 1896
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Te Amsterdam slaagde voor 't candidaats-examen in de Rechtswetenschappen de heer
James Coenegracht van hier.
15 oktober 1898 Bevorderd: te Amsterdam tot Doctor in de Rechtswetenschap op
stellingen J. C. H. Coenegracht, geb. te Baarlo.
24 november 1898 - Ter openbare civiele terechtzitting van heden werd de heer Mr. J.
H. C. Coenegracht van Baarlo-Maasbree als advocaat en procureur bij de
Arrondissements Rechtbank te Roermond als zoodanig beëedigd.
Naar wij vernemen zal genoemde advocaat zich alhier komen vestigen.
11 november 1899 Helden.
De heer Jos. Coenegracht van Baarlo had dezer dagen bij een klopjacht op de goederen
des heeren Haffmans, het geluk, een fraai ree te schieten.
17 maart 1896 Baarlo, 13 Maart.
Zekere M. Bouten, een braaf en oppassend werkman, is gisteren dood in het veld
gevonden+ waarschijnlijk werd B. door een beroerte getroffen.
19 maart 1896 Venlo, 18 Maart.
Heden werd door den Kolonel-Garnizoens-Commandant alhier in het openbaar aanbesteed,
de levering van haver, noodig voor de paarden der bereden troepen alhier in
garnizoen, over het tijdvak van 1 Mei-31 October 1896.
Ingeschreven werd door:
Inl.
Buitenl.
Niessen, Roermond,
f0.72
Vermeulen & Zn., Waspik,
f0.683
f0.653
J. Oomen, Oosterhout,
f0.674
Godschalk, Empel,
f0.67
f0.65.
Wassenberg, Maasbracht
f0.786
G. Sanders, Baarlo,
f0.68
W. van Oeijen, Venlo,
f0.64.
alles per 10 kilogram.
19 maart 1896 Rechtszaken
ROERMOND, 17 Maart.
Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank alhier, op
heden:
[...] J. P. H., landbouwster te Beesel, J. H. J., winkelier te Baarlo, beiden f2 sub.
1 dag hecht., wegens ontduiking der provinciale hondenbelasting in Limburg. [...]

2285

31 maart 1896 Rechtszaken
VENLO, 28 Maart. Door het Kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen.
Wegens openbare dronkenschap, W. D., te Baarlo, f2 boete of 2 dagen hecht. [...]

2290

30 april 1896 Rechtszaken.
ROERMOND, 28 April. Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der ArrondissementsRechtbank alhier op heden:
[...] G. H. P., landbouwer te Baarlo, 5 dagen gevangenisstraf, G. H., dienstknecht te
Baarlo, 5 dagen gevangenisstraf, beide wegens beschadiging; [...]

2295
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16 mei 1896 Echt, 13 Mei.
De telegraaf bracht heden morgen de tijding, dat de heer Jean Gradus van hier,
student der R. K. Normaalschool alhier, met algemeene stemmen benoemd is, tot
onderwijzer te Baarlo, ingaande 15 Mei.
20 mei 1896 [...] ; - tot onderwijzer te Baarlo J. Gradus, te Echt; - [...]
30 mei 1896 Rechtszaken
VENLOO, 29 Mei. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen.
[...] Wegens spoorwegnetovertreding [...] E. H. te Helenaveen, f2 b. of 2 d. hecht.
[...] Wegens na sluitingsuur zich bevinden in de herberg [...] F. M., M. H., M. V.,
P. H. R., T. H., J. H. B., J. P. K., A. J., H. J., H. B., allen te Baarlo, [...]
ieder 50 ct. of 1 d. hecht. Wegens openbare dronkenschap, H. v. B. te Helenaveen,
[...] ieder f1 b. of 1 d. hecht.; [...]
13 juni 1896 Rechtszaken
VENLOO, 12 Juni. Door het kantongerecht alhier zijn de navolgende vonnissen gewezen.
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Wegens overtreding der arbeidswet, J. H. te Venray, 50 ct. boete of 1 d. h., P. B. te
Baarlo, 2 m. f1 b. of 2 m. 1 d. h., M. J. te Belfeld, vrijgesproken. [...]
11 juli 1896 Buggenum.
Bij de Reformclub alhier bestaat het voornemen a. s. Zondag over acht dagen een
clubtocht te houden naar Venraai. Het diner, dat reeds besteld is, zal bij gunstig
weer, gehouden worden in het bosch, en wij twijfelen niet of het zal er recht
aangenaam en gezellig toegaan. De collega's van Baarlo en Maasbree zullen zich
waarschijnlijk aansluiten, zoodat er ongeveer een twintigtal reform-rijwielen den
tocht zullen meemaken.
8 augustus 1896 Rechtszaken.
VENLO, 7 Aug. Door het Kantongerecht alhier, zijn de navolgende vonnissen gewezen:
Wegens overtreding van het herbergreglement van de gemeente Baarlo: J. C., V. V., H.
T., C. P., N. P., allen te Baarlo, ieder 53 cent boete of 1 d. h. [...]
20 augustus 1896 Rechtszaken.
ROERMOND, 18 Aug. Uitsproken vonnissen ter terechtzitting der Rechtbank alhier op
heden:
[...] W. Ch. T., metselaar te Baarlo, f5 of 3 dagen hechtenis, wegens beleediging.
19 september 1896 Baarlo.
De zoon van W. T. is tijdens de kermisdagen met een mes zoodanig verwond, dat
geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.
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19 september 1896 - Gisteren den 17 September werd alhier door den heer K. Houba,
veearts te Maastricht, van wege de Maatschappij van Landbouw, eene voordracht
gehouden over koop-vernietingen bij paarden en rundvee, zoomede omtrent de nadeelige
gevolgen van het gebruik van vleesch, van parelziek vee afkomstig. De groote zaal van
het gemeentehuis was propvol toehoorders, die meer dan een uur genoegelijk en
leerzaam aan sprekers rede geboeid waren.
19 september 1896 Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur,
Ten zeerste zal ik mij verplicht achten onderstaande regelen in uw veel gelezen blad
te zien opgenomen.
Sedert eenigen tijd doet in Kessel een praatje de ronde, als zoude ik een rekwest
geschreven hebben tegen den heer J. Stox, gewezen burgemeester dier gemeente.
Moeielijk zal het zijn, dien huichel- en lasteraar te zien aangewezen, doch te
wenschen ware het, dat aan deze en dergelijke vuige kwaadsprekerij een einde kwam.
U dankend, mijnheer de redacteur, voor de welwillende opname, verblijve ik
Uw dienstw. dienaar F. W. BOONEN.
Baarlo 18. 9. 96.
1 december 1896 Baarlo.
In den nacht van 28 op 29 dezer is door tot heden onbekende daders uit den stal van
W. Bax alhier ontvreemd een paard, toebehoorende aan den carruselhouder J. Hoefnagels
te Roermond.
De politie doet onderzoek.
3 december 1896 Baarlo
Het paard van J. Hoefnagels, dat men gestolen waande, is niet gestolen, doch heeft
den stal, die in zeer gebrekkigen toestand verkeerde verlaten, en de reis naar
Roermond ondernomen. Te Buggenum is het aangeland, opgevangen en door den eigenaar
teruggehaald.
20 januari 1897 Venlo, 20 Jan.
Jl. Zaterdag is ten raadhuize te Venlo tot definitief bestuur der afdeeling Venlo van
de Maatschappij v. Landbouw benoemd de heeren Baron de Bossart te Baarlo; mr. Van
Basten Batenburg te Tegelen, Notaris Vogels te Reuver; Janssen, Burgemeester te
Baarlo; Graaf Wolff Metternich te Arcen, Lamers te Venlo; Alfons Timmermans te
Kessel; P. J. Hanen te Velden en H. Peters te Venlo.
24 januari 1897 Venlo.
Zaterdag morgen is alhier het bestuur der afdeeling Venlo van de Maatschappij van
Landbouw vergaderd geweest. Gekozen werd tot president de heer mr. Van Basten
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2380

2385

2390

2395

2400

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

27 april 1897 Baarlo, 25 April.
Gisteren-morgen omstreeks half zeven is alhier brand uitgebroken in de behuizing van
den landbouwer Peter Janssen. tengevolge waarvan schuur en stal met de zich daarin
bevindende akkergereedschappen, hooi, stroo enz. een prooi der vlammen werd. Het vee
werd met moeite gered. Dank aan het flink optreden der brandweer van hier is het
woonhuis gespaard gebleven.
De schade wordt begroot op pl. m. f1500. door assurantie gedekt bij de Maatschappij
L'Union Belge. Oorzaak hiervan is onbekend.
12 juni 1897 Baarlo.
In den nacht van Dinsdag op Woensdag is ten nadeele van de wed. W. F. door middel van
braak ontvreemd een velocipède met luchtbanden; de politie doet onderzoek: de dader
is tot heden onbekend.
13 juli 1897 - Zondag jl. hield de Buggenumsche W. V. “Voorwaarts” de 3e Clubtocht
van dit jaar. De tocht ging over Neer, Kessel, Baarlo, Blerick naar Venlo, alwaar men
zich een tijdlang ophield om over Tegelen, Reuver, Swalmen wederom terug te keeren.
17 juli 1897 Mijnheer de Redacteur.
M. de R. bij voorbaat dank voor de plaatsing van onderstaande:
Jl. Zondag was ik in de gelegenheid het schuttersfeest bij te wonen te Belfeld.
Zoo als gewoonlijk bij zulk eene festiviteit, had zich daar een massa volks
verzameld.
Van heinde en verre waren vereenigingen aangekomen, die, met hunne varieerende
banieren en kostuums, een prachtig gezicht opleverden.
Ook ontbrak het geenszins aan belangstellenden, die door het prachtige weer gelokt
zich een uitstapje vergunden. En geen wonder, het leed geen twijfel of men kon zich
amuseeren; had de een genoegen in den vreedzamen schietwedstrijd, de ander kon zijn
hart ophalen aan de degelijke zang- en muzieknummers, die elkander afwisselden. Tot
laat in den namiddag bleef men zeer gezellig onder het drinken van een goed glaasje
oud bijeen, totdat eindelijk de prijzen aan de verschillende schutterijen konden
worden uitgereikt.
Een woord van lof kan ik niet onthouden aan de zangvereeniging van Belfeld en de
muziekvereeniging van Tegelen en Baarlo, die zonder onderscheid hun repertoire zuiver
ten gehoor brachten.
Om ieder afzonderlijk te beoordelen zou mij te ver voeren, doch ik vermeen
onpartijdig een warm compliment te moeten maken aan de harmonie van Tegelen en wel
door het ten beste geven van het nummer, Les parles par Maestro.
Prachtig zuiver werd dit nummer uitgevoerd, hetgeen men trouwens altijd gewoon is van
dit gezelschap. De clou van dit stuk komt voorzeker toe aan den solist den heer P. v.
D. Waarlijk, deze heer gaf hier een bewijs, dat hij zijn instrument degelijk machtig
is. In een woord, het daverend aplaudissement van het talrijk auditorium is voorzeker
eene onomstootbare waarborg, dat het de hoogste goedkeuring wegdroeg.
En na een kleine schermmutseling door eenige gekscherende individu's teweeg gebracht,
scheidden de meesten onder den indruk een aangenamen middag te hebben gesleten.
Bedoelde individu's wordt dan bij een verdere gelegenheid ten zeerste het volgende
spreekwoord ter overweging gegeven, waar zij trouwens zeer gaarne mee eens zullen
zijn en wel:
Die het laatst lacht, lacht het best.
MAASBREE, 15 Juli.
FR.
27 juli 1897 Baarlo.
Algemeen hoort men hier klagen over de geringe opbrengst van den rogge oogst, zoowel
omtrent de hoeveelheid van het stroo als die van de vruchten.
10 augustus 1897 Baarlo.
Naar allen schijn heeft het Baarlosch bier nog al aftrek daar de vierde brouwerij
alhier in aanbouw is.
14 september 1897 Helden, 13 Sept.
In het verslag van de zitting van den Roermondschen gemeenteraad op 7 eSpt. ll. lezen
we, dat de Roermondsche Commissie tot onderzoek der ontworpen tramverbindingen van
oordeel is, dat van de ontworpen zijtakken naar Meijel, de richting Baarlo-Maasbree
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de voorkeur verdient. Dit advies van eene Roermondsche Commissie bevreemdt ons. Eene
stad is er steeds op uit, buitenlui te trekken; Roermond doet in dit geval het
omgekeerde! Helden en Meijel langs den korsten weg verbinden met Venlo, wil zeggen,
de Heldensche handel verplaatst zich van Roermond naar Venlo! En dat zegt nog al
iets! Onze handel op Roermond is druk, even druk misschien als op Venlo.
De Meijelsche handel op Roermond is zeer druk, ongeveer tienmaal zoo druk als op
Venlo. Dat zal anders worden als de Roermondsche Commissie haar zin krijgt. Zij staat
trouwens niet alleen. Verleden Dinsdag verklaarde ook onze Gemeenteraad de lijn
Maasbree-Helden-Meijel te prefereeren boven de lijn Kessel-Helden-Meijel. Meijel
heeft zich al vroeger voor de eerste lijn verklaard, ja zelfs subsidie toegestaan
voor voorloopige werkzaamheden.
Ook om eene andere rede zijn velen tegen de lijn Kessel-Helden. De weg, waarover de
tram zou moeten loopen, de provinciale weg, is smal, en op vele plaatsen begeleid
door diepe taluds. Groote voorzichtigheid zou gevorderd worden van bestuurders van
karren en rijtuigen. Toch mag men dit bezwaar niet te hoog schatten. Op andere
plaatsen is toestand nog ongunstiger.
De stoomtram Rotterdam-Schiedam loopt over een weg van 5 M. breedte met water aan
beide zijden; deze tram heeft normaalspoor 1.435 M. en rijdt om de 15 min. over een
buitengewoon drukken weg.
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7 oktober 1897 Rechtbank Roermond.
Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting op 5 October:
[...] H. H. G., metselaar te Baarlo, 15 d. gev.; [...] alle wegens mishandeling.
[...]
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19 oktober 1897 Tramlijn Burlett.
De Voorzitter doet voorlezing van eene missive van G. S., houdende verzoek om het
oordeel van den Raad te vernemen met betrekking tot het verzoek van E. O. de Burlett,
om de lijn komende over den Rijksweg Horn door te trekken tot aan het station van den
Staatsspoorweg alhier. Hij deelt wijders mede, dat deze missive om advies was
verzonden naar de Commissie ter bevordering van tramwegen te Roermond, die
adviseerde, hoewel er misschien een kleine verandering in het advies zou kunnen
komen, toch te blijven bij dat van 7 September 1897.
De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. zich vereenigen met het advies.
De heer Drehmanns merkt op, dat in het plan van den heer Jonkergouw is opgenomen een
zijtak naar Meijel, uitgaande van Baarlo over Helden.
Deze zijtak zal voor Venlo van onberekenbaar voordeel zijn en niet het minste voor
Roermond.
Het gevolg hiervan zal zijn, dat de inwoners van Meijel en van andere in den omtrek
gelegen plaatsen, hunne waren te Venlo zullen ter markt brengen. [...]
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11 november 1897 Rechtbank te Roermond.
Uitgesproken vonnissen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank alhier, op 9
Nov.
[...] G. S., arbeider te Helenaveen f8 of 8 d. hecht. [...] alle wegens mishandeling;
G. H. J. S., koopman te Baarlo, f8 of 8 d. hecht., wegens beleediging; [...]
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27 november 1897 Baarlo.
Alhier is men druk bezig tot het oprichten eener Onderlinge Veeverzekering. De
totstandkoming dezer vereeniging vindt evenals elders algemeenen bijval.
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3 december 1897 Blerick.
Naar men verneemt, zal met ingang van primo Januari a. s. een groote wijziging komen
in de postregeling alhier - Blerick zal zijne drie bestellingen en drie buslichtingen
behouden - Baarlo zal in plaats van onder Tegelen alsdan onder postkantoor Blerick
behooren. Reuver ressorteert dan onder Tegelen, terwijl Maasbree onder postkantoor
Blerick blijft, doch nu twee bestellingen zal krijgen. Deze regeling is eene zeer
goede verbetering, vooral voor Maasbree, welk dorp tot dusver maar een bestelling
had.
11 december 1897 Baarlo.
Door het bestuur van den algemeenen politiebond in Nederland, werd een zilveren
medaille met brevet toegekend aan den veldwachter J. Peeters alhier, wegens
twintigjarigen trouwen dienst als zoodanig. In de jongstleden gehouden
raadsvergadering werd hem deze, onder eene warme toespraak door den heer Burgemeester
der gemeente Maasbree uitgereikt.
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22 januari 1898 Maasbree, 20 Jan.
Heden namiddag had alhier eene vergadering plaats, ten doel hebbende nader te
onderhandelen over de telefoonverbinding tusschen de gemeenten Helden, Maasbree,
Baarlo, Blerick en Venlo.
De zoo gunstige conditien door het Rijk aangeboden in overweging nemende deed de
vergaderden eenstemmig besluiten hunne volkomen goedkeuring hieraan te schenken, en
zal in de loop der a. s. week een en ander door onze vroede mannen worden overwogen.
Weer iets in 't verschiet.
19 april 1898 - Dezer dagen bekwam onze gemeente officiëel toestemming, of liever de
toezegging voor de telefoon, die aangelegd zal worden van Rijkswege tusschen VenloBlerick-Baarlo-Maasbree-Helden-Dorp en Helden-Panningen.
Spoedig zal er een begin gemaakt worden.
5 mei 1898 Telefoon.
Dinsdag werd alhier een begin gemaakt met de afmeting van de telefoonlijn van Venlo
over Blerick, Maasbree en Helden-Dorp naar Helden-Panningen. De hiervoor benoodigde
kantoren, welke vermoedelijk op het laatst van dezen zomer zullen geopend worden,
zullen gevestigd worden te Blerick bij den brievengaarder Wouters; te Baarlo bij den
brievengaarder Govaerts; te Maasbree bij den schoenmaker Trepels; te Helden-Dorp bij
den kleermaker Frencken en te Helden-Panningen bij den brievengaarder Smets.
21 juli 1898 Blerick.
Het plaatsen der palen voor het in deze gemeente op te richten telephoonnet vorderen
goed, is voor rijksrekening, een aangenomen, zooals wij reeds meldden door den heer
Troost te Arcen Het zal zeker in het belang van den handel zijn, nu de zusterdorpen
Blerick, Maasbree en Baarlo door de telephoon zijn verbonden.
22 januari 1898 INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur.
Een staaltje van de Provinciale keuring te Baarlo.
Daar het alom bekend is, dat op het laatst gehouden Prov. Keuring te Baarlo, de
roodschimmel hengst “Nero”, oud 32 maanden, en toebehoorende aan de Gebrs. Linssen,
te Heel, werd afgekeurd, als zijnde lijdende aan Cornage, kan ik nu melden, dat
dezelfde hengst te Waremme (België) uitgetrokken was bij de vijf voor de gouden
medaille, bijgevolg kan hij mededingen naar de prime de conservation, van 5,000 frs.
Tegelijkertijd is hij op het terrein verkocht aan de H. H. Beauduin & Co. te Halmal
voor den prijs van 7,000 frs. met 1,000 frs. verhooging, zoo hij de bovengenoemde
bewaringsprijs behaald in België.
U, Mijnheer Redacteur, dankende voor de verleende plaatsruimte, teekenen wij met
achting
GEBR. LINSSEN.
21 mei 1898 - Verleden Donderdag (Hemelsvaartsdag) des namiddags omstreeks 5 ure had
in het lokaal de Vriendschap alhier eene vergadering plaats van een 24 tal hoofden
der scholen en onderwijzers uit het arrondissement Venlo, tot stichting van eene
afdeeling van den R. C. Onderwijzersbond. Tot bestuursleden werden gekozen: de de
heeren: Crasborn, hoofd der school te Kessel, president, Roncken, hoofd eener school
te Blerick, vice-president, Boermans, onderwijzer te Venlo, 1e secretaris, van
Wijngaarden, onderwijzer te Kessel, 2e secretaris en Janssen, hoofd der school te
Baarlo, penningmeester.
26 mei 1898 - Ten overstaan van het gemeentebestuur werd Woensdag morgen ten
gemeentehuize alhier bij inschrijving publiek aanbesteed, de levering van p. m. 500
M³ Maaskiezel, te leveren aan den Maasoever te Blerick en te Baarlo. Eenige
inschrijver was van Gasselt te Venlo voor f1.40 per m³.
18 juni 1898 INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur,
Met verwondering en verontwaardiging las ik het ingezonden stuk, voorkomende in het
Dinsdagnummer 11 Juni van uw geacht blad.
De verwondering gold het onlogische, de verontwaardiging de strekking van dat
geschrijf.
Op de kermis behooren kramen, spellen, tenten; verschillende gemeentebesturen
noodigen eigenaars van zulke inrichtingen uit, de kermissen te komen bezoeken; men
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vindt, ook in dit blad, advertenties van stedelijke en gemeentelijke autoriteiten.
Ook ons gemeentebestuur stelt verschillende plaatsen in de stad, tegen zooveel per
vierkanten meter. beschikbaar, en nu zou de schrijver willen, dat allen welkom waren,
uitgezonderd eene schouwburg-onderneming? Niet zeer logisch.
Maar waarom wil bij den schouwburg geweerd?
Omdat de café- en restauratiehouders klagen, dat de kermis “slap” was, dat is met
andere woorden, omdat de kroegen, herbergen en bierhuizen te weinig bezocht waren, er
- in een woord - te weinig gedronken werd.
Er zijn hier zes brouwerijen, die alle propereeren: er komt in Roermond bier uit
bijna alle omliggende plaatsen, waar brouwers wonen: Gebroek, Maasniel, Reuver,
Swalmen, Baarlo, Neer, Horn, Linne, Posterholt enz., terwijl uit Pruisen - volgens de
statistiek v. d. Kamer van Koophandel over 1896 gepubliceerd - 61.444 liter bier
werden ingevoerd.
Ik vraag beleefd aan den schrijver van het ingezonden stuk, waar al dat bier blijft.
Eenige jaren geleden heeft eene correspondentie uit Limburg, gericht aan het Nieuws
van de Dag te Amsterdam, groote verontwaardiging gewekt. Er werd n.l. betoogd, dat er
in Limburg zoo ontzaglijk veel gedronken werd. “Dat was niet waar”, werd er uit onze
provincie geroepen. - Inderdaad het is niet waar; er wordt hier niet gedronken, er
wordt - passons le mot - gez.p.n!
De afgevaardigde van Weert, de heer J. Truijen heeft onlangs gezegd - en ik meen het
ook in De Nieuwe Koerier te hebben gelezen - dat in een dorp van onzen omtrek op vier
huizen een café bestaat. Ik heb ze niet geteld, die welke in onze goede stad aanwezig
zijn, maar naar gis is dat getal niet kleiner. In de laatste vijf jaren zijn er drie
fabrieken uit Roermond verdwenen: een boterfabriek, een meelfabriek en de fabriek van
Claus; ik heb echter niet gehoord, dat één caféhouder zijn zaak gesloten heeft, omdat
hij 't niet kon volhouden; integendeel er verrijzen dagelijks café's
Is het niet genoeg, dat de café's tot 's nachts drie uur open blijven?
Wat baat het, dat De Nieuwe Koerier pittige vertoogen tegen drankmisbruik in zijne
klommen plaatste; wat geeft het, dat men aandringt op afdeelingen van 't Kruisverbond
en de Blauwe Knoop, die 't drankmisbruik willen keeren; welk uitwerksel hebben
predikaties van den kansel en vermaningen in het Christoffelklokje, wanneer juist bij
zulke gelegenheden als kermis en Carnaval het tappersuur tot diep in den nacht wordt
verlengd! Moeten daar de drie uren, welke men in den schouwburg doorbrengt, nog bij
komen? Zijn die vijf lange kermisdagen niet genoeg? Men spaart hier van Carnaval tot
Kerstmis en van Kerstmis tot Carnaval om dan naar hartelust te kunnen drinken. Men
ziet op tweeden Kerstdag, Paschen en Pinksterdag hier werken; in dezen tijd kan men
arbeiders uit Roermond 's Zondags op de Maasweiden zien hooien, maar een slag werk te
doen op kermis ware heiligschennis! Er wordt niet gebakken, niet geslacht, niet
gearbeid - er wordt gedronken, gedronken en nog eens gedronken!
De schouwburg weg, verboden! Wanneer De Nieuwe Koerier voortgaat op den ingeslagen
weg, om te laken waar 't tooneel te laken valt, dan zal de smaak langzamerhand
gekuischt worden en men hier stukken opvoeren, welke vermaken, ontspannen en
betrekkelijk nut stichten, gelijk het door en door gezonde stuk Janus Tulp. Dan zal
menigeen het met mij eens zijn, liever een paar uur in den schouwburg door te brengen
dan in een bierhuis, waar men elkander bij den rug ophaalt, zich afgeeft met hooge
politiek of samenzweert tegen de stedelijke regeering.
De eigenaars van spellen en tenten van eenig aanbelang bezoeken Roermond niet; zij
kennen de klevende macht der bierbank; een enkele die hier verdwaald raakt betreurt
den stap en komt niet weder. Waarachtig, ik geloof, dat de schriftuurplaats: “het
volk zat neer om te eten en te drinken en stond op om te spelen,” speciaal voor de
Limburgers, waaronder ook de brave Roermondenaren, geschreven is. En toch klaagt de
inzender van Dinsdag, dat het in de café's “slap” was. Er moet dus nog meer gedronken
worden en daartoe de Schouwburg weg! Neen, er worde minder gedronken, de kroegen,
herbergen, tapperijen en café's sluiten eerder, dan zullen de winkeliers minder te
klagen hebben, want men kan zijn geld maar eenmaal besteden en wat door het keelgat
gaat kan niet voor kleeding enz. dienen.
Iemand, die het goed meent.
18 juni 1898 Bijschrift der Redactie.
Bovenstaand schrijven, in antwoord op het ingezonden stuk van Een belanghebbende, in
ons Dinsdagnummer opgenomen, blijve natuurlijk ter beantwoording aan hem, die den
wensch uitsprak, dat de schouwburg gedurende de kermis niet toegelaten worde.
Diensvolgens zullen wij ons thans voor dat gedeelte onthouden. Wij vermeenen echter
niet zonder een woord van protest te mogen laten, het min gunstige oordeel over de
Limburgsche, speciaal over de Roermondsche bevolking, in bovenstaande ontboezeming
geuit. Uitzonderingen staven den regel. De buitensporigheden van enkelen, welke de
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schrijver stellig op het oog moet gehad hebben, wettigen niet tot het over een kam
scheren eener geheele bevolking. Trouwens het bierverbruik op zich zelf zegt niet
veel, indien men daarmee niet de statistiek van andere gemeenten vergelijkt.
Bovendien nog dit. De steller van het bedoelde ingezonden stuk heeft zich over den
invloed van het tooneel niet uitgelaten; deze schrijver, die verklaart, dat hij het
goed meent, waaraan wij ook niet twijfelen, oordeelt echter onzes inziens zeer
optimistisch, indien hij meent, dat eerlang in den schouwburg goede stukken zullen
opgevoerd worden, wijl de smaak van het Roermondsche publiek qua tooneel
langzamerhand gekuischt zal worden, bijaldien De Nieuwe Koerier blijft voortgaan op
den ingeslagen weg, om te laken waar te laken valt.
Onze Redactie gelooft daar zelf niet veel van. Hier is het geneesmiddel uiteraard te
zwak, wijl de kwaal te diep zit. De ondervinding leerde, dat de tooneeldirecties niet
kieschkeurig zijn, en het publiek dito. De gewenschte tijd, waarin de smaak gekuischt
is, ligt nog verre.
De goedmeenende schrijver citeert Janus Tulp, maar het Hollandsch Tooneelgezelschap
gaf ook andere stukken, waarvan onze recensent - moede om telkens vruchteloos op het
aambeeld te slaan, - getuigde, dat hij critiseerend liever niet het goede van het
kwade wilde scheiden. En dat kwade is erger dan het langer vertoeven in de café's,
“het afgeven met hooger politiek of samenzweren tegen de stedelijke regeering,”
waarvan de schrijver ironisch gewaagt.
Ten slotte zij echter opgemerkt, dat wij voor een groot deel de opmerkingen des
schrijvers, ter overweging aanbevelen.
Wien de schoen past, trekke hem aan; hij moge indachtig zijn: slechts hij is een waar
vriend, die mij mijn feilen toont.
26 juli 1898 - Te Holtum overleed Vrijdagnacht, na een kortstondige ziekte, voorzien
van de H. Sacramenten, de ZeerEerw. Heer J. A. Grutters.
De dierbare overledene werd geboren te Venraij den 23 Sept. 1844, werd na met vrucht
volbrachte studiën den 12n Maart 1864 te Roermond tot priester gewijd en den 1n
October van datzelfde jaar benoemd tot kapelaan te Baarlo, alwaar hij gedurende 21
jaren in den Wijngaard des Heeren is werkzaam geweest. Den 30n Maart 1885 werd hij
benoemd tot pastoor te Holtum. Zijne schitterende priesterlijke deugden deden hem ook
hier spoedig de hoogachting en liefde zijner parochianen verwerven.
Moge hem het welverdiende loon in den Hemel reeds geschonken zijn.
26 juli 1898 - Ten behoeve van de verrichten herstellingen van de brug voor gewoon
verkeer over de Maas alhier, zal die brug voor het verkeer met rij- en voertuigen
zijn afgesloten van den 8 Augustus tot en met den 6 September 1898 elke week van
Maandag tot en met Vrijdag, van des voormiddags vijf tot des middags twaalf ure, en
des namiddags van twee tot zeven uur. In deze tijdruimten zal het verkeer met rij- en
voertuigen moeten plaats hebben over de nabijgelegen veren over de Maas te
Grubbenvorst en te Baarlo.
30 juli 1898 Reuver, 29 Juli.
De Eerste Nederlandsche Hagelverzekering-Maatschappij. gevestigd te Zutphen, agent
den heer P. H. Mooren alhier, heeft aan hare, in deze agentuur verzekerden onder
Baarlo, Belfeld, Reuver, Kessel, Neer en Roggel eene schadevergoeding uitgekeerd ad
fl.10.050.
Met lof hoort men dan ook gewagen, van de flinke regeling, door deze Maatschappij
gedaan.
Als deskundige trad namens de Maatschappij op de Edel Achtb. heer Meeuwissen,
Burgemeester te Linne.
23 augustus 1898 Blerick.
Een beurs met een aanzienlijk bedrag in geld werd verleden week verloren, door de
Baronnes de Weichs de Venne van Geijsteren, op den weg tusschen Baarlo en Blerick. De
beurs werd gevonden door een kind uit Hout-Blerick, 't welk ze onmiddellijk ging ter
hand stellen aan den gemeenteveldwachter, ten einde het zoo aan de rechtmatige
eigenares terug te bezorgen.
6 september 1898 RECHTSZAKEN.
Rechtbank te Roermond.
Uitgesproken vonnissen van den 30 Aug. 1898.
Th. J. J., oud 29 jaar, metselaar, geb. te Baarlo, wonende te Brugge (Pruisen) thans
gedetineerd te Roermond, tot zes maanden gevangenisstraf wegens met geweld dwingen om
ontuchtige handelingen uit te oefenen. [...]
#45

41

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

2770

27 september 1898 Mishandeling en verzet.
Voor de Rechtbank alhier hadden zich heden te verantwoorden de drie gebroeders
Geuyen, met name: Peter Johannes, oud 23 jaar, Michiel, oud 18 jaar, beiden wonende
te Roggel, en Cornelis, oud 25 jaar, wonende te Baarlo, beklaagd ter zake dat:
de beklaagde P. J. G., in den avond van 29 Juni 1898 in de herberg van Martinus
Vrencken te Roggel, opzettelijk aan Coenrad Gabriëls een harden slag tegen het hoofd
heeft toegebracht, waardoor deze tegen den grond is gevallen;
wat de eerste, tweede en derde beklaagde betreft, dat toen in den avond van 29 Juni
omstreeks 11 uur, kort nadat bovenomschreven mishandeling had plaats gehad en op
genoemde G. in het veld nabij bovenbedoelde herberg te Roggel nog meerdere ernstige
mishandeling was gepleegd, zoodanig dat hij zwaar lichamelijk letsel scheen bekomen
te hebben, derhalve de Brigadier der Kon. Marechaussee L. de Pagter en de
Marechausses J. Maas, A. Zwanen, en H. Thissen, allen behoorende tot de te
Heijthuijsen gestationeerde Brigade van dat wapen gekleed, te Roggel dienst doende,
den beklaagde P. J. G., in de herberg van Hendrik Claessen te Roggel op heeterdaad
aanhielden als verdacht van de mishandeling te hebben gepleegd, waarvan hij als dader
aan de beambte was aangewezen en als zoodanig ook door het openbare gerecht werd
vervolgd, waarom genoemde Brigadier hem aanzeide, dat hij uit dien hoofde door hem
werd gearresteerde en doen deze beklaagde weigerde om mede te gaan naar de naast
bijgelegen marechaussee kazerne, de brigadier met bovengenoemde marechaussees hem
aangrepen, ten einde hem derwaarts over te brengen, alstoen deze drie beklaagden zich
met vereenigde krachten met geweld tegen de beambten, die toen waren in de
rechtmatige uitoefening hunner bediening, hebben verzet, de eerste beklaagde door
voortdurend met kracht te rukken, en van zich af te duwen en te stooten, ten einde
uit hun handen los te komen, de tweede en derde beklaagde door hem daarbij te helpen,
hem telkens beet pakkende en met kracht aan hem rukkende en trekkende ten einde hem
uit de handen der beambten te bevrijden, daarbij steeds pogingen doende om zich
tusschen hen en de beambte te dringen ten einde deze te noodzaken hem los te laten,
terwijl de gearresteerde zich aan allerlei voorwerpen vastklemde om zijne
overbrenging te beletten;
dat voorts op den openbaren weg onder de overbrenging in de gemeente Roggel deze drie
beklaagden over en tegen genoemde beambten in hunnen tegenwoordigheid, opzettelijk
met het oogmerk hen te beleedigen, de navolgende uitdrukkingen hebben uitgeschreeuwd,
de eerste beklaagde roepende aan zijn broeder Cornelis, “haalt mijn revolver, dan
maak ik ze kapot, die smeerlappen”, en de tweede beklaagde eveneens luidkeels
schreeuwende, blijkbaar doelende op de beambte: “het zijn r.... de brigadier is een
smeerlap, hij heeft vader in de sloot geworpen, het zijn alle smeerlappen, zij hebben
vader verbaliseerd en en een valschen eed er voor afgelegd, maar ik zal hem knevelen,
zij hebben mij en broers geslagen, 't zijn r....”
Het O. M. achtte de feiten aan beklaagden ten laste gelegd bewezen en eischte voor P.
J. G., eene gevangenisstraf van 1 jaar, en voor beide anderen eene gevangenisstraf
van 8 maanden.
15 oktober 1898 RECHTSZAKEN.
Uitgesproken vonnissen der Rechtbank alhier op 11 October:
[...] 1o. P. J. G., 23 jaar, landbouwer te Roggel; 2o. M. G., 18 jaar, schaapherder
te Roggel, en 3o. C. G., 25 jaar, bierbrouwersknecht te Baarlo, ter zake van
wederspannigheid en beleediging van ambtenaren in functie, no. 1 tot 8 maanden, no. 2
en 3 ieder tot 6 maanden gev.
8 oktober 1898 Baarlo.
Naar wij vernemen, is de heer P. van de Leijgraaf, Rijksambtenaar IIde klas alhier,
met ingang van 1 November overgeplaatst naar Maastricht.
Ongaarne zien wij bovengenoemden heer vertrekken, die zich gedurende zijn 10-jarig
verblijf alhier door zijne hulpvaardigheid en zijn humaan karakter een iedere achting
heeft verworven en daarom ouden en jongen onder zijne vrienden telde.
Onze beste wenschen vergezellen den heer van de Leigraaf en familie naar hunne nieuwe
standplaats.
8 oktober 1898 Baarlo.
In den nacht van Donderdag op Vrijdag jl. is alhier een poging tot inbraak gepleegd
ten huize van H. Beurskens op Roordonkerhof; door het ontwaken der huisgenooten, was
de ongenoode gast gedwongen den aftocht te blazen.
Omstreeks 3 uur is door middel van valsche sleutels gepoogd, zich toegang te
verschaffen tot het café van W. Beckx, hetgeen mislukte.
#45

42

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

31 mei 1898 - Men is voornemens over een paar maanden op
school alhier een concert te houden, waaraan o. m. zullen
fanfaregezelschappen van Venlo, Helden en Baarlo, alsmede
Maasbree en Steijl. Men is dan voornemens een onderlingen

het terrein, nabij de
deelnemen de
de zangvereenigingen van
bond op te richten.

25 oktober 1898 Baarlo.
Door het fanfare-gezelschap alhier is deze week wederom eene nieuwe saxophone
aangekocht n. m. eene saxophone basse m. b. Wanneer men ergens mag roemen op den
vooruitgang van een gezelschap, dan is het voorzeker alhier, immers onze thans zoo
bloeiende fanfare bestond van 6 jaren slechts een 12tal leden, terwijl zij thans 30
werkende leden telt, en door haar in dien tijd niet minder dan 20 instrumenten,
waaronder 2 saxophones, uit een der eerste Parijsche Fabrieken, zijn aangekocht.
Ofschoon wij den eendrachtigen ijver der werkende leden prijzen, kunnen we een woord
van hulde niet onthouden aan het bestuur en den ijvervollen directeur, die door hunne
offervaardigheid en belanglooze leiding zooveel tot den bloei van onze fanfare hebben
bijgedragen.
27 oktober 1898 Baarlo.
In aansluiting op ons vorig bericht deelen wij mede, dat niet 2, maar 4 saxophons,
door ons muziekkorps zijn aangekocht.
17 november 1898 RECHTSZAKEN.
Rechtbank te Roermond.
[...] J. A. G., 33 j., landbouwer te Maasbree, wegens mishandeling, gepleegd op H. D.
te Baarlo, tot 45 dagen gevang.
3 december 1898 Blerick.
De uitslag der jl. Donderdag alhier gehouden stemming voor een lid van den
gemeenteraad is, als volgt: Aantal kiezers 830, van onwaarde te Blerick 40, te
Maasbree 24 en te Baarlo 24, opgekomen te Blerick 305, te Maasbree 211 en te Baarlo
138, totaal 654. Volstrekte meerderheid 284. Uitgebrachte stemmen op H. H. Hillen, te
Blerick 234, te Maasbree 1 en te Baarlo 22, totaal 257, op J. Smeets, te Blerick 25,
te Maasbree 104, en te Baarlo 66, totaal 195, op J. Hillen, te Blerick 6, te Maasbree
82 en te Baarlo 26, totaal 114. Herstemming tusschen de heeren H. H. Hillen en J.
Smeets, binnen veertien dagen.
7 december 1898 Te Baarlo-Maasbree (L.) moet voor de verkiezing van een
Gemeenteraadslid herstemd worden tusschen de heeren H. Hillen en Jac. Smeets.
7 december 1898 Baarlo.
Hoorde men in den laatsten tijd uit naburige dorpen herhaaldelijk klachten over
kerkdiefstal enz. ook hier zijn dieven aan het werk geweest; o. a. zijn Zondagnacht
vier offerblokken van de in het veld geplaatste kruisen, opengebroken en van den
inhoud beroofd. Van dader of daders geen spoor.
15 december 1898 In plattelandsgemeenten gebeurt het wel eens, dat door
gemeentelijke autoriteiten pressie uitgeoefend wordt bij verkiezingen. Een
eigenaardig sprekend voorbeeld daarvan kon men dezer dagen opmerken in de Limburgsche
gemeente Maasbree. Deze gemeente bestaat uit drie dorpen: Blerik, Baarloo en
Maasbree, welke, in verhouding van hun zielental, in den Raad vertegenwoordigd zijn,
zoodat Blerik 5, Baarloo 3 en Maasbree 3 leden heeft. Een der raadsleden te Maasbree
komt te overlijden en de uitslag der verkiezing was, dat herstemd moest worden
tusschen de Heeren H. Hillen, uit Blerik, die 257, en J. Smeets (zoon van het
overleden raadslid) uit Maasbree, die 197 stemmen op zich vereenigden. In eene
gedrukte circulaire, onderteekend door Burg. en Weth., vier raadsleden en den
gemeente-secretaris, met vermelding van hunne qualiteiten, - dus nog officieel er
uitziend, - worden de kiezers dringend uitgenoodigd te stemmen op den candidaat uit
Maasbree. In de circulaire wordt in hoofdzaak gewezen op het wenschelijke, dat de
bovengenoemde verhouding van 5, 3 en 3 gehandhaafd blijve, in het belang van de
steeds bestaande eensgezindheid.
3 januari 1899 Baarlo.
Vrijdag a. s. zal de eerste schatting plaats hebben van de paarden, welke in de
onderlinge verzekering zijn opgenomen. Als schatters zijn gekozen de heeren Gerard
Wolters, Fr. Stappers en P. H. Brueren.
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3 januari 1899 - Men schrijft:
Wel niemand heeft in 't district Venlo meer tot veredeling van 't paardenras
bijgedragen dan de heeren Gebr. Linssen te Heel. Getuigen de jaarlijksche prijzen. Op
de keuringen te Baarlo. Op de jongste behaalden zijn weder twee eerste prijzen voor
oude en jonge dekhengsten, en een derden prijs voor merriën. Dat genoemde heeren
moeiten noch kosten ontzien, hebben zij opnieuw bewezen door aankoop van 2½ jarigen
voshengst, die op de keuring te Baarlo, (buiten mededinging) te bezichtigen was, en
die door paardenkenners algemeen voor den besten tot nog toe ingevoerden Belgische
dekhengst gehouden wordt. De collectie paarden dezer heeren is wel een kijkje over
waard.

2850

3 januari 1899 - Het concert met tooneelvoorstelling, te geven door ons
fanfaregezelschap op Zondag 8 Januari e. k. beloofd prachtig te zullen worden, zoodat
diegenen welke Zondag eens een kijke gaan nemen, zeer zeker een genotvolle avond
zullen hebben.
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12 januari 1899 Baarlo.
Het concert jl. Zondag door ons fanfare gezelschap gegeven, heeft aller verwondering
overtroffen, de uitvoering van muziek-, zoowel als van tooneelstukken deed zien, dat
de leiding der repetities aan goede handen was toevertrouwd geweest, en de leden, ten
volle voor hunne taak berekend waren. Na opvoering van het tooneelstuk, “O! die
Beeren!” vergastte ons de heer J. van M., wederom op een zijner prachtige Polka's
pour piston, na welke uitvoering een daverend applaus door de overvolle zaal
weerklonk; ten slotte werd nog opgevoerd eene kluchtige pantomime juist geschikt zulk
een prachtigen avond te besluiten.
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15 januari 1899 - De tooneelvoorstelling, gegeven door het gezelschap de Eendracht
alhier mag als volkomen geslaagd worden beschouwd. De uitvoering van tooneelstukken
als van kom. voordrachten liet niets te wenschen over.
15 januari 1899 Baarlo.
Zondag jl. werd door den heer Corten eene voordracht in het schoollokaal gehouden.
Spreker bepleitte in zijne redevoering het nut van algemeene samenwerking op het
gebied van veefokkerij, zuivelbereiding enz.
25 januari 1899 UITSLAG van de Gratis-Verloting onder de abonnés van “DE NIEUWE
KOERIER” op 23 Februari.
Aan de prijswinners wordt EEN BON toegezonden, tegen afgifte waarvan hun prijs wordt
ingewisseld.
In Roermond zullen de prijzen aan huis bezorgd worden.
Koffieserviezen.
Baarlo,
J. Görtz.
“
Joh. Peeters-Hermans.
Portemonnaies.
Baarlo,
J. Peeters, Veldwachter.
“
H. Bergmans.
“
P. Winden.
“
P. Aarts Vergeld.
Baarlo,
G. Aarts-Bouten, Keizersbaan.
“
L. van den Eertweg, aan Hinssen.
“
Wed. Theod. Jacobs, Bong.
Helenaveen,
C. van Ooijen.
2 maart 1899 Baarlo.
Dit jaar schijnt hier bijzonder gewerkt te worden op gebied van onderlinge
vereenigingen, immers, kwam verleden maand de paardenverzekering tot stand, thans is
men bezig met het bouwen van het gebouw der Coöperatieve Roomboterfabriek, en hoopt
men bij gunstig weer, over eenige dagen reeds de machine te kunnen plaatsen. Terecht
kan men dus wel opmerken, Baarlo! Vooruit!
4 maart 1899 Blerick.
De uitslag der verkiezingen op jl. Dinsdag voor een lid van den Raad der gemeente
Maasbree is als volgt:
Aantal kiezer 830. Opgekomen 615. Volstrekte meerderheid 294. Ongeldig te Blerick 15,
Maasbree 6, Baarlo 7. Totaal 28, Uitgebracht werden op Alf. van de Loo; te Blerick
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96, Maasbree 173, Baarlo 70, totaal 339. Op Jac. Symons, te Blerick 106, Maasbree 1,
Baarlo 2, totaal 109. Op Piet Asselberghs te Blerick 35 Maasbree 38, Baarlo 61 totaal
134. Op Henri Driessen te Blerick 5, Maasbree en Baarlo geen.
Zoodat de heer Alfons van de Loo te Maasbree gekozen is.
15 maart 1899 Baarlo.
Ondanks het slechte weder, waarmede den aannemer J. Bouten bij den bouw der
Coöperatieve Boterfabriek had te kampen, heeft hij thans alles in gereedheid, en is
verleden week de Centrifuge, zijnde eene Alfa-machine geplaatst, en wijl de gewone
proeven bewezen, dat deze machine, wat zuivere ontrooming betreft niets te wenschen
overlaat, is men Maandag voorgoed met de werkzaamheden begonnen. [ook op 18 april!]
9 maart 1899 Venlo.
Donderdag was hier nabij de Minderbroederskazerne eene kolossale drukte, bij
gelegenheid van de inlijving van het 2e district van Limburg. Opvallend was 't, dat
daarbij ook een geestelijke broeder aanwezig was, (men zeide ons uit Susteren), die
wegens een verzuim van kennisgeving aan de betrokken autoriteit, ter inlijving was
opgeroepen, waartoe dan ook werd overgegaan. Ook was er een loteling uit Baarlo, die
vrijstelling van den dienst had kunnen vragen, wegens broederdienst, doch wegens
verzuim van aangifte werd ingelijfd. Alle miliciens waren op tijd present. Van de
zeven lotelingen, die tot de zeemilitie werden aangewezen, werden er vier voor dat
wapen afgekeurd, die later werden aangewezen voor de Infanterie.
13 maart 1899 - Woensdag n.m. had de metselaar Gielen uit Baarlo, die nabij de
Duitsche grens bezig was bij den bouw van een schoorsteen het ongeluk, ter hoogte van
ongeveer acht meter van het stijger te vallen. De dood volgde onmiddellijk.
15 maart 1899
- In ons nummer van Vrijdag staat: dat de metselaar Gielen van
Baarlo is dood gevallen, de verongelukte heet niet Gielen, doch W. Engels. [ook op 18
april!]
13 april 1899 Baarlo.
De 15jarige zoon van den voerman W. Joosten alhier, geraakte Maandag jl. onder het
paard, tengevolge waarvan hij nog al ernstige verwondingen aan het hoofd bekwam Naar
men ons heden mededeelt, is hij een weinig aan de beterhand.

2940

16 mei 1899 Baarlo.
Naar wij vernemen, heeft de heer René Verhaegh zijn ontslag genomen als president van
het R. C. armbestuur alhier, welke functie hij vervulde gedurende 27 jaren.

2945

22 juni 1899 Baarlo.
Den heer E Verhaegh, sedert 30 jaren lid van het gemeente-armbestuur, afdeeling
Baarlo, waarvan 27 jaren als president, die onlangs om voor hem gegronde reden eervol
ontslag gevraagd heeft, is door meer aanzienlijke personen eene candidatuur voor
raadslid der gemeente aangeboden.
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15 juni 1899 De Linker Maasoever.
(Ingezonden.)
Roept men, naar het spreekwoord zegt, zoolang mosselen, totdat zij aan wal zijn, waar
thans, in ons Limburg zooveel over trammen geschreven en gesproken wordt, mag men
veronderstellen, dat vroeg of laat, hier of daar, er wel een zal worden tot stand
gebracht.
Schijnt het met die van Vaals-Maastricht ernstig gemeend, die van Venloo-Maeseijck,
met aansluitende zijtakken, genoemd “De Linker Maasoever” heeft eveneens in de
laatste dagen heel wat beweging veroorzaakt.
De gemeente Meijel heeft zich al reeds bereid verklaard, den gevraagden geldelijken
steun te verleenen.
In den gemeenteraad van Venloo moest verleden Dinsdag de discussie daaromtrent worden
hervat, welke de vorige week reeds een aanvang had genomen. Daarnaast was, verleden
Maandag, te Helden eene vergadering belegd van Burgemeesters, Wethouders en verdere
genoodigden uit de Gemeente Helden, Maasbree, Kessel, Nier, Nunhem, Buggenum, Haelen,
enz. Deze vergadering was druk bezocht en vertoonde eene opgewekte stemming.
Oppervlakkig beschouwd, scheen zij slechts voorstanders te bevatten.
Had men de vraag aan eene stemming onderworpen: Of het tot-stand-komen van eene
tramverbinding tusschen de aangegeven gemeenten gewenscht is, het antwoord zou
nagenoeg eenparig geluid hebben: wenschelijk en zelfs noodzakelijk.
Maar, dan is de zaak al een heel eindje gevorderd, zal men zeggen.
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We zullen niet zeggen neen; doch het kan wel voorbarig wezen, op dien voortgang veel
te rekenen.
Er zijn zoovele haken de zaak.
Vooreerst, zijn alle Gemeenten in staat den geldelijken steun, welke van haar
verwacht wordt, te verleenen? Ook in die mate, tot dat bedrag, als waarop gerekend
wordt?
En zoo zij daartoe bij machte zijn, zullen zij daartoe bereid gevonden worden.
Het antwoord, wat op deze laatste vraag dient te worden gegeven, zal wel afhankelijk
zijn van de richting, welke men bij het maken van de tram denkt te nemen.
Volgens het ontwerp van den heer Jonkergouw, zal de tram “De Linker Maasoever” een
hoofdlijn vormen, welke van Venlo, Blerick (met aansluiting aan het
Staatsspoorwegstation aldaar) langs Baarlo, Kessel Neer, Nunhem, Buggenum, Haelen,
(met aansluiting aldaar aan het station van den Grand Central Belge) Horn, Beegden,
Heel, Gratehm, Hunsel, Panheel, Wessem, Thorn, Ittervoort en Neeritter te Kessenich
aansluiting vindt met den tram Kessenich-Maeseijck.
Daarnaast zal zij een zijtak bevatten van Roermond naar Horn, in aansluiting met de
hiervoren omschreven hoofdlijn; wordt deze zijtak voortgezet van Roermond naar
Heinsberg, dan vindt de tram “De Linker Maasoever” zijne aansluiting met Duitschland,
gelijk zij die te Kessenich met België heeft.
Naast deze buitenlandsche verbindingen, dient echter toch ook buiten Roermond en
Venlo aansluiting van het spoorwegnet in Nederland te worden gezocht.
Zonder deze immers zou het ontworpen traject veel en zeer veel zelfs aan zijne
belangrijkheid verliezen.
Wat zou de gemeente Roermond bijvoorbeeld er bij winnen, zoo zij verbinding kreeg met
Haelen, waar zij deze voldoende vindt in den spoorweg Gladbach-Antwerpen?
Geheel anders zou zich de zaak verhouden, zoo tusschen Roermond en Eindhoven bijv.
rechtstreeksche verbinding kon ontstaan.
De ontwerpers van de tram “De Linker Maasoever” toonen zich hiervan dan ook ten volle
overtuigd. Want zij stellen eene verbinding over Meijel en Asten naar Eindhoven in
het vooruitzicht?
Hier rijst echter eene ernstige vraag.
Hebben zij, bij het ontwerpen van hunnen plannen, daarmede ook genoegzaam rekening
gehouden.
Kan de tweede zijlijn, door hen gedacht, daartoe dienstig zijn, de lijn, welke loopen
moet van (Venlo) Blerick over Maasbree, Helden-Dorp, Helden-Panningen, Helden-kanaal
en Meijel?
Ja! in zooverre er tusschen Helden en Meijel daardoor eene verbinding bestaat, welke
naar Noord-Brabant kan worden voortgezet.
Neen! omdat men verzuimd heeft, Helden met de stamlijn in verbinding te brengen,
tengevolge waarvan heel het project alle nut voor de gemeente Roermond verliest, voor
de gemeente Helden nagenoeg alle aantrekkelijkheid.
De verbinding tusschen Venloo en Helden zal gewis eene zeer nuttige zijn, vooral
omdat zij tot Meijel wordt voortgezet.
Maar heeft Helden dan enkel belangen in de richting van Venloo, en niet ook in de
richting van Roermond en Maeseyck?
Helden trekt het meerendeel zijner granen uit Antwerpen, ontvangt zijne steenkolen,
zijn kalk eveneens uit België.
Gewoonlijk worden deze door de Zuid-Willemsvaart en het Noorder-Kanaal
daarheengevoerd. Maar zoo de vaart op het kanaal om eene of andere reden gestremd is,
is het spoorstation te Haelen de losplaats.
Helden vervoert meermalen in de week zijne boter naar de mijn te Maastricht.
Hoe zal men echter door middel van de tram van uit Helden, Haelen of Maastricht
bereiken?
Zoo het u lust, Haelen langs Maasbree, Blerick, Baarlo, Kessel, Neer, Nunhem en
Buggenum, en verder langs Horn, Roermond en Sittard, Maastricht.
Of straks zal men u zeggen: langs Meijel, Roggel, Heithuijsen, Baexem, Roermond enz.
Ware dit niet, in beide gevallen, over Rome naar Parijs rijden?
Waar, onder omstandigheden, het groote nut van de ontworpen tram voor Helmond ligt,
is niet recht duidelijk.
En het is meer dan twijfelachtig, of het geringe nut van de ontworpen tram voor
Helden ligt, is niet recht duidelijk.
En het is meer dan twijfelachtig, of het geringe nut, dat de thans ontworpen lijn
voor deze Gemeente aanbiedt, de hooge som waard is, vijftig duizend gulden, waarover
rentegarantie van haar gevraagd wordt.
En toch is Helden, met uitzondering van de twee steden Venlo en Roermond, de
voornaamste Gemeente, waardoor de tram gevoerd wordt.
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In het bezwaar, waarop wij hebben gewezen, zou echter zeer gemakkelijk kunnen worden
voorzien, en de belangrijkheid van de ontworpen tram, niet enkel voor Helden, maar
van Roermond uit, in haar gehaal tot Meijel en eventueel tot Eindhoven zeer
vermeerderd worden, zoo men Helden en Kessel in gemeenschap bracht met de hoofdlijn.
De lijn van Meijel en Helden behoefde dan slechts over een afstand van drie kwartier
uur gaans verlengd te worden. Geen ander deel der lijn zou daardoor geschaad, de
geheele lijn merkelijk verbeterd worden.
Laat men of een trein tusschen Helden en Kessel loopen, of een trein, uit Meijel, tot
Kessel, dus over Koningslust naar Maasbree, Blerick en Venlo gaan.
Van de verbindingen tusschen Helden en Kessel zal, voor velen, het geheele belang der
lijn afhangen, en wij zijn stellig overtuigd, dat Roermond, in elke geval, zijne
houding ervan zal afhankelijk maken.
Helden en Kessel, of wij zouden ons zeer moeten bedriegen, eveneens.
Zeer ware het daarom te wenschen, in het belang van deze zoo nuttige onderneming, dat
door de ontwerpers der lijn hiermede wordt rekenschap gehouden.
20 juli 1899 Baarlo.
Gedurende de Octaaf der H. Odilia worden alle pelgrims in de gelegenheid gesteld, de
prijzen der tombola te bezichtigen, dienende tot aanschaffing van een nieuw
kerkorgel. Deze prijzen bestaan hoofdzakelijk uit eene prachtige zilveren gravure,
door paus Leo XIII geschonken, Oostersche tapijten, regulateurs en hangklokken,
Afrikaansche zwaarden en muziekinstrumenten, hangende en staande lampen, een keurige
étagère en bloemenstandaard, vogelkooien, kandelaars en bloemvazen, eenige manden
wijn, verschillende kistjes sigaren, eigenaardige pijpen, benevens eenige Chineesche
voorwerpen. Tevens zijn er schilderstukken, Photographie enz. te bezichtigen, terwijl
aan het eene einde der zaal een standaard is geplaatst, vol ge??gen met borduurwerken
van allerlei aard, dit alles zulk een indruk makend, dat de meeste der kijkers
koopers worden van een of meer loten.
24 juli 1899 Maasbree. Herkozen G. Coenegracht, te Baarlo, en P.J. Spree, te Blerik.
gekozen H. Hillen, te Blerik.
19 augustus 1899 RECHTSZAKEN.
Rechtbank te Roermond.
Uitgesproken vonnissen op 17 Augustus.
[...] W. S., oud 70 jaren, landbouwer, won. te Baarlo-Maasbree, wegens beleediging
van R. L. H. Verhaegh, tot f8 boete of 8 dagen hecht.
2 september 1899 - Door de bewoners van het gedeelte der Vleeschstraat is een adres
aan den gemeenteraad waarin gewezen wordt op den slechten toestand der straat is zoo
bol aangelegd dat het verkeer voor paarden en karren en rijtuigen bepaald gevaarlijk
wordt. Dezer dagen gleed een paard uit van de cavallerie, waardoor de ruiter
tuimelde. ons stadspaard - niet het om zijn vreselijken eetlust zoo bekend geworden
dier, maar een opvolger daarvan - ons stadspaard dan, dat toch geacht mag worden, de
Venlosche straten te kennen, maakte een buiteling, waarbij het een diep bedroefd,
meewarig gezicht trok, alsof het zeggen wilde: Moet nu juist mij zoo iets overkomen!
Ook het bekende ezeltje van den voerman Timmermans uit Baarlo gleden de pootjes uit
en nam het heel deftig in zittende houding op de straat plaats
Booze tongen beweren, dat het grauwtje zulks expresselijk alleen uit spotlust jegens
het stadspaard gedaan had, maar hoe zulks ook zij, een ding staat vast n.l. dat de
straat te bol is aangelegd en dat verbetering dringend gewenscht is.
Aan de heeren van den Raad de taak te zorgen dat deze straat behoorlijk in order
komt.
9 september 1899 Baarlo.
De daglooner Ger. Gerritsen van hier, werd Donderdagmorgen, bij zijn werk door eene
beroerte getroffen, en was terstond een lijk.
9 september 1899 - Aangaande het gerucht, ontrent het heerschen van de typhus
alhier, kunnen we melden, dat er twee gevallen zijn geconstateerd, waarvan slechts
één met doodelijke afloop. De praatjes, dat om die reden de kermis is geschorst, zijn
uit de
lucht gegrepen.
9 september 1899 - Door ons Fanfaregezelschap zal kermis Zondag 10 Sept. eene
muziekuitvoering gegeven worden op het Marktplein.
#45

47

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

3105

12 september 1899 8 September Gerard Hubert Sanders, bierbrouwer te Baarlo, gemeente
Maasbree; - rechter-commissaris Jhr. Mr. Quarles van Ufford, curator Mr. F. J.
Bolsius, beiden te Roermond.

3110

17 september 1899 Te Baarlo bij Venlo is bij eene vechtpartij in het café van den
heer B. de dochter des huizes, een 18jarig meisje, die trachtte de twistenden te
scheiden, een gevaarlijke steek in de borst toegebracht. Zij zonk bewusteloos ineen.
De dader is onmiddellijk door de marechaussee gearresteerd.

3115

19 september 1899 Baarlo.
De vrouw van een landbouwer alhier, heeft een dezer nachten, in een vlaag van
krankzinnigheid, heimelijk hare woning verlaten. 's Morgens vonden haar de
huisgenooten in een naburige put.
Dank zij de langdurige droogte was de put zonder water, en werd de ongelukkige er
zonder noemenswaardig letsel uitgehaald.

3160

28 september 1899 INGEZONDEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
HELDEN, 25 Sept.
Hoe ziet 't toch wel uit met onze tram? Komt zij nog niet haast? Zoo hoort men
aanhoudend vragen, en niemnad, die hierop een eenigszins bevredigend antwoord weet te
geven. Zou het bij deze onzekerheid niet raadzaam zijn, om b. v. te Maasbree eene
vergadering te beleggen. en daartoe belangstellenden uit Venlo, Blerick, Baarlo,
Helden en Meijel uit te noodigen? Op die vergadering te Maasbree zou men dan een
comité van invloedrijke en betrouwbare personen kunnen kiezen. Dat gekozen comité
dient zich dan tot hoofdtaak te stellen, den aanleg eener tramlijn Venlo-Meijel over
Maasbree en Helden (ongeveer 25 K. M. lang), en zich met den heer Jonkergouw te
Blerick in verbinding te stellen, en samen te werken. Vertrouwen in de onderneming
opwekken, is een eerste vereischte. Dat absoluut noodzakelijke vertrouwen zal zelden
door een concessionaris in voldoende mate verkregen worden, en daarom is het ook voor
éen persoon zoo moeilijk zulke zaak tot een goed einde te brengen. Worden daarentegen
door een paar invloedrijke personen van Maasbree, de burgemeester en notabelen der
gemeenten Venlo, Maasbree, Helden en Meijel, tot constitueering van een comité
opgeroepen, dan kan dat comité, gekozen uit onafhankelijke en onbaatzuchtige
personen, het vertrouwen in de onderneming opwekken, en gaande houden.
Wordt dan later eene Maatschappij opgericht voor den aanleg en de exploitatie der
tramlijn, dan kunnen uit genoemd comité de ijverigste en onbaatzuchtigste leden, tot
commissarissen der Maatschappij gekozen worden.
Het te constitueeren comité zal door bijdragen der leden, of door subsidie van de
gemeenten, eenig kapitaal moeten bijeenbrengen, ten einde door een deskundige op de
eerste plaats, de levensvatbaarheid van de lijn te doen beoordelen. Is dit oordeel
gunstig, dan is men een heel eind vooruit, en zal de onderneming zeker slagen. Het
comité kan dan verder de gedane opmetingen en becijferingen laten controleeren, en
zich alle inlichtingen over de plannen te doen geven.
Bepaalt dit comité zich uitsluitend tot de totstandkoming der lijn Venlo-Meijel, dan
hebben we noch met Roermond, noch met de lijn Kessel-Maeseyck, (waar juist de dorpen
liggen, die bitter weinig sympathie toonden voor de tramplannen.) iets te maken. Was
er vroeger nog al iets voor te zeggen, de lijn Venlo-Maeseyk als hoofdlijn aan te
nemen, vooral ook, omdat men geloofde, dat voor deze lijn in de eerste plaats een
renteloos voorschot zou gegeven worden, op dit oogenblik hoeven we met die lijn geen
rekening meer te houden, daar we genoegzaam verzekerd zijn, door de in het laatste
jaar een kleine lijnen verleende rentelooze voorschotten, en door hernieuwde
toezegging in de jongste troonrede, dat ook de tramlijn Venlo-Meijel een renteloos
voorschot van 1/3 zal hebben.
Komt dan ook de bevoordeelde handelsstad Venlo flink over de brug, waar we niet aan
twijfelen, dan bestaat er alle kans, dat we binnenkort uit ons ondraaglijk isolement
verlost worden.
Dat hopen wij.
Z.

3165

30 september 1899 Baarlo.
De metselaar P. Niessen van hier werkzaam aan het Missiehuis van Steijl (gem.
Tegelen) viel Donderdag jl. van de eerste verdieping, en kwam op het harde voetpad
terecht, tengevolge waarvan hij nog al ernstige kneuzingen aan den schouder bekwam.
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16 december 1899
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den Ed. Achtb. heer Janssen burgemeester.
Door het spoedig en krachtig optreden van brandweer en buren is de schade zeer
gering.
16 december 1899 Baarlo.
Het concert met tooneelvoorstelling, Zondag j.l. door onze fanfare gegeven, mogen wij
als volkomen geslaagd beschouwen. Het zou ons te ver voeren, al de uitgevoerde
nummers afzonderlijk te bespreken. Het is dan ook voldoende te melden, dat alle
aanwezigen hoogst voldaan huiswaarts keeren.
De leden onzer fanfare mogen dus met genoegen op dezen avond terug zijn.
20 januari 1900 - Het bekende ezeltje van den voerman Timmermans uit Baarlo werd
dezer dagen verloot. De gelukkige winner was de heer L. B. die het wederom tegen de
somma van een mark - de kosten van het lot, minus 20 Pf. - aan den eigenaar afstond.
Naar verluid heeft langoor den eerbiedwaardigen leeftijd van honder en elf jaar
bereikt.
28 januari 1900 Baarlo.
De tooneeluitvoering op Zondag 25 dezer door het gezelschap “Eendracht,” in het
schoollokaal, mag luisterrijk geslaagd heeten. Reeds lang voor den aanvang was de
zaal stampvol. Het publiek koesterde groote verwachtingen en wij durven beweren, dat
niemand onvoldaan de zaal heeft verlaten.
15 maart 1900 Sevenum, 15 Maart.
De afd. Venloo van den algemeenen Ned. Molenaarsbond vergaderde verleden
Zondagnamiddag bij den heer Van Gessel-Timmermans alhier.
De president der afd. de heer J. Van der Steen, opende de vergadering en heette de
leden hartelijk welkom.
Hierna las hij een bericht voor, ontvangen van den heer Hoomans, waarin deze zijn
ontslag vroeg als vice-president der vergadering.
Nu werd het punt “Brandwaarborgmaatschappij” ter tafel gebracht en in hoofdzaken
nagegaan. Uitvoerige bespreking werd uitgesteld tot een volgende vergadering, waarop
dan ook een nieuwe vice-president gekozen wordt.
Deze vergadering zal plaats hebben den 3en Zondag in Mei te Baarlo bij den heer
Martens.
Vervolgens stelde de president het plan voor, om in 't vervolg bij den aankoop van
molensteenen of andere benoodigdheden zich te vereenigen,
14 april 1900 Baarlo.
Dezer dagen is alhier bij den landbouwer L. Peeters een postduif aangevlogen, gemerkt
Altona No. 38. Geheel vermoeid kwam het diertje binnen de woning gefladderd en liet
zich door de kinderen gewillig grijpen.
28 juni 1900 Baarlo.
Jl. Dinsdag sloeg alhier de bliksem in de hoeve Duivenhof, bewoond door den
landbouwer de Makker, zonder echter ernstige schade aan te richten.
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12 juli 1900 INGEZONDEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
ROERMOND, 10 Juli 1900.
Mijnheer de Redacteur.
Gaarne zag ik het volgende, in Uw veelgelezen blad van heden opgenomen, bij voorbaat
mijn dank voor de verleende plaatsruimte.
Zondag 8 Juli reed ik in een wielerwedstrijd te Blerick bij Venlo mede. De te rijden
afstand, was volgens program 20 K. M., doch deze bedroeg minstens 24 K. M., van
vóórpaal 73 te Blerick, tot 61 te Kessel en terug.
De deelnemers moesten om de twee min. afrijden; mij viel het lot om eerste af te
rijden, terwijl ik ook eerste terug was.
Na den wedstrijd werd door de jury bekend gemaakt, dat door mij den afstand het
korste gereden was in 44 min., doch door een paar controleurs werd verklaard, dat ik
ter hoogte van Baarlo door een wielwijder gepsoed was geworden. Het schijnt, dat deze
heeren even min begrip van gangmaking hebben, als van wedstrijden, daar zij het
volgende voor gangmaking verklaarden, hetgeen door de evengoed op de hoogte van
wielersport zijnde jury er voor gehouden werd. Zooals gewoonlijk zijn er op den weg
wielrijders, die probeeren een eind mee over te rijden, hetgeen mij even voor Baarlo
gebeurde, waar ik een rijder een driehonderd Meter voor mij zag rennen, aan de zelfde
#45

49

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo

3250

zijde van den weg als ik. Ter hoogte van den molen te Baarlo, waar een groot aantal
toeschouwers stond, was ik hem tot een 50-tal Meter genaderd en ging ik hem onder de
oogen der toeschouwers op circa 8 Meter van hem verwijderd rechts voorbij, alhoewel
genoemde 8 Meter eerder 10 kunnen geweest zijn, doch door een der controleurs voor 4
à 5 werden gehouden, hetgeen nog geen gangmaking kan zijn. Thans kwam ik niet meer in
aanmerking, doch werden de prijzen uitgeloofd onder de volgende rijders: Heijnen,
Swalmen, Coumans, Venlo en Janssen, Blerick, zoodat ik mij geklopt acht in dezen
wedstrijd door genoemde rijders. Ik daag dan ook elk afzonderlijk van hen uit tot het
rijden van een match binnen 3 weken, afstand, weg en verdere condities aan hen
overlatende. Mochten zij hier niet tegen opkomen, zoo verklaar ik hen openlijk, dat
zij op het rijwiel niet tegen mij zijn opgewassen.
Thans aan hen het woord.
Verder kan ik de Blericker wedstrijdhouders aanraden, eerst op andere plaatsen te
gaan zien hoe men wedstrijden houdt, en wat gangmaking is, alvorens weder rijders,
zooals er Zondag reden, tegen elkaar te laten kampen, die het niet om uitgeloofde
blikjes, doch om eerlijke sport te doen is.
Hoogachtend, JOS. STIGCHELS.

3255

21 juli 1900 Baarlo.
In den nacht van Dinsdag op Woensdag werd alhier op drie plaatsen ingebroken, zonder
dat evenwel voor een groote waarde meegenomen werd. In het cafe Breuren werd niets
vermist, terwijl bij den heer Hoefnagels een [...]
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28 juli 1900 Baarlo.
De heer J. H. Grielen van hier, is met ingang van 1 Aug. a. s. benoemd tot postbode
voor de nieuwe ingevoerde bodelcop van hier uit naar Halden-Panningen en terug.
9 augustus 1900 Baarlo.
Den heer P. Raemakers van hier welke Maandag jl. voor zaken op reis ging had des
avonds bij het huiswaarts keeren omstreeks elf uur het ongeluk te vallen tengevolge
waarvan hij een beenbreuk bekwam. Ofschoon hem dit ongeluk in de onmiddellijke
nabijheid van ons dorp passeerde was wegens het late uur niemand meer op de been,
zoodat de ongelukkige ongeveer drie uur in de verschrikkelijkste pijnen op den
openbare weg moest liggen, alvorens zijn hulpgeroep door den heer B. werd gehoord
welke hem ten spoedigste huiswaarts voerde. Hij is thans ter verpleging in het R. K.
Gasthuis te Venlo opgenomen.
5 september 1900 R. KATH. Kerk.
Benoemd: [...] - tot rector te Leunen W. M. H. Joosten, kapelaan te Baarlo; - tot
kapelaan te Baarlo H. J. M. Boijens te Maasbracht;
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22 september 1900 Baarlo.
Als bijzonderheid dient gemeld, dat in het naburige gehucht Hout, bij den landbouwer
P. Tervoort, op Pauwkeshof een pereboom circa 110 vat peren opleverde, welke een
netto gewicht hadden van 4340 pond.
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13 december 1900 Baarlo.
Zaterdag 8 en Zondag 9 December werd door ons fanfare gezelschap Eendracht een groot
concert met toneelvoorstelling gehouden in het schoollokaal. Genoemd gezelschap heeft
ook dit keer zijn ouden roem gehandhaafd overtroffen zelfs, dit bewees de daverende
toejuichingen welke de acteurs na elk stuk ten deel vielen.
Er ging slechts een roep uit van 't talrijke publiek; spel costumes muziek alles even
prachtig!
De inwoners van Baarlo mogen er fier op zijn zulke wakkere jongens in hun midden te
hebben, fier op hun fanfare, fier op de afdeeling de tooneelclub.
Wij hopen dat genoemd gezelschap ons weder spoedig een zoo genotvollen avond mag
verschaffen.
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15 december 1900 Baarlo.
Bij de klopjacht alhier door de leden van het landbouwcasino gehouden, werden door 8
jagers geschoten: 1 haas en 7 konijnen, wel een bewijs dat hier het wild schaars is.
4 april 1901 Geëindigd faillissement.
De faillissementen van C. Kwast, boomkweker te Dordrecht; - A. H. Fischer,
meubelmaker te Dokkum, - en G. H. Sanders, bierbrouwer te Baarlo-Maasbree; - alle
drie door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst.
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7 mei 1901 Voorstel van B. en W. tot het verleenen van concessie aan de firma's
Nieuwmeijer, Heukelon en Co. voor den aanleg van een stroomtramweg Roermond-Helmond.
In de vergadering van 26 Mei 1900 werd op het verzoek van den heer Jonkergouw te
Blerick, om eene bijdrage in de kosten van aanleg en instandhouding van de door hem
ontworpen stoomtramweg de Linker Maasoever besloten, tot het verleenen van eene
bijdrage van hoogstens f2400 's jaars aan dengene, die voor den aanleg en de
exploitatie der lijn van de bevoegde overheid de concessie zal hebben verkregen.
Door den heer Jonkergouw werd aan den gemeenteraad van Venlo medegedeeld, dat er
weinig uitzicht bestaat, dat de door hem ontworpen lijn zal tot stand komen, op grond
waarvan de gemeente Venlo besloot tot het verleenen eener rentegarantie van 4% van
een kapitaal van f95000, gedurende 20 jaren voor den aanleg van een tramweg BlerickBaarlo-Maasbree-Helden. B. en W. waren eveneens van oordeel, dat het tramwegnet,
zooals dit door den heer Jonkergouw is ontworpen, voorloopig niet zal tot stand komen
en stellen de raad voor, het op 26 Mei 1900 genomen besluit in te trekken. [...]
6 juli 1901 SPORT.
Uitslag der races te Helden op 23 Juni.
Wedstrijd no. 1. 22 Km. Open voor houders van rijbewijzen N. W. B. amateurs en
professionals.
Aan de start verschenen de heeren: Sigchels, Specken, v. Lieshout, Bruinsma, Sevens,
Spiering, Schulte en Janssen.
Daarvan kwam als eerste aan Specken in 43 m. 25 s., 2e B. Schulte 43 m. 25 1/3 s., 3e
Jos. Stigchels 43 m. 25 2/3 s.
Wedstrijd no. 2. 8 KM. Voor nieuwelingen. 11 deelnemers.
No. 1 Jacobs, Arcen 14 m. 35 s., no. 2 Boonen, Heijthuijzen 15 m., no. 3 Verkade,
Helmond 16 m.
Wedstrijd no 3. 5 KM. Voor ieder wielrijder Sevens, ? v. Lieshout, Specken,
Stigchels, Hoogenberk, Schulte en Bruinsma.
Eerste serie. 1e Specken, 14 min. 37 sec.; 2e Sevens, 14 min. 37 1/5 sec. Tweede
serie. 1e Schulte, 11 min. 2e Sigchels, 11 min. 1 1/5 sec. Beslissing 1e Schulte 12
min. 25 sec. 2e Specken met bandbreedte, 3e Stigchels wiellengte.
Aldus eindigt Het Rijwiel zijn artikel, waarin bovenstaanden uitslag bekend gemaakt
wordt.
“Het Bestuur der Heldensche club heeft besloten nogmaals dit seizoen zulke
wedstrijden onder den N. W. B. te houden en weldra zullen alle vereenigingen haar
voorbeeld volgen. Hulde aan de geheele Wielersclub Sport en Vermaak te Helden voor
haar voorbeeld, en aan het ijverig Bestuur voor de goede ontvangst en regeling.”
Het lijkt ons niet anders of deze uiting van waardeering vanwege den N. W. B. heeft
Sport en Vermaak ten volle verdiend.
Nog nooit toch heeft Helden-dorp zulk een feest als verleden kermis-Zondag
aanschouwd, niet alleen belangwekkend voor sportliefhebbers, maar ook door de schoone
muziek, die door de bemoeiingen van ons zanggezelschap St. Cecilia en de fanfaregezelschappen van Baarlo, Kessel en Reuver werden ten gehoore gebracht op de openbare
kiosk.
Nader vernemen wij nog, dat het bestuur der Wielerclub verschillende brieven van
dankbetuiging en adhesie ontvangen heeft voor de goede regeling en orde harer
wedstrijden. Deze orde is echter grootendeels te danken aan de schutterij St.
Lambertus, die door haar flink optreden elke wanorde voorkomen heeft.
Kortom, ieder der drie gezelschappen heeft zich stipt van zijn plicht gekweten. Laat
dan de goede verstandhouding tusschen onze 3 gezelschappen blijve bestaan, opdat zij
door een eendrachtig samenwerken nog meerdere feesten kunnen tot stand brengen, tot
genoegen van ons publiek en tot voordeel onzer kasteleins.
10 augustus 1901 RECHTSZAKEN.
Rechtbank te Roermond.
Uitgesproken vonnissen op 8 Aug. 1901.
[...] J. H. C., 32 j. landbouwer te Baarlo, beklaagd dat hij 16 Juni jl. in eene
herberg te Baarlo J. F. bloedende wonden aan het hoofd heeft toegebracht.
Eisch 15 d. gev. [...]
27 augustus 1901 Baarlo.
Zaterdag werden door den heer van Weijdom Claterbos, zuivel-consulent te Sittard, met
het oog op den op Woensdag 18 Sept. te houden melkwedstrijd, de eerste
onderrichtingen gegeven in het melken.
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20 september 1901 Mgr. J. H. Drehmanns, bisschop van Roermond, heeft op hun verzoek
eervol ontslag verleend aan [...]; te Baarlo, den heer H. Terstappen; [...]
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8 oktober 1901 Baarlo.
De brievengaarder J. Govaerts is met ingang van 16 Oct. a. s. verplaatst naar
Helenaveen.
8 januari 1902 Baarlo.
In een dezer laatste nachten is ingebroken in het centrifugegebouw alhier. De dief of
dieven hebben met een sleutel zich toegang weten te verschaffen en hebben circa 10
KG. boter medegenomen.
8 januari 1902 - Als een zeldzaamheid kan worden gemeld, dat door den heer W. F. een
valk is gevangen, die eene vlucht heeft van 1.50 M.
9 januari 1902 Posterijen
- Met ingang van 1 Januari aanst., wordt de diensttijd op Zon- en feestdagen der
rijkstelephoonkantoren te Arcen, Baarlo, Beek, Blerick, Griendtsveen, Gulpen, HeldenDorp, Helden-Panningen, Horst, Kerkrade, Maasbree, Nederweert, Rolduc en Velden,
vastgesteld op 7.30-8.30 uur voormiddag.
De diensttijden op werkdagen der bovengenoemde kantoren blijven onveranderd.
14 januari 1902 Kerknieuws.
H. Kindsheid.
In de Annalen van het Genootschap der H. Kindsheid vinden wij vermeld de ontvangsten
van 1 Juli 1900 tot 30 Juni 1901 in het Bisdom Roermond. Daaruit blijkt, dat de vele
kleine kindergaven éen groote gave voor de arme missiën uitmaken.
De ontvangsten over de geheele wereld bedroegen de som van fr. 3.423.8666.33, waartoe
het Bisdom Roermond f18.445.58 bijdroeg.
De verschillende Decanaten en Parochies hadden daarin het volgende aandeel:
[...] Decanaat Venlo. Venlo f315,50, Arcen f137, Baarlo f131,06, Beesel f62,80,
Belfeld f65,27, Blerick f240, Kessel f135, Maasbree f122,50, Reuver f75, Tegelen
f310,70, Velden f170, totaal f1785,43. [...]

3400

14 januari 1902 Baarlo.
De heer J. G. Gielen, postbode alhier, is benoemd tot brievenbesteller te Venlo.
1 maart 1902 - Naar wij vernemen, is de Heer Ver Soest uit Helden-panningen met
ingang van 1 Maart benoemd tot postbode alhier.

3405

3410

15 januari 1902 Baarlo.
Het concert, Zondag door het fanfare-gezelschap “De Eendracht” gegeven, is uitstekend
geslaagd.
Ondanks het gure weer was de zaal flink bezet. Zeer voldaan en in de hoop, dat het
fanfare-gezelschap nog meer zulke genoeglijke avonden zal organiseeren, verlieten de
aanwezigen de zaal.

3415

1 maart 1902 Baarlo.
Het uit nood slachten van koeien is alhier aan de orde van den dag, Zoo werden o. a.
deze week weder een tweetal koeien afgemaakt. gelukkig voor de eigenaars, waren de
dieren verzekerd bij de Onderlinge veeverzekering alhier.

3420

1 maart 1902 - Vele landbouwers klagen over de sterfte onder hunne kippen. Zonder
uitwendige teekenen vallen de kippen ? grond en zijn dood. Het wonderlijkste van het
geval is nog, dat, zoodra er eene neervalt, de andere toesnellen en ze als het ware
uit elkaar hakken.

3425

3430

20 maart 1902 - Naar wij vernemen, is alhier eene fietsclub opgericht onder den naam
van: “De Baarloosche Kettinggangers”. Reeds hebben zich een groot aantal fietsers als
lid laten inschrijven.
13 april 1902 - De nieuw opgerichte fietsclub “De Baarloosche Kettinggangers,” is
voornemens a. s. Zondag een fietstocht te houden.
20 maart 1902 - De heer L. Thissen, Rijksambtenaar-dienstgeleider alhier is met
ingang van 1 Mei overgeplaatst naar Venraij. Ongaarne zien wij den heer Thissen
vertrekken. Gedurende zijn 4-jarig verblijf alhier, heeft hij door zijne humaniteit
en strenge plichtsbetrachting een ieders achting verworven.
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20 maart 1902 Baarlo.
Met de benoeming eener onderwijzeres aan de O. L. School alhier zal met ingang van 1
Mei de tweede verdieping onzer school in gebruikt worden genomen.
13 april 1902 - Als een zeldzaamheid kan gemeld worden, dat door den heer J. H. in
de vorige week een hoeveelheid asperges is geteeld.

3440

13 april 1902 Baarlo.
Door het Fanfare-gezelschap “De Eendracht” alhier is in de l.l. Zaterdag gehouden
vergadering besloten, deel te nemen aan het festival, te geven door de Kon. Harmonie
van Roermond.

3445

3 mei 1902 Tramweg Maeseyck-(Roermond)-Venlo.
Zullen wij toch nog den tram krijgen van Maeseyck over Roermond naar Venlo?
Er worden weér pogingen in het werk gesteld, en we hopen van harte, dat deze met
goeden uitslag mogen bekroond worden.
De heer Jonkergouw te Blerick heeft zich weérom gewend tot de verschillende
gemeenten, om de rente te garandeeren van een deel van het benoodigde kapitaal,
De geheele onkosten werden geschat op f600.000.
Daarvan zal het Rijk een renteloos voorschot geven van f200.000.
Aan de Provincie zal gevraagd worden f100.000.
De betrokken gemeenten zullen den interest van 4% moeten waarborgen over een kapitaal
van f180,000.
En de overblijvende f120,000 moeten gevonden worden uit eene leening (obligatiën),
rentende 4½%.
De lijn, zooals ze nu wordt voorgesteld, zal loopen van af de Belgische grens
(Kessenich bij Maeseijck) tot Horn, en van Horn tot Venlo.
En zou men niet de geheele lijn terstond klaar krijgen, dan zou men zich tevreden
stellen met de lijn Maeseijck-Horn, waar deze lijn zich dan kan aansluiten bij de
lijn Roermond-Helmond.
Van de navolgende gemeenten wordt rentegarantie gevraagd voor de achter de namen
genoemde som:
Neeritter ....f 2.500
Ittervoort....- 1.000
Grathem.......- 2.000
Thorn.........- 30.000
Wessem........- 5.000
Heel..........- 25.000
Beegden.......- 10.500
Horn..........- 4.000 wanneer slechts het eerste gedeelte zou tot stand komen en
nogmaals .....f 4.000, als eveneens het tweede gedeelte wordt aangelegd.
In dat geval wordt verder gevraagd van:
Haelen........f 4.000
Nunhem........- 2.000
Buggenum......- 3.000
Neer..........- 25.000
Kessel........- 20.000
Baarlo........- 25.000
Blerick.......- 1.000
Venlo.........- 16.000
Totaal f180.000
Nu is het woord aan de gemeenteraden der plaatsen, waarvan rentegarantie wordt
gevraagd.
En er is verzocht spoed achter de behandeling te zetten, opdat de tramkwestie nog in
de zomerzitting der Prov. Staten kan behandeld worden.
Wat beteekent de gevraagde rente-garantie?
Dat wil zeggen, dat de gemeenten waarborgen, dat aan de aandeelhouders gedurende 30
jaren eene rente van 4% zal kunnen gegeven worden, zoodat zij, wanneer de winst niet
voldoende is, het ontbrekende tot hoogstens een bedrag van 3% moeten bijpassen.
Is er vrees, dat de tram Maeseijck-Horn-Venlo geen voldoende winst zal opbrengen,
zoodat de gemeenten ieder jaar een gedeelte van het verlies zullen moeten dragen?
Het is zeker moeilijk, hier profeet te spelen.
Maar wanner wij zien, dat bijna alle, ook de kleinste tramlijntjes, winst in plaats
van verlies opleveren, dan zou men ook voor deze lijn niet erg bevreesd behoeven te
zijn.
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Als men aanneemt, dat per dag en per kilometer de tram f4.50 opbrengt, dan is de
totale opbrengst f61.000.
Is deze veronderstelling van f4.50 te hoog?
Als men de opbrengst van andere tramlijnen nagaat, niet.
De tram Maeseijck-Bourg-Leopold brengt per dag en per kilometer op f4.775.
Tram Oudenbosch-Belgische grens f4.63.
Tram Eindhoven-Geldrop f5.775.
De Geldersche-Overijselsche tram bracht het eerste jaar op, in 1886 f346, het 2e jaar
f385, het 3e f4,21, het 4e f4.52 en in 1898 reeds f10.71.
De tram de Meijerij bracht het 1e jaar op f3.60.
Bij het zien dezer cijfers zou men tot het besluit komen, dat hoogstens de eerste 4
of 5 jaren de gemeenten een gedeelte zullen moeten bijpassen; want volgens de
berekening van den heer Jonkergouw zijn deze f61.000 opbrengst per jaar noodig, om de
kosten te dekken.
Ziehier de berekening:
1. Gewone onkosten per jaar
f 28.360.
2. Vernieuwingsfonds . . . . . .f 7.500.
3. Rente 4% van f480.000 . . . .f 19.200.
4. Rente van 4½% van f120.000
f 5.400.
5. Reserve-fonds . . . . . . . .f
540.
f 61.000.
In deze berekening is ééne zaak, die wij niet begrijpen.
De Staat zou f200.000 renteloos voorschot geven; waarom worden dan de 4% over het
volle bedrag van f480.000 berekend?
Als men over dit bedrag geen rente behoeft uit te keeren, zouden de gemeenten reeds
geen cent hebben bij te betalen, ook wanneer de ontvangsten f8.000 minder beliepen.
Een opheldering van dit punt was wel gewenscht.
Als men alles nagaat, zal er voor de gemeenten weinig gevaar liggen in de
rentegarantie als zij tot voorwaarden stellen:
1. Dat de rente-garantie ophoudt, zoodra de tram niet meer in werking is.
2. Dat de aanlegkosten niet meer mogen bedragen dan f600.000.
3. Dat de rente-garantie niet wordt uitgekeerd (of verminderd) indien de jaarlijksche
onkosten meer bedragen dan f0.21 per tram-kilometer, waarop thans de uitgaven begroot
zijn.
Dat uit de later de maken winst boven 4% voor de aandeelen aan de gemeenten
terugbetaald wordt, wat zij eventueel moeten bijdragen.
Zouden de gemeenten dan ook de eerste jaren iets moeten bijdragen, ter wille der
rente-garantie, men bedenke dan ook, dat de tram welvaart zal brengen in de streken,
die zij doorsnijdt.
Een laatste punt is de spoorwijdte.
De Belgische trammen hebben een kleiner spoor dan de Nederlandsche.
Kiest men voor den tram Maeseijck-Horn-Venlo Belgische maat, dan moet te Horn en te
Venlo overgeladen worden.
Neemt men Nederlandsche maat, dan is overlading te Maeseijck een vereischte.
De heer Jonkergouw stelt voor, Belgisch spoor te nemen; en voor het oogenblik zal men
dit algemeen met hem eens zijn, omdat onze streken meer met België handelen (men
denke b.v. aan de steenkolen) dan met Holland.
Maar zal de Regeering, die waarschijnlijk liever eenzelfde Hollandsch tramwegnet zal
zien tot stand komen, hiermede tevreden zijn?
10 mei 1902 Belfeld.
Alhier is benoemd tot onderwijzer aan de o. l. school de heer Luijten, thans in
gelijke betrekking te Baarlo.
15 mei 1902 SCHOOLNIEUWS.
Benoemd: [...] ; te Baarlo tot onderwijzeres Mej. M. Tillemans, aldaar; te Blerik
(L.) tot onderwijzer H. Lenssen, te Venlo.
1 juli 1902 Baarlo.
Onder welluidende tonen der fanfare trokken jl. Zondag de leden der schutterij “St.
Petrus” naar de kampplaats, achtervolgd door een groote menigte nieuwsgierigen. Na
lang gekampt te hebben gelukte het den schutter H. Niessen, den vogel in het zand te
doen neerploffen. Onder het drinken van een glaasje Baarloosch oud duurde de
feestvreugde voort.
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17 juli 1902 Rechtszaken.
Kantongerecht Venlo.
[...] Te laat in herberg: [...] J. Th. G., Baarlo, [...] f1 subs. of 1d. [...]
Herberg te laat open: [...] G. H. B., Baarlo, f2 subs. of 1 d. [...]
Rijwiel zonder lantaarn: [...] J. S. H. B. Baarlo, f4 of 2d. [...]
5 augustus 1902 [...] Een blik zegt u, dat hier de laatste eer bewezen wordt aan het
stoffelijk overschot van iemand, die door velen diep betreurd wordt.
Nauwelijks een jaar geleden had men den minzamen pastoor bij gelegenheid van zijn 25jarig priesterfeest een schoon huldeblijk aangeboden in den vorm eener prachtige
nieuwe communiebank en hem een lang en gelukkig leven gewenscht, en nu.... Edoch,
Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk.
In de met rouwfloers behangen kerk, werd de plechtige zieledienst opgedragen door den
hoogeerw. heer Mgr. Marres, deken van Venlo, geassisteerd door de Weleerw. heeren
Hillen, kapelaan te Geleen en Booijens, kapelaan te Baarlo, terwijl als index
fungeerde de Weleerw. heer van de Goor, kapelaan te Maastricht. Een vijftigtal
priesters hadden rondom de baar op het koor plaats genomen.
De treffende lijkrede, gehouden door den Zeereerw. Zeergel. heer Geene, pastoor te
Baarlo, ontlokte aan veler oogen een traan, vooral toen de gewijde redenaar aan het
slot zijner toespraak alle parochianen van Blerick aanspoorde, steeds de welgemeende
lessen en heilzame vermaningen van den overledene op te volgen, om te zamen met hem
en den H. Antonius, ter eere van wien hij zooveel gedaan had, eenmaal te mogen
jubelen en juichen in den Hemel.
Nadat het lijk, gevolgd door eene overgroote schare, was grafwaarts gedragen en de
eerw. heeren Geestelijken de laatste gebeden verricht hadden, bedankte een familielid
allen voor de deelneming, betoond bij het smartelijk verlies. Vervolgens werd door
het Zanggezelschap een graflied aangeheven en liet de Fanfare tot slot hare
treurtonen over de gewijden akker klinken.
Zelden zagen wij meer belangstelling, meer innige deelneming en nog menigmaal zullen
wij bij het binnentreden van ons heer kerkgebouw den overleden pastoor gedenken, die
veel, misschien een deel van zijn leven opgeofferd heeft, om den bouw dezer kerk,
waarin hij geheel opging, te verwezenlijken.
Hij ruste in vrede!
14 mei 1904 BAARLO.
Ons anders zoo vreedzaam dorp is thans in rep en roer; er worden vergaderingen en
protestmeetingen gehouden bij de vleet. Ja zelfs hebben een aantal afnemers de
staking geproclameerd. In een woord, het broodetend publiek is met hart en ziel
gekant tegen een besluit van de heeren bakkers, die n.l. onderling hadden
goedgevonden het bakloon voor brood te brengen van 4 op 5 cents per stuk. Omreden
velen het verlangde niet willen geven, komt nu en dan een geheele kar brood van uit
een der omliggende dorpen de ex-klanten gerieven. Verder is men hier en daar bezig
een bouwvallig geworden bakoven weer op te kalefateren, broodtrog en deegschop worden
te voorschijn gehaald. Wie van beiden, bakkers of afnemers, het eerst 't bijltje er
bij zullen neerleggen, zal ons de toekomst leeren.
12 augustus 1905 Examens Hoofdakte Lager Onderwijs.
Breda, 9 en 10 Aug. Geëx. 13 cand. Geslaagd de heeren: J. T. Gradus, te Baarloo; H.
Versteeg, te Kerkenhoek; J. Smits, te Dordrecht.
24 januari 1906 Moorden en moordaanslagen in Limburg
Onder het opschrift moorden en moordaanslagen in Limburg deelt de Nieuwe Koerie mede:
In het afgeloopen jaar, in 1905, zijn enkel in het arrondissement Roermond zeven
moorden en zestien moordaanslagen in het Limburgsch gedeelte, waarover dit
arrondissement zich uitstrekt, gebeurd, en wat deze laatsten betreft, zijn nog
slechts die aanslagen vermeld, waarvoor minstens één jaar gevangenisstraf werd
geëischt. Moorden in 1905: Nederweert, 3 Februari; Roggel, Maart; Blerick, 21 Mei;
Roggel, 12 Juni; Melick, 16 Augustus; Roermond, September; Nederweert, 17 December.
Moordaanslagen in 1905: Roermond, 1 Januari; Wert, 14 Januari; Venlo, 17 Januari;
Swalmen, 30 Januari; Melick, 18 Februari; Nederweert, 24 April; Melick, 29 Mei;
Venlo, 15 Augustus; Weert, 27 Augustus; Kessel, 28 Augustus; Roermond, 4 September;
Roermond,7 October; Baarlo, 9 October; Blerick, 16 October; Roermond, 5 November; St.
Odiliënberg, 5 November.
[Berichten m.b.t. zgn. “diepboringen” in Baarlo]
23 november 1907 - In het bericht uit Helenaveen van Donderdag over de diepboringen
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aldaar verricht, komt een onjuistheid voor. Te Baarlo wordt de boring aangezet met
buizen van 620 mM. middellijn, terwijl te Meyel (niet Meppel) de eerste buizentoer
een diameter heeft van 16 Eng. duim of 406 mM.

3640

30 november 1907 De boortoren van het station Helenaveen, naar Baarlo overgebracht,
zal dezer dagen weder in het werk gesteld worden. Het plan is om met buizen van ruim
20 centimeter doorsnede te beginnen. Hierdoor kan men zeer diep boren; de groote
wijdte dezer buizen toch geeft gelegenheid om telkens buizen van kleiner doorsnede in
het boorgat te doen afdalen. De boringen te Helden vorderen goed. Men is reeds op
eene diepte van 600 meter. De hier gebruikte buizen hebben eene doorsnede van 16
centimeter.
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25 augustus 1908 A.s. Donderdag zal minister Talma Limburg bezoeken en wel speciaal
de boringen der Maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken te Baarlo
en Kessel. Daarna de staatsmijn Wilhelmina te Heerlen en de in aanleg zijnde
staatsmijn Emma te Hoensbroek.
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29 augustus 1908 De minister van landbouw, nijverheid en handel, de heer Talma,
bezocht Donderdagmorgen de boringen der maatschappij tot het verrichten van
mijnbouwkundige werken te Baarlo en te Kessel. Tegen halfvijf reed Z. E. met
gezelschap in een tweetal auto's langs de Staatsmijn Emma nabij Hoensbroek. Wegens 't
late uur moet de minister dien dag van zijn voorgenomen bezoeken van de Staatsmijn
Wilhelmina te Terwinselen, onder Schaesberg, en van de in aanleg zijnde Staatsmijn
Emma hebben afgezien. Heden zal Z. E. beide mijnen bezoeken. De heer Talma was
vergezeld van den referendaris van zijn departement, mr. J. W. Schmidt, mr. dr. W. F.
J. Frowein, directeur-generaal der Staatsmijnen in Limburg, mr. W. A. J. M. van
Waterschoot van der Gracht, ingenieur-directeur der rijksopsporing van delfstoffen,
en den heer J. C. F. Bunge, ingenieur. Gisterennacht vertoefde Z. E. te Heerlen. (L.
K)
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26 september 1908 Baarlo.
Alhier is weer een nieuwe boortoren gearriveerd en is geplaatst in de nabijheid van
het dorp. Deze boortoren is van de staatsboringen en er wordt wederom een onderzoek
naar steenkolen mede gedaan. Moge het werk met goeden uitslag bekroond worden.
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6 oktober 1908 Boring naar steenkolen.
Bij de boringen, die door den Rijksopsporingsdienst te Baarloo en te Kessel worden
uitgevoerd, is thans op aanmerkelijk geringere diepte dan vroeger te Helenaveen en te
Helden het geval was, de steenkoolformatie bereikt; respectievelijk is bij ongeveer
660 en 700 M. de eerste ontginbare steenkolenlaag doorboord.
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31 oktober 1908 Steenkolen in Limburg en Noord-Brabant.
Vanwege het departement van landbouw nijverheid en handel is verschenen het
jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1907 van den ingenieur-directeur.
Daaraan wordt het volgende ontleend:
Het district Noord-Limburg en Noord-Brabant. De boring Helenaveen II in de gemeente
Helden had bij 730 M. het kolengesteente bereikt, en werd op 8 Augustus 1907 op eene
diepte van 1100 M. gestaakt, zoodat deze boring dus 370 M. carboon doorboorde.
Aangeboord werden 371 M. steenkolenformatie, waarin werden aangetroffen 10.28 M.
steenkool of 2.8 pct: in (ontginbaar te achten) lagen van meer dan 45 c.M. dikte is
aanwezig 9.17 M. steenkool, zijnde 1 M op 40.46 M gesteente of 2.47 pct van de
afgeboorde kolenformatie. Deze voorraad is volkomen bevredigend te achten.
Omtrent de boring Helenaveen III, gemeente Horst, wordt o. a. medegedeeld dat deze
boring, (die door een ongeval moest worden gestaakt), nog geen direct resultaat heeft
opgeleverd, doch in elk geval is bekend geworden dat hier reeds vóórbreuken optreden
der verder op vermoede inzinking welke den Peelhorst omgrenst.
Boring te Meijel, gemeente Meijel. Op 31 Dec. was een diepte bereikt van 652 M. Het
doel der boring is de breedte van den Peelrug bewesten de lijn Helenaveen-Helden te
onderzoeken. In deze richting wordt het kolenveld zeer vermoedelijk door een groote
breukzone afgesneden, achter welke het terrein onder Weert zéér naar de diepte
gezonken is. Boring te Baarlo, gemeente Maasbree. Het doel dezer boring is de breedte
van den Peelrug beoosten de lijn Helenaveen I-Helden te onderzoeken, daar bekend is
dat ook in deze richting eene uitzinking te wachten is. Besloten werd bij deze boring
de tertiaire grondlagen boven de krijtformatie met bijzondere nauwkeurigheid te
onderzoeken, vooral met het oog op de vraag in hoeverre daarin bij lateren
schachtbouw aandrang van water zoude te wachten zijn.
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Nu uit de boringen Helenaveen I en II gebleken is dat de Peel een kolenveld bergt,
waarvan de kolenrijkdom vrijwel schijnt overeen te komen met dien van het westelijk
gedeelte van Westfalen wordt het van zeer veel belang te weten welke moeielijkheden
bij schachtbouw te wachten staan; een factor van [...]
24 december 1908 HELENAVEEN.
Met de boringen naar steenkool te Kessel en Baarloo gaat het in alle opzichten naar
wensch. Te Baarloo werden den laatsten tijd niet minder dan drie lagen aangeboord,
alle ruim een meter dik. Te Kessel, waar men nog niet tot 1000 meter vorderde, werden
reeds twaalf lagen gevonden. De kool is overal van zeer goede qualiteit.
28 juni 1909 einde boring Baarlo
29 januari 1908 Telegraphie.
Van 3 Maart a.s. af zijn de openstellingsuren op werkdagen van het
hulptelegraafkantoor te Baarlo vastgesteld op: 8.30 tot 12.30, 1.30 to 2.30, 5.30 tot
6.30 (Greenwichtijd). De diensttijd op Zon- en feestdagen blijft onveranderd.
[Onderwijsperikelen in Baarlo, vooral in verband met de komst der zusters Ursulinen]
[De naam Tilmans, Tillmanns, e.d. is een bron van verwarring. Er zijn meerdere
onderwijzeressen in de gemeente Maasbree met een dergelijke naam, die dan ook nog
foutief wordt geschreven.]
14 januari 1908 notulen raadsvergadering Maasbree
Ingekomen een schrijven van de Eerwaarde Zusters van het St. Josephklooster te Baarlo
om subsidie, wijl zij thuis aan 65 kinderen uit Baarlo onderwijs geven.
21 mei 1908 notulen raadsvergadering Maasbree
De heer Hilkens zegt dat het onderwijs in Baarlo bedroevend is. Hij zegt, dat er
onderricht gegeven wordt in naaien en breien, gedurende vier uren in de week en wel
op twee dagen van 11 tot 12 uur en 's woensdags van 2 tot 4 uur. Op woensdagmiddag
moeten dan de jongens uit de klasse des onderwijzeres tijdelijk in eene andere klasse
en eveneens de meisjes uit de andere klassche waar de onderwijzeres, zoodat het
onderwijs op woensdag namiddag niet veel betekent. Daarbij komt nog dat 's zaterdags
twee onderwijzers dikwijls weg zijn om les te halen.
30 november 1908 ONDERWIJS. Examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek.
VENLO, 26 Nov. Geslaagd de dames A. S. C. Bochardt, G. van den Akker en D. J.
Duijvis, te Arnhem; D. J. Timmermans en A. M. A. Tilmans [moet zijn: Tilmanns], te
Blerick.- 27 Nov. Geslaagd de dames: M. J. Barends, H. A. Roorendaal en G. van
Papendrecht, te Arnhem; H. F. Tillmann en M. M. Smeets, te Blerick.
25 juni 1909 De voorzitter zal trachten mej. Joanna Valk als tijdelijk onderwijzeres
met verplichte hoofdakte aan de openbare lagere school der afdeling Baarlo te
krijgen, wat door de leden wordt goedgevonden. Wanneer de bijzondere school voor
meisjes wordt geopend zal door het groot aantal kinderen die de school verlaten geen
onderwijzeres met groot verplichte hoofdakte meer nodig zijn. Ja, zelfs zal er nog
een onderwijzeres op wachtgeld gesteld moeten worden.
25 juni 1909 De voorzitter deelt mede een schrijven van onderwijzeres mej. Tillmans
te Baarlo inhoudende, dat het raadslid Trienekens heeft verteld, zodat zij in haar
onderwijs is belasterd. Tevens is daarbij gevoegd een lijst getekend door de ouders
der kinderen waarbij zij hunne volle tevredenheid over het onderricht betuigen. Wordt
voor kennisgeving aangenomen.
25 juni 1909 Een missive van het Par. Kerkbestuur te Baarlo, inhoudende dat het
voornemen is aan het einde dezer maand eene bijzondere school voor lager onderwijs
voor meisjes te openen en heeft benoemd tot Hoofd der School, mejuffrouw Joanna Valk
en tot onderwijzeres Mej. Maria Wilhelmina Boots wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aangezien de twee sollicitanten voor onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de
openbare school der afdeling Baarlo zich hebben teruggetrokken kon geen onderwijzer
benoemd worden.
24 juli 1909 Een briefken uit Blerik.
Den 25 Juni 1909 togen de vroede vaderen van de gemeente Maasbree weer eens ter
vergadering om de belangen van onze gemeente te gaan behartigen. Een groot deel van
de besprekingen was gewijd aan den toestand van het onderwijs te Baarlo. Omdat ik in
mijn eerste briefken al iets over Baarlo geschreven heb en in mijn antwoord aan den
heer Gradus te verstaan gaf, waar 't om ging, zal ik nog verder een en ander
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mededeelen. Er hebben zich te Baarlo Fransche Zusters gevestigd. En om die vestiging
heen is de onderwijskwestie van Baarlo gesponnen. Geruimen tijd al zijn er plannen in
uitvoering, dat deze Zusters een meisjesschool zullen beginnen. Op de vergadering van
den 25 Juni l.l. bracht de voorzitter den raad in kennis van een schrijven, waarin
het kerkbestuur van de parochie Baarlo berichtte, dat het binnenkort een bijzondere
school voor meisjes zal openen. Personeel is reeds benoemd. De voorzitter voegde
daarbij, dat de sollicitanten voor onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de
openbare school zich wegens die op handen zijnde opening hebben teruggetrokken. Dat
die opening van de bijzondere school niet zal kunnen geschieden voor 1 Januari a.s.,
komt door de afkeuring van de lokalen. Nu dreigde het gevaar, dat de subsidie zou
verloren gaan, daar de vacature te Baarlo aan de openbare school niet op tijd zou
aangevuld zijn. Maar het lid Trienekens van Baarlo wist wel raad. Nadat men het eerst
zoover gebracht heeft, dat de arrondissements schoolopziener de verantwoordelijkheid
voor den toestand te Baarlo niet langer op zich neemt, vindt hij een schitterende
oplossing. Hij wil het benoemde hoofd van de bijzondere school maar zoolang aan de
openbare plaatsen ter voorziening in de vacature met verplichte hoofdakte. Een
benoeming te Blerik moet onlangs ook al op een gekke manier zijn gebeurd, dus dit zal
ook wel weer gaan. Het betreft immers ook maar de openbare school. Waar blijven de
onderwijzers nu toch met hun verdediging van de openbare school? Ik merk er weer
niets van. Dat lid Trienekens heeft in die heele affaire een prachtige rol gespeeld.
Hooren we b.v. het volgende nog eens. Er werd den 25 Juni op de raadsvergadering een
schrijven van mej. Tilmans voorgelezen, waarin zij er zich tegen den raad over
beklaagde, dat het raadslid Trienekens voortgaat haar in haar onderwijs te
belasteren. De voorzitter geeft duidelijk te verstaan, hoezeer hij het afkeurt, dat
een raadslid zich in café's zoo over onderwijzers uitlaat, zooals te Baarlo
geschiedt. Het lid Trienekens krabbelt nu wel wat achteruit, maar zijn figuur redden
kon hij niet. We weten ook wel, dat er wat anders achter zit, en dat is niets dan de
bijzondere school. Eerst was mej. Tilmans o, zoo goed. Maar helaas, dat zou anders
worden. De Fransche Zusters kunnen zelf geen school doen, en zij zouden mej. Tilmans
gaarne gehad hebben. Zij maakte zich echter schuldig aan de misdaad van te weigeren,
en sedert dien tijd deugt zij niet meer. Het lid Trienekens, dat verplicht is voor
het openbaar onderwijs te zorgen, doet nu andere diensten. Zulk een weigering moet
immers ook aan zoo'n juffrouw ingepeperd worden? O ja, die had dat vereerend aanbod
met beide handen moeten aangrijpen. Het lid Trienekens zou dat natuurlijk niet gaarne
gehad hebben, want dan had hij zich niet zoo verdienstelijk kunnen maken. Hij zal op
zijn minst wel zoo goed weten als ik, waarom hij het doet, en de verzekering van den
voorzitter, dat de onderwijzers van Baarlo hun best doen, zal op hem wel van geen
invloed zijn. Zijn “gedachten” (de zijne?) gaan in een andere richting. Ik geloof
echter wel, dat ook de ingezetenen van Baarlo met mij een betere plaats voor hem
weten dan in den raad. B. L. E. Rik.
5 juli 1910 ROOMSCH-KATH. KERK.
De bisschop van Roermond heeft benoemd: [...]; te Baarlo P. H. H. Beelen; [...]
30 december 1910 Telegraphie.
Het hulptelegraafkantoor te Baarloo is tot andere aankondiging gesloten.
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2 januari 1911 KERKELIJKE ZAKEN.
Z. D. H. Mgr. de Bisschop van Roermond [...] heeft benoemd tot pastoor te Baarlo den
weleerw. heer H. M. H. Bartels, [...]
11 januari 1911 KERKELIJKE ZAKEN. Pastoor Geenen.
Verleden Zondag overleed in het R. K. Gasthuis te Venlo na een smartvol, met
voorbeeldig gedragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten, de weleerwaarde
zeergeleerde heer Dr. J. H. Geenen, sedert 1 januari ll. eervol ontslagen pastoor te
Baarlo (Limb.). De overledene werd geboren te St. Odiliënberg den 9 November 1836 en
in 't jaar 1863 door Z. Em. Mgr. Patrizzi priester gewijd te Rome, alwaar hij tot
Doctor S. Theologiae werd gepromoveerd. Na een korten tijd als kapelaan werkzaam te
zaam geweest in zijn geboorteplaats, werd hij in 1865 benoemd tot professor te Roduc.
In 1878 keerde hij tot de zielzorg terug als kapelaan te Maasbree, en was vervolgens
gedurende zes jaren pastoor te Stramproij. Sedert 1890 stond Z.E. aan het hoofd der
pastorie Baarlo, totdat eene pijnlijke ziekte hem aanleiding gaf om zijn dierbaar
herdersambt neer te leggen. Pastoor Geenen was een geleerd, ijvervol, vroom en in
alle opzichten voorbeeldig priester. (N. K.)
4 januari 1911
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14 augustus 1911 Maasbree
Vanwege de hitte en de heersende mazelen moeten de scholen worden gesloten.
18 oktober 1913 Melick.
Woensdag arriveerden hier de eerwaarde Zusters Ursulinen uit Baarlo, die zich alhier
zijn komen vestigen. De eerwaarde Zusters van het H. Hart, die alhier in het klooster
vertoefden, zijn wederom naar St. Odiliënberg vertrokken.
9 juli 1914
Het zwakke geslacht.
Bij het uitgaan van Pope's metaaldraadlampenfabriek te Venlo, kregen twee 18-jarige
meisjes twist, welke zóó hoop liep, dat de een de werkster P., uit Baarlo, met de
haren over den grond sleepte. Het erg toegetakelde slachtoffer bekwam hevige
zenuwaandoeningen. De politie bracht het meisje terug naar de fabriek, waar zij
verbonden, gereinigd en gekalmeerd werd. Een paar mede-arbeidsters begeleidden haar
naar de tram naar Steyl. Onderweg herhaalden zich weer de toevallen. Ondertusschen
was de laatste tram vertrokken en moest het meisje den weg naar huis te voer
afleggen. 's Avonds te 11 uur werd zij in deerniswekkenden toestand te Steyl op den
weg gevonden. De ontboden dokter gelastte overbrenging naar het gasthuis te Venlo.
Per auto werd het meisje, begeleid door den veldwachter van Steyl en twee mannen
daarheen vervoerd. Zij stelde zich onderweg zinneloos aan. Daarom ook kon opneming in
het gasthuis te Venlo niet geschieden. Op het politiebureau werd raad gevraagd. De
hulp van dr. Receveur, geneesheer der Popefabriek, werd ingeroepen, die een verzoek
tot opneming in het gasthuis verstrekte voor dien nacht. Het was ondertusschen al na
twaalven geworden. De eerw. Overste mocht evenwel niet tot opneming besluiten, wijl
de voorschriften van het huis verbieden personen, die niet bij zinnen zijn en die de
rust van het gesticht verstoren, op te nemen. Daarom werd, ten einde raad, het
ongelukkige meisje 's nachts om halftwee eerst naar haar woning te Baarlo vervoerd.
De toestand is nog steeds zorgwekkend. ("Limb. Koer.")
15 januari 1915 Te Baarlo zijn Zaterdag huis, schuur en stalling van den landbouwer
K. afgebrand. Het verbrande was verzekerd.
21 februari 1916 De pastoors der parochie's Baarlo, Belfeld, Blerick, Reuver,
Steijl, Tegelen en Venlo hadden, naar wij in de Tijd van Zaterdag lezen, op
initiatief van den Aalmoezenier van den Arbeid, besloten Zondag een gelijktijdige
actie te voeren tegen het in deze fabrieksplaatsen diep gewortelde kwaad: de
zedelooze gesprekken. Ten dien einde, zoo meldt de N. V. Ct., zal a.s. Zondag onder
alle H. Missen in voormelde parochies gepreekt worden door de bekende
volksmissionarissen, de Z. E. Paters Redemptoristen. Voortreffelijk! Maar waarom die
ongelukkige parochies Baarlo en zoo voorts daartoe uitgelezen worden, vatten wij
niet. Zou 't daar werkelijk zooveel erger zijn dan in andere fabrieksplaatsen? En in
fabrieksplaatsen erger dan in andere plaatsen?
30 juni 1917 Fransche kinderen in Limburg.
In den avond van 5 Juni kwamen 130 Fransche kindertjes uit het bezette gebied te
Maastricht aan. Veertien meisjes had men onderweg aan de Zusters Ursulinen te Baarlo
afgegeven en twintig kinderen waren te Sittard bij de Soeurs de la Providence
ondergebracht. Mevrouw H. van Oppen, de dames Gadiot en Bauduin, leden van het
Maastrichtsch Comité, hadden al deze kleinen afgehaald in Roosendaal. Ze waren
doodmoe en treurig, de arme vluchtelingetjes en zagen er ellendig uit. Hunne
kleertjes waren versleten en ellendig vuil Eenigen weenden. Dachten ze misschien aan
het afscheid van vader en moeder, die ginder bleven, blootgesteld aan duizend
gevaren? Een kleine jongen sleepte zich moeizaam op twee krukken voort: een
granaatscherf had hem een beentjes afgerukt. Een meisje van een jaar of tien, bleek
en met een ouwelijk lijdend gezichtje, had een jonger zusje aan de hand, een kindje
van 3 jaar. Het was een diep-treurige stoet, die de voorbijgangers zóó aangreep, dat
eenige arme vrouwtjes haar tranen niet konden bedwingen en de dames van 't Comité een
aalmoes in de hand stopten voor die kleine stumperds. Treffend! .... Hoe moet God dat
penningske gezegend hebben, van den armen aan den nog armeren medemensch. In het asyl
werden de kinderen onthaald en thans zijn ze ondergebracht in de verschillende
kloosters der omstreken. In allerijl werden kleeren, ondergoed en schoenen gekocht en
de dames van het Comité zijn druk in de weer, nu de kinderen alles te verschaffen wat
zij noodig hebben. Zouden we haar niet een handje helpen? Kinderen uit Limburg, die
zoo veilig bij uwe lieve ouders zijt, wilt gij die arme kindertjes niet iets van uw
#45

59

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven

040-2814621

l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Cecilia Mertens: Berichten over Baarlo
3895

3900

speelgoed afstaan? Prentenboeken, leesboeken, kleeren, ondergoed, schoenen, geld uit
uw spaarpot, alles kunnen zij gebruiken. En de lieve Jezus, wat zal Hij u loonen voor
het goede aan deze ongelukkige kleintjes gedaan! De dames van het Comité, o.a.
Mevrouw van Oppen, Groote Gracht 18, Maastricht en mej. Strens, Steegstraat 3,
Roermond, zullen gaarne uwe goede gaven aannemen en zij zullen er u oprecht dankbaar
voor blijven.
26 mei 1922 Slachtoffers van het zwemmen.
Te Baarlo is de 19-jarige H. C. bij het zwemmen in de Maas verdronken.

3905

3910

3915

7 juli 1922 NIEUW MISSIEHUIS.
Begin September wordt in het klooster de Berck te Baarlo gevestigd het Missiehuis
"Franciscus Solamus" der Paters Minrebroeders Franciscanen. De slotzusters
Carmelitessen, die jarenlang het klooster bewoonden, zijn wederom naar Saint-Denis
teruggekeerd.
2 september 1922 Kerkelijke Zaken
Z. D. H. Mgr. Laurentius Schrijnen, Bisschop van Roermond, heeft aan den
weleerwaarden heer H. M. H. Bartels op zijn verzoek met ingang van 1 October a.s.
eervol ontslag verleend als pastoor te Baarlo, en heeft benoemd tot pastoor te Baarlo
den weleerwaarden heer C. J. M. H. Baert, [...]
21 augustus 1923 Het te Weert uit de Zuid-Willemsvaart opgevischte lijk is dat van
M. T., geboren te Zwolle, voorheen vroedvrouw te Baarlo. Vermoed wordt, dat zij door
de duisternis misleid, met haar fiets in de vaart gereden is.
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29 december 1922 Faillissementen.
M. Gielen, landbouwer, Baarlo; cur. mr. W. Wolters, Venlo.
25 april 1924 Voor "de magere scharminkels".
("Onder de Menschen" 13 April Ochtendblad over de uitzending van Nederlandsche
kinderen naar buiten) heeft de penningmeesteres mevrouw Van Foreest, Mathenesserlaan
403B, nog ontvangen van: [...] ; T. v. A., Baarlo (L.), f10; [...]
23 februari 1926 Tiende verantwoording van het Ned. R. K. Huisvestings-Comité te 'sBosch
[...] ; collecte Baarlo f465.12; [...]
8 maart 1926 Rector M. H. Pubben
Zaterdagmorgen overleed in het St. Vincentiusgesticht "Stokerhorst" te Nederweert de
Zeereerw. rector M. H. Pubben Z.Eerw was lijdende aan buikvliesontsteking.
Rector Pubben werd geboren te Nederweert en werd in 1908 priester gewijd. Hij was
achtereenvolgens werkzaam als rector te Baarlo, kapelaan te Beesel en Limbricht,
waarna 13 Augustus 1917 zijn benoeming tot rector aan het St. Vincentiusgesticht
"Stokershorst" als opvolger van den Zeereerw. heer Tindemans, thans pastoor te
Melick.
16 juni 1926 Ongedekt vervoer van gedistilleerd.
Voor de rechtbank te Rotterdam hebben zich te verantwoorden gehad A. S. te Groningen,
J. H. K. te Venlo en H. J. J. V. te Eindhoven, en de N.V. Van der Meulen-Ansen's
Automobiel-maatschappij, te Eindhoven, wegens ongedekt vervoer van gedistilleerd.
[...] P. verklaarde door D. en T. dronken te zijn gemaakt. Zijn ongeluk is, dat hij
dronken even goed rijdt als nuchter.
T. had schriftelijke opdracht van D. om de spiritus te vervoeren van Baarloo naar
Rotterdam. Hij moest in Veghel instappen in den wagen van P. en dan rijden naar een
boerenhuisje te Baarloo, daar heeft beklaagde met een lantaren bijgelicht, terwijl
anderen kannen spiritus hebben gestort in den tank in P.'s auto. [...]
8 juli 1926 [...] Aan het verzoek van het gemeentebestuur van Maasbree om in de
toekomst bij verkiezingen voor de Kamer ook een stembureau te vestigen te Baarlo werd
met 7 tegen 4 stemmen besloten te voldoen. [...]
7 februari 1927 Octrooien.
No. 28626 Ned. kl. 59a 1. "Vloeistofpomp met op en neer beweegbaren zuiger,
verschuifbaar in een afdichtingsring, gelegen tusschen de twee kamers, de eene
voorzien van een perswaterafvoer, de ander van een zuigklep, onafhankelijk van een
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persklep lichtbaar, die haar zitting in den zuiger heeft." Antoon Hubert van den
Munkhof en Henri Hubertus Joosten, beiden te Baarlo bij Venlo.
1 maart 1927 Ongelukken.
De auto, die Zondagochtend op den weg tusschen Baarlo en Blerick, grootendeels
vernield, gevonden is, was door de gebroeders E., 19 en 20 jaar oud, uit den tuin van
de Harmonie gehaald. Zij hadden, volgens hun verklaring aan de politie, een toertje
willen maken. Beiden hadden bij het ongeval verwondingen opgeloopen.
4 maart 1927 Geen halve maatregelen.
De Limb. Koer. bevat het volgende schoone verhaal uit Venlo:
“De Duitscher W., die Maandagavond in hotel Zwijnshoofd in gezelschap van een notaris
en een tweetal dames goeden sier maakte, belde laat in den avond nog een garagehouder
alhier op om het gezelschap per auto naar Deurne te brengen. Als gul gastheer hoorde
dat zoo.
Terugkeerende naar Venlo, stopte de auto, waarin thans naast den chauffeur de
vroolijke Duitscher gezeten was, voor een café te Baarlo, om daar de door den rit
inmiddels droog geworden keel te laven.
W. had zich in dat café al gauw gezien gemaakt. want hij tracteerde allen, die er in
het café aanwezig waren, op borrels en bier.
Maar.... om royaal te zijn, moet men ook over de noodige contanten kunnen beschikken.
Toen het op betalen aankwam bleek, dat hij.... geen rooien cent bezat. Noch het
gelag, noch den auto kon hij betalen.
Echter: men heeft korte metten met hem gemaakt. Al z'n bovenkleeren, jas, broek, vest
en overjas heeft men hem uitgetrokken en hem daarna de straat opgeschopt.
Dinsdagmorgen berichtte de burgemeester van Baarlo, dat daar een man rondliep met
niet meer aan dan z'n hemd en onderbroek. Nog in half dronken toestand verkeerende,
is hij door den veldwachter aldaar opgepakt en opgeborgen.
De kleeren van den dollen Duitscher zijn thans alhier in beslag genomen.”
2 mei 1928 WIELRENNEN. Aanval op het 24 uur-wegrecord.
Hedenmiddag te één uur heeft de Zuid-Limburgsche wegrenner Jos. Franssen, kampioen
van Nederland op den weg zijn poging om het Nederlandsche 24-uurrecord te verbeteren,
te Roermond aangevangen. Dit record is 20/21 Febr. j.l. door den Amsterdammer H. J.
Bruyning op den weg Nijmegen-Roermond v.v. gebracht op 680 K.M. Franssen rijdt op het
bekende traject van den Napoleonsweg van Grathem-Haelen-Neer-Kessel-Baarlo naar
Blerik, een afstand van 30 K.M., welken hij steeds op en neer rijdt. De weg is goed
en het weer voor een recordpoging ideaal: zonnig en windstil. De voorbereiding is
schitterend geweest. Niet minder dan zes automobielen assisteeren Franssen, wien van
alle zijden steun ten deel is gevallen. De bevolking leeft geheel met hem mee en het
laat zich voorzien dat zij bij welslagen er een echt locaal patriottisch feest van
zal maken.
2 augustus 1928 AUTO TEGEN 'N BOOM GEREDEN. De chauffeur gedood.
Dinsdagmiddag heeft op den Baarloschen weg, 'n klein half uurtje buiten Blerick, een
ernstig auto-ongeluk plaats gehad. De 22-jarige chauffeur P. Schreurs kwam met een
luxe-auto in een flinke vaart uit de richting Baarlo, toen plotseling de auto een
zwenking maakte en in volle vaart tegen een boom opvloog. Door den geweldigen schok
kwam de wagen dwars over den weg te liggen.
De chauffeur werd levenloos uit den wagen gehaald. De wagen werd grootendeels
vernield.
13 juni 1929 Athletiek Legerwedstrijden te Venlo.
De Leger-wedstrijden zullen thans voor de vijfde [keer] gehouden worden op 18 en 19
Juli a.s., en evena[ls in] 1925, in Venlo. De 30 K.M. estafette is dit jaar we[er op]
het programma geplaatst. Men heeft hiervoor een p[ret]tig traject iitgekozen.
Het loop n.l. van Blerik naar Maasbree, v? naar Helden en daarna richting Kessel, tot
? ouden Napoleonsweg (Rijksweg). Deze wordt ge? over Baarlo naar Blerik terug.
Ditzelfde traject [werd] eveneens in 1925 geloopen. Behalve dezen kamp, ? tevens een
korps-vijfkamp, bestaande uit 100 Meter [hard] loopen, verspringen met aanloop,
hoogspringen met [aan]loop, granaatwerpen en 4 x 100 Meter estafette
Alle wapens, die een ploeg konden vormen, zullen vertegenwoordigd zijn. Een ploeg
bestaat uit 8 deelnemers plus twee reserves.
In het eere-comité, dat voor deze wedstrijden is gevormd, hebben o.a. zitting de
minister van defensie ? de commandant van het veldleger. Er zijn verschillende
medailles uitgeloofd; o.m. door H.M. de Koningin-Moeder, en Z.K.H. den Prins der
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12 juli 1929 DRUK BEZOEK OP DE HEILIG LANDSTICHTING.
Behalve de talloos vele dagelijksche bezoekers hebben van Mei tot 14 Juli de volgende
groepen de Heilig-Land-stichting bezocht. [...]
Veereenigingen: [...] Parochie Baarlo (250); [...]
1 januari 1930 DE EERW. ZUSTERS URSULINEN TE BAARLO. Naar Frankrijk terug.
De Eerw. Zusters Ursulinen te Baarlo zullen weer naar Frankrijk terug gaan. Zusters
van een andere orde zullen dan het klooster en de bijzondere lagere school overnemen.
2 augustus 1930 EEN GESTOLEN PAARD.
Donderdagavond heeft de marechaussée te Maasbree in de gemeente Baarlo aangehouden
den ongeveer 25-jarigen Duitscher M., die een jong paard voor een spotprijs wilde
afstaan. Bij ondervraging in het nauw gedreven, bekende hij, dat het dier gestolen
was uit een naburige weide over de grens, dat een vriend van hem het paard langs een
binnenweg over de grens had geleid, en hem de verkoop was opgedragen.
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