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Inleiding, bewoners

10

Op zaterdag 22 oktober 2011 heeft de schrijver van het onderstaande een bezoek
gebracht aan het huis van mevrouw M. Janssen. In de volksmond werd het vroeger wel de
jeugdherberg genoemd, maar de functie was vanaf circa 1890 tot 1931 directeurswoning
van de Maatschappij Helenaveen. Na de tijdelijke functie rond de oorlogsjaren heeft
het imposante pand verschillende bewoners gehad, met als laatsten de heer van
Mullekom die geruime tijd geleden is overleden en nu zijn echtgenote mevrouw Janssen.
De woning is zonder twijfel gebouwd om de directeur een representatieve woning te
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verschaffen vlakbij het kantoor van de Maatschappij. Daarvoor werd de onderneming
vanuit ‘s-Hertogenbosch “bestuurd”, er is zelfs - wel zeer modern! - een telegraafleiding gelegd langs het spoor den Bosch-Eindhoven-Halte/Helenaveen en vandaar langs
de Helenavaart, lengte 61,2 km. Deze verbinding werd enkele jaren voor de bouw van de
woning omgevormd tot telefoon-verbinding.
Maar het besturen van de onderneming op afstand was een bron van problemen, en de
toenmalige directeur G. Bosch wordt overgeplaatst naar Helenaveen. Daarvoor zwaaide
de hoofdopzichter Verhoeven de scepter in Helenaveen, en de komst van de hoogste baas
legde de problemen direct bloot. Er waren zekere wantoestanden gegroeid die Bosch
wilde uitroeien; de relatie Verhoeven-Bosch was dus vanaf het begin slecht.
Waarschijnlijk is de villa GENA eind 1890 gereed en de directeur trekt erin. In april
1891 zijn er ongeregeldheden in het dorp waarbij enkele ruiten van de directeur en de
boekhouder worden ingegooid. Dan ontrolt er een scenario met enquêtes en verhoren van
bevolking, directeur en hoofdopzichter en daarna een verslag van de commissie over de
toestanden van huisvesting, betaling, al dan niet vermeende achterstelling van
katholieken, en nog meer van dit soort onvrede.
Resultaat is dat directeur Bosch in 1892 vertrekt en Verhoeven in Helenaveen blijft
als hoofdopzichter. Na een korte tussenperiode wordt ene van de Blocquery directeur
van de Maatschappij Helenaveen. Deze loopt dan ook aan tegen onregelmatigheden met
Verhoeven en rond de eeuwwisseling is de maat vol en wordt Verhoeven ontslagen.
Directeur van de Blocquery was echter wel geliefd in het dorp; dat blijkt tenminste
uit de mededeling dat er een spontaan feest wordt gevierd als hij 12½ jaar bij de
Maatschappij werkt, eind 1903 of begin 1904. Een panorama-foto van talloze bewoners
van Helenaveen voor de villa is destijds in de voortuin genomen. We zien baby's en
grijsaards tussen werkvolk met platte petten, hoger personeel met bolhoed en moeders
met kinderen.
De echtgenote van directeur van de Blocquery is in 1899 overleden en ligt begraven op
het protestantse kerkhof van Helenaveen. Hijzelf was ook al wel op leeftijd en wilde
ontslag nemen, wat hij daarna intrekt. Het vinden van een opvolger gaat gepaard met
een gebrek aan geschikte personen. Uiteindelijk wordt in 1906 Adrianus Bos de nieuwe
directeur. Waarschijnlijk verhuist van de Blocquery naar een woning in de buurt, want
hij wordt commissaris van de onderneming. Om directeur te kunnen zijn moet je niet
alleen de capaciteiten en kennis hebben, maar ook tenminste 30 aandelen van de
Maatschappij, met een nominale waarde van f15.000, een formidabel bedrag. Bos had dat
geld wel, maar wilde niet alles omzetten in aandelen van de Maatschappij. Hij koopt
10 aandelen van zijn voorganger en in de loop der jaren koopt hij losse aandelen bij,
zodat hij bij de vergadering van aandeelhouders aan de voorwaarde van de 30 aandelen
voldoet, en dat officieel directeur wordt. Bos heeft dan ook al verschil van mening
met commissaris van de Blocquery, die er dan ook de brui aan geeft en vertrekt.
Vanaf 1906 tot aan zijn dood in het voorjaar van 1931 woont de vrijgezel Adriaan Bos
in de villa. Rond 1925 heeft hij twee jonge zusjes van de Bovenkamp als huishoudpersoneel. Hij laat Jootje volgens een overlevering van Leo Kluijtmans eens zijn
verzameling van de vondsten rondom de ‘Peelhelm’ zien in een geheime kast.
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De huidige situatie is niet veel verschillend van de originele.
Rechts is een grote garage aangebouwd, en inwendig zijn binnenmuren weggebroken zodat
er bijvoorbeeld een grote woonkamer ontstaan is. De trap naar de zolder is volledig
verdwenen. Toegang tot de zolder is alleen mogelijk door met een trap door een luik
naar boven te klimmen.
Zoals eigenlijk uit het bestek al blijkt, is er een manshoogte grote kelder,
zie http://www.theelen.info/[20111105] bestek directeurswoning.pdf
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Krantenberichten e.d. met betrekking tot de directeurswoning
1 augustus 1889 HELENAVEEN. Het bouwen eener directeurswoning
met kantoren en bijgebouwen, alhier, gegund aan F. Oliviers, aannemer te Gemert.
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15 augustus 1889
Verslag nopens de aanbesteding enz van de Directeurswoning te Helenaveen op 21 Juli
jl.
De begrooting van het bestek bedrag
f7581.34
De besparingen in het bestek gebracht, bedraagt 651.zoodat de lasten geraamd bleven op:
f6930.34
Er werden 5
T. Olivier
V Gesselt
v d Velden
Royakkers
Brouwers

biljetten
Gemert
Venlo
Helmond
Deurne
Asten

ingeleverd:
f7200.f7525.f7609.f8100.f8500.-

De laagste inschrijver was dus Oliviers voor f7200 of f270- boven de begrooting. De Architect van meening zijnde dat de laagste inschrijver niet genoegzaam rekening
had gehouden met de in het bestek aangebrachte wijzigingen, zoo werd hem opgedragen
dien inschrijver uit te noodigen zijne berekening nog eens te herzien en aan de
Directie te willen mededeelen met welk bedrag hij geneigd was zijne inschrijving te
verminderen
Dien ten gevolge ontving de ondergeteekende den 26e d.a. bericht dat de aanneemsom
terug gebracht was tot f7000.- waarop de aanbesteding werd goedgekeurd en gegund aan
T. Oliviers.
Voor den bouw was toegestaan f9000 en f300 aan de spouwmuren.
De aanneemsom bedraagt
f7000.hier komt bij
steenen met lassen
1921.50
kalk, cement, ?ras en zen
330.f9251.50.
voor het uitgraven en het zand ?
belooning architect 5%
reiskosten architect

400.482.57
65.93
f10200.00
Totaal bedrag van de geheelen bouw.
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Culemborg 15 Aug 1889
De Commissaris My. Helenaveen
Cremers
25 juli 1890 De "Helenaveen-Maatschappij" heeft hare bureaux
en personeel overgeplaatst van ‘s-Hertogenbosch naar Helenaveen. De telegraphische
gemeenschap tusschen genoemde plaatsen zal worden opgeheven.
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16 juli 1891 BERICHT.
De Eerste Nederlandsche VEEVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ gevestigd te Geldermalsen, heeft,
ter vervanging van den Heer W. A. COOLEN te Helvoort, die door zijne vele bezigheden
zijn eervol ontslag heeft verzocht en verkregen, als haren Hoofd-Agent voor de
Provincie Noord-Brabant benoemd:
DEN HEER F. BOOTS, Rijk- Veearts te Tilburg.
Inlichtingen, Algemeene Verzekeringsvoorwaarden en Naamlijst der Agenten, worden
verstrekt, door den Hoofd-Agent en den Heer W. A. COOLEN voornoemd.
De Directeur, J. C. VAN DE BLOCQUERY.
894]
28 juni 1892 HELENAVEEN. Tot directeur der maatschappij “Griendtsveen”,
alhier is benoemd: de heer J. C. van de Blocquery, te Geldermalsen.
20 juli 1892
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omstreken is benoemd, in plaats van den Heer J. C. van de Blocguery, die naar
Helenaveen vertrekt, de Heer A. J. A. Verweij, te Geldermalsem.
19 augustus 1892 [...] Aangeboden waren 22 hengstveulens. Bekroond werden, elk met
f25, de veulens van de heeren J. C. van de Blocquery, te Helenaveen, en J. Beekman
Azn., te Buren.
1 januari 1893 “Er was hier huis nog plant, mijnheer”,
aldus sprak de 79-jarige Kempers, een man, die, oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig,
in 1853 de eerste spade in den grond stak voor het te graven Helenakanaal, “’t was
hier moeras en nog eens moeras. En kijkt u nu eens! Thans overal bosch, flinke
boomen, mooie wegen, tal van woningen, best land, dat jaarlijks meer en meer
opbrengt. Ik zelf in een best huisje met een aardige lap grond, ja, mijnheer, er kan
heel wat gebeuren in veertig jaar tijds. Ik heb hier alles als ‘t ware zien geboren
worden. Heeft u dien grooten kersenboom gezien daar op het erf van de
directeurswoning?
Ik had hem gezien. ’t Was een kersenboom, zoo groot als ik er nooit te voren een had
gezien, een reus onder zijns gelijken, waarvan dezen zomer niet minder dan 600 pond
kersen was geoogst.
“Welnu, mijnheer,” vervolgde de oude man, “dien boom heb ik geplant; ‘t was een
nietig plantje uit een kersenpit gegroeid, ik kweekte het uit aardigheid op en
plantte het bij mijn huis, want op die plek, waar nu de directeurswoning staat, heb
ik mijn eerste hutje gehad en kijk nu eens wat een boom dat is geworden! En zoo is ‘t
met alles gegaan. Vruchtboomen - ho maar! en thans groote boomgaarden met beste peren
en appelen; menschen woonden hier niet; wij kwamen hier van alle kanten heen om te
werken aan het kanaal, uit Zeeland, uit Overijsel, uit Holland, uit Friesland, uit
Brabant zelf. De meeste lui, die hier wonen zijn dan ook oorspronkelijk geen
Brabanters en nu wonen hier bijna 700 menschen en ze hebben ‘t allemaal vrij goed.
Ja, ja, mijnheer, je kunt van een leelijk stuk grond heel wat goeds maken, als je
maar werkt en als je maar mest, want de mest moet ‘t ‘m doen, de mest moet ‘t ‘m
doen! En dat was in den beginnen een last. Die werd met schepen aangevoerd en
iedereen kon er dan van koopen uit de kuilen, waarin ze bewaard werd. Daar ginder is
nog zoo’n kuil over, maar nu worden ze niet meer gebruikt. Maar och, van koopen kwam
niet veel, ‘t volk had er ‘t geld niet voor en zoo kreeg men ‘t dan ook meestal voor
niemendal. Nou, u Kunt wel zien dat er goed gebruik van is gemaakt.
Veertig jaar, er kan in zoo ‘n tijd wat gebeuren!”
De oude man zweeg. Hij leunde op den schoffel, waarmee hij bezig was geweest zijn
tuintje van onkruid te zuiveren, toen wij tot hem kwamen en liet peinzend den blik
gaan over het landschap voor hem.
22 maart 1898 Sparen op school. Helenaveen. Het hoofd der school alhier, de heer J.
P. v. d. Kerkhoff, heeft sedert een tiental jaren aan zijne school een spaarbank
verbonden. Het doel, dat hij zich met de oprichting voor oogen stelde, was
voornamelijk de snoepzucht der kinderen tegen te gaan, de spaarzaamheid te bevorderen
en door dit voorbeeld ook de ouderen aan te moedigen te sparen. Immers de verdiensten
der plattelands bevolking alhier, zijn, dank der Maatschappij “Helenaveen” daar ter
plaatse, niet gering te noemen. En in zijn streven om het sparen aan te kweeken,
vindt het hoofd der school sedert een drietal jaren de krachtige medewerking van [den
Heer J. C. v. d. Blocquery] den directeur der maatschappij “Helenaveen”. Deze schenkt
namelijk aan iederen leerling der school, die gedurende ten minste 3 maanden geen
enkele maal de school verzuimt, een bedrga van 50 cent, met bepaling, dat dit op de
Rijks-Postspaarbank moet worden belegd.
Dank zij dezen vrijgevigen maatregel, is het schoolverzuim in den laatsten tijd
aanmerkelijk verminderd.
4 april 1898 Onderwijzer
De directeur zegt dat de onderwijzer van de Kerkhoff die vroeger wel eens een sociale
rol gespeeld heeft, die schijnt te hervatten.
Een jongen, Weyer, zelf langzaam, had een brochure geschreven ?? die wat de ?? terug
betrof nogal aardig was, daar voor het overige niets dan klachten en hiervoor des
tegen waartegen er lopen z?gen van de vroegeren toestand. Het n? ? is dat deze
jonen zijn brochure aan den directeur overhandigde op raad van den onderwijzer.
Eenige tijd later ontving de directeur van de directeur der P??bank een dankbetuiging
dat hij het sparen op school zoo aanmoedigde, en hierom onderzoek een artikel op een
onderscheiden dan a ? dergelijke zaak, hetgeen de directeur ? aangenaam en d?dr om
door ? het werk moet gaan van dien gelden onderwijzer, niet begrijpen dat dit ? ?
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handelwijze te zijn en is.
Naderhand met het medegedeelte zegt de heer van Lanschot het ook ? prijzenswaardig te
vinden dat de directeur het schoolbezoek en het sparen zoo aanmoedigt. Hij heeft nl.
050 aan ene jarigen beloofd die in een maand tijd zijn school niet verz?te, mits goed
op de ?aan bank geplaatst met ? daar deze gratificatie t? men nogal lang lopen, ruim
100 gld in een jaar, een bewijs mag ? van hun goede werking. stelt de heer van
Lanschot voor dat ? zaak voortaan van de Mij zal uitgaan dit is zeker uit belang hij
heeft eene ontwikkelde bevolking te krijgen. dit voorstel wordt aangenomen.
17 maart 1899 Overleden: GERTRUDE PETRONIE CHARLOTTE MADELEINE AIMÉE VAN
MUSSCHENBROEK,
geliefde Echtgenoote van J. C. VAN DE BLOCQUERY.
Helenaveen, 12 maart 1899.
Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. (4306)
[zijn voornamen: Jacob Cornelis]
[zij: geboren Alphen a/d Rijn, 19 April 1840, overleden Helenaveen 12 maart 1899]
21 juni 1901 ontslag directeur.
De voorzitter stelt aan de orde het ontslag van den directeur, door deze aangevraagd
bij zijn schrijven van 12 Juni ll.
Op voorstel van den Heer van Vredenrijk Engelburg wordt deze kwestie aangehouden daar
hij nog eerst de directeur wenscht te spreken.
1 juli 1901 ontslagaanvrage van Directeur.
De voorzitter deelt mede een schrijven ontvangen te hebben van den directeur, dato 23
Juni waarbij hij zijn aanvraag om ontslag wenscht in te trekken. waarmede door
commissarissen genoegen wordt genomen.
27 juni 1904 vervanging directeur
De directeur deelt nog mede dat hij bij den Aben [?] Lovink en Schuurman (voorz. der
oud leerlingen v. Wageningen) stappen heeft gedaan om een persoon te vinden die hem
eventueel zoude kunnen vervangen. Een paar namen zijn bij die gelegenheid genoemd,
doch de personen bleken niet volkomen aan de vereisten te beantwoorden die men meent
te moeten stellen.
27 maart 1905 12½jarig feest direct.
De voorzitter opent de vergadering en brengt in herinnering dat onlangs door de
bevolking te Helenaveen den dag is herdacht waarop 12½ jaar geleden de Heer van de
Blocquery het Bestuur der Helenaveen op zich nam. Daar deze feestviering geheel
spontaan is geweest, was dit de beste hulde die men den directeur heeft kunnen
brengen. De aandeelhouders zien met groote voldoening op dat 12½jarig tijdvak terug
waarin zeer veel is gedaan dat zijne vruchten heeft afgeworpen. en commissarissen in
de eerste plaats hopen dat de aangename samenwerking met den directeur nog vele jaren
zal mogen blijven voortduren.
De Heer van de Blocquery bedankt de commissarissen voor de instemming met zijn feest,
vooral de Heer Heyse voor zijn hartelijk schrijven.
17 september 1906 Gedelegeerd commissaris.
In verband met het besluit in de vorige vergadering genomen om voorloopig der Heer
van de Blocquery te machtigen in spoedeischende gevallen als gedelegeerd commissaris
op te treden om den Heer A [=Adrianus] Bos te dienen van advies, wordt thans besloten
die machtiging aan den Heer van de Blocquery definitief te verstrekken.
Hierbij zij opgemerkt dat het hun beiden natuurlijk vrijstaat den voorzitter te
raadplegen wanneer zij dat noodig achten.
28 april 1908 ontslag v.d. Blocquery
De voorzitter deelt mede dat de Heer van de Blocquery ontslag heeft gevraagd als
commissaris der Mij. Verschil van inzicht met den directeur op verschillende punten,
de exploitatie betreffende, is hiervan de reden.
Het ontslag wordt hem door de vergadering verleend. x
x veranderd in: “wordt besloten de aanvraag van ontslag over te brengen in de
algemeene verg.” zie not. 22 juni 1908
15 juni 1928

Dagvaarding van A. Bos
In Naam der Koningin.
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De AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE bij het Kantongerecht te Helmond
Gelast de dagvaarding van:
Adrianus Bos. geboren te Ridderkerk, 14 December 1874. Directeur der Maatschappij
“Helenaveen” wonende te Deurne, Helenaveen, H.154.

280

om op Donderdag den 28en Juni 1928 des voormiddags te 10½ uur te verschijnen ter
openbare terechtzitting van het Kantongerecht te Helenaveen, gehouden wordende in het
gewone lokaal der terechtzittingen (....) ten einde terecht te staan ter zake dat hij
den 29en Mei 1928, des namiddags circa 4½ uur onder de gemeente Deurne, ter plaatse
genaamd “Helenaveen” in elk van twee aldaar gelegen perceelen weiland toebehoorende
aan de Maatschappij “Helenaveen” van welke Maatschappij hij, verdachte, directeur is,
en zoo in deze qualiteit gebruiker is van die perceelen weiland, een onder zijn
toezicht staande niet goedgekeurde stier, met vrouwelijke runderen heeft laten
weiden, en wel in een perceel met circa 20 en in een perceel met circa 25 stuks
vrouwelijk runderen.

285

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie voornoemd,
(get.) ?ece?
Voor eensluidend afschrift,
De rijksveldwachter Sieben

275

ROERMOND,
15 Juni 1928.
290

EXPLOIT VAN BETEEKENING.
In het jaar 1900 achtentwintig den 19en Juni heb ik ondergeteekende:
Peter, Gerard, Theodoor, Sieben rijksveldwachter, te Griendtsveen, op last van den
Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te Helmond,

GEDAGVAARD:
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Adrianus Bos
Geboren te Ridderkerk 14 December 1874.
Directeur der Maatschappij “Helenaveen” woonende te Deurne-Helenaveen H154.
om als verdachte te verschijnen ter openbare terechtzitting van voormeld
Kantongerecht op den tijd en ter zake als in ommestaand bevelschrift vermeld.
Mijn exploit heb ik gedaan ter woonplaats van den verdachte aan zijne woning
sprekende met hem in persoon/zijn huisgenoot
aan wien ik aldaar afschrift heb gelaten van het bevelschrift van mijn lastgever en
van dit mijn exploit.
Geteekend Sieben
Voor eensluidend afschrift,
de rijksveldwachter
Sieben
14 juni 1941 “De Peel” per 1 Juli geopend.
De jeugdherberg “De Peel” te Helenaveen wordt per 1 Juli a.s. geopend. Deze
jeugdherberg, die plaats biedt aan 33 jongens en 24 meisjes, ligt op een belangrijke
en mooie route door het Limburgsche land. Een prachigen fietstocht maakt men langs de
jeugdherbergen te Nijmegen-Arcen-Helenaveen, Beegden-Vaals-Eijsden.
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Afbeelding en documenten die betrekking hebben op de GENA-villa
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http://www.theelen.info/%5B18951003%5D bureaux de la Direction -6-.jpg
http://www.theelen.info/%5B18900101%5D GENA vooraanzicht.JPG
http://www.theelen.info/%5B18900101%5D GENA begane grond.JPG
http://www.theelen.info/%5B18900101%5D GENA eerste verdieping.JPG
http://www.theelen.info/[18900101] GENA geheime kast.jpg
http://www.theelen.info/[20111105] bestek directeurswoning.pdf
waarschijnlijk lagen er in de gang en de veranda mozaïek-vloeren die geleverd waren
door d’Agnolo, zie http://www.theelen.info/[19000101] d'Agnolo mozaiekvloeren.jpg
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ongeveer 250 bewoners van Helenaveen op één foto voor de directeurswoning, ter
gelegenheid van het 12,5-jaar directeursschap van van de Blocquery, eind 1903 of
begin 1904:
http://www.theelen.info/[19000101] bewoners Helenaveen.JPG
D156 Foto’s betreffende de direkteurswoning te Helenaveen
D161.k “Huize-Directeur, Helenaveen”, met op de voorgrond de Helenavaart met brug en
op de achtergrond de direkteurswoning. Uitg. L. Klerks, Helenaveen
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