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Halverwege de negentiende eeuw was de streek de Peel ten lande wel bekend,
bij de gewone mensen als onherbergzame en onbewoonde streek, waar je gemakkelijk kon
verdwalen en
bij de ondernemers als een streek waar geld te verdienen zou moeten zijn met het
steken van turf - tot dan toe de enige betaalbare en beschikbare brandstof.
Verveningen elders in het land hadden aangetoond dat daarna de grond omgevormd kon
worden in landbouwgrond.
De landelijke overheid plaatst omstreeks 1850 advertenties in de kranten voor
verpachtingen van grote gebieden veen, maar blijkbaar is dat geen onverdeeld succes.
Ondernemers uit ‘s Hertogenbosch en omgeving lukt het wel om grote stukken terrein te
kopen van gemeentes op het gebied van Noord-Brabant en Limburg. Er zaten
kapitaalkrachtige personen achter, Jan van de Griendt zal ook als aannemer nog vele
jaren bezig zijn bij de grote infrastructurele werken van dat ogenblik, vooral de
wegenaanleg en de spooraanleg die juist dan van de grond komt.
Van de Griendt c.s. zoals ze vaak worden aangeduid, gaan energiek aan de slag met
o.a. het graven van de Helenavaart. Toch lijkt het erop dat hij zich enigszins
verkeken had op de enorme omvang van de nodige werkzaamheden. Vijf jaar na aanvang
van de werken vormt hij een naamloze vennootschap, waardoor er veel meer kapitaal
aangetrokken kan worden, vooral weer van personen uit ‘s Hertogenbosch en omgeving.
Geleidelijk aan beginnen ook de inkomsten van de turf op te lopen, maar als rond 1865
de spoorlijn Helmond-Venlo klaar komt, komt er werkelijk schot in de zaak.
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6 mei 1851 In het Jaar duizend acht honderd een-en-vijftig, den zesden dag der
maand Mei, zijn door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Asten
provincie Noordbrabant, verschenen Johannes Theunissen van beroep arbeider oud
vijftig jaren, wonende te Asten, vader van de overledene, en Barbel Smits van beroep
dienstmeid oud acht en twintig jaren, wonende te Asten Gebuur van de overledene,
welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op den zesde dezer maand, om drie ure des
morgens is overleden Hendrik [Willem] Theunissen van beroep zonder oud Elf [Negen]
jaren, geboren te Asten provincie Noordbrabant wonende te Asten zoon van Johannes
Theunissen voornoemd en van Hendrika Slaats, zonder beroep mede te Asten woonachtig
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing, is
geteekend door ons en Barbel Smits, verklaarde Joannes Theunissen niet te kunnen
schrijven, als zijnde daarin onmachtig
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
B Smits
M?E?
9 mei 1851 * 's HERTOGENBOSCH, 6 Mei. Eergisteren avond brak er boven de gemeente
Asten een woedende storm, vergezeld van zware regen, hagel en sneeuw los. Vier
beestenhoeders, waarvan twee meisjes en twee jongens, de laatste oud 11 en 8 jaren,
met het vee in de Peel zijnde, besloten bij het opkomen van het weder, des namiddags
ten half zes ure, de beesten huiswaarts te brengen; daartoe liep ieder in eene
verschillende rigting om het vee te verzamelen, en weldra waren zij door de geweldige
regen en de donkerheid uit elkanders gezigt; de meisjes, die ouder waren, hadden het
eerste eene partij vee verzameld en dreven het voor zich huiswaarts heen; op een
verren afctand zagen zij een anderen troep vee, waar achter zij dachten dat de twee
jongens waren; toen echter dat vee het dorp binnen kwam, was het zonder zijne
hoeders; in den grootsten angst voor hunne broeders, bragten de meisjes de gemeente
in beweging en alles liep naar de heide, om de verlorenen op te sporen, doch
vruchteloos. De Hr. Burgemeester der gemeente Asten ontbood daarop twaalf mannen, en
begaf zich in het stik donkere van den nacht, en niettegenstaande het aanhoudend
woedende weder, op weg, om dat onderzoek voort te zetten; den geheelen nacht bragten
zij daarmede zonder vrucht door, dan eens een moeras dan wederom een water
doortrekkende; zelve verkleumd van koude en doornat, vonden zij eindelijk bij het
aanbreken van den dag, de beide ongelukkige jonge veehoeders op den buik dood liggen,
de een aan den dijk, de ander duizend passen verder op de heide. Alle geneeskundige
hulp door den doctor aangewend, om hen in het leven terug te roepen was vruchteloos.
Zij werden den zieken vader, een arm arbeider met name Teunisse, op eene kar te huis
gebragt. Bij de lijkschouwing bleek het, dat de ongelukkige kinderen door koude en
natheid waren verstijfd en den dood hadden gevonden.
3 januari 1852 - Men verneemt, dat dezer dagen, door het ministerie van
binnenlandsche zaken, vergunning is verleend aan den heer C. H. Balkema, te ‘s
Gravenhage, op eene door dien heer gedane aanvraag, om een aanvang te maken met het
doen van waterpassingen en het afbakenen van de Peel en omliggende landerijen, in de
provincie Noordbrabant. Deze voorbereidende werkzaamheden zouden, naar men al verder
wil, in verband staan met het plan van genoemden heer Balkema, tot drooglegging dier
Peel voor ontginning van goede landerijen door irrigatie.
12 januari 1853 Bij dispositie van het departement van binnenl. zaken, dd. 5
Januarij 1853, is aan de heeren W. C. Brade, M. J. Brade, H. van Lokhorst, de Loos,
Corst Waremme te Amsterdam en te Brussel de vergunning verleend tot het doen van
opnemingen, waterpassingen en grondboringen in de Peel, gelegen in de provinciën
Noord-Brabant en Limburg.
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20 maart 1853 [...] In verband met de voorgenomen ontginning van veenen onder
Deurne en Liessel, is eene algemeene opneming van de Peel, door waterpassing en
grondboring, verrigt. Daaruit is gebleken, dat de grootste hoeveelheid veen is
gelegen ten zuiden van den weg van Gemert naar Venray. Benoorden dien weg is het veen
meerendeels uit gestoken, zoodat hoogstens eene laag van drie palm dikte overblijft.
De gronden, die met het beste gevolg schijnen te kunnen worden verveend en ontgonnen,
zijn gelegen in de Noordbrabandsche gemeente Deurne en Liessel, en onder de gemeenten
Venray, Horst en Sevenum, in Limburg. Tusschen de Noordervaart en de Maas, bij Neer,
wordt geen turfgrond in genoegzame hoeveelheid gevonden, om den aanleg van eenigzins
kostbare ontginningswerken te wettigen. Daar wordt evenwel eene groote oppervlakte
heidegrond aangetroffen, die langzamerhand door houtteelt en irrigatie kan worden
ontgonnen, naar mate de afvoer van voortbrengselen uit die streek, door den aanleg
van land en waterwegen, wordt bevorderd.
22 januari 1856 - Sedert 10 à 12 dagen is nit de gemeente Budel vermist zekere
Jan de Laat, koopman in boter; het laatst zou hij, zou hij, zoo men wil, gezien zijn
geweest te Helmond en zulks op den 8en dezer maand, men gist dat hij in de Peel
verdoold en in de moeras gebleven zal zijn, te meer daar men zegt, dat men in de
nabijheid der huizen van Asten op een avond heeft hooren hulp roepen, en men bij
onderzoek met lantaarnen in de peel, niet meer gehoord, noch gezien heeft.
8 februari 1856 *Dedemsvaart, 4 Febr. Heden is van hier afgevaren schipper R.
Weener, aan boord hebbende eenige huisgezinnen uit deze gemeente te zamen omtrent 40
zielen, bestemd naar de Helena veenen, gelegen in de Peel, provincie N.-Braband en
behoorende aan den heer J. van de Griend c.s. te ‘s Bosch, ten einde zich aldaar te
vestigen; - onder hen bevind zich ook het gezin van den hier gunstig bekenden
timmermansbaas A. Munnikhof, voorts bestaat de lading uit twee door dien timmerman
vervaardigde watermolens, benevens een aantal gereedschappen en werktuigen, bestemd
voor de veenderij enz., alsmede uit circa tien last boekweit ter bezaaijing van
boekweitenland aldaar.
Een groot aantal arbeiders is mede dezen morgen reeds vroeger derwaarts vertrokken,
en zal, naar men verneemt, eerstdaags door meerdere huisgezinnen en arbeiders zoo van
hier als elders gevolgd worden.
21 februari 1856 Dezer dagen zijn op nieuw een groot aantal menschen, men spreekt
van meer dan 200, van de Dedemsvaart naar de Peel in Noordbrabant vertrokken. Het
vooruitzigt op groote verdiensten lokt hen derwaarts. Ten einde dit eenigzins te
voorkomen en vreemden te lokken, hebben de verveeners het daggeld aanzienlijk
verhoogd. (Prov. Ov. en Zw. Ct.)
26 februari 1856 *- Den 22 dezer zijn hier [in Lutten] een aantal arbeiders, die uit
gouddorst naar de Peel in Noord-Brabant vertrokken waren, teruggekeerd. Volgens hun
verhaal zijn aldaar de verdiensten op dit oogenblik, de aard van ‘t werk in
aanmerking genomen, geenszins zoo groot als hun beloofd was, waarom zij besloten naar
hunne haardsteden terug te gaan, met het vooruitzigt ook hier in dezen zomer groote
daggelden te verdienen.
22 augustus 1857 Volgens berigten uit Meijel, ontstond aldaar den 15 dezer brand
in de Veenen van den heer van de Griendt te 's Bosch; ofschoon een aantal
gemeentenaren ter hulp snelden, waren hunne pogingen in den aanvang vergeefs; de
vlammen waren te hevig en de rook zoo zwaar, dat men niet zag wat men deed; daarbij
was er gebrek aan water. Daar intusschen, ingeval de brand aan hield, ook het dorp
werd bedreigd, heeft men eindelijk door het graven van eene sloot, den brand kunnen
isoleren. De waarde van hetgeen nu reeds is verloren gegaan, moet zeer aanzienlijk
zijn; 200 man waren steeds met het graven van den sloot bezig, daar men bij het
veranderen van den wind voor nog grootere schade bevreesd was.
Denzelfden dag riep de noodklok van het naburig Asten de gemeentenaren te hulp; ook
daar stond een veenberg, die zich tot Deurne en Bakel uitstrekt, in brand. Volgens de
eerste berigten waren er reeds meer dan 1000 korren turf verbrand. Insgelijks
verbrande er dien dag eene groote partij turf, in de Peel van Helden. Al deze
onheilen moeten aan de aanhoudende hitte en droogte worden toegeschreven.
2 augustus 1858 * ASSEN, 30 Julij. Sedert eenige jaren is men in deze omstreken.
voornamelijk in het Helenaveen, begonnen met de peel te ontginnen, en wel voor de
boekweitteelt, hetgeen telkenjare gunstige resultaten heeft opgeleverd. Dien ten
gevolge heeft men dan ook een groot aantal gemeentegronden tot dat einde verpacht,
welke thans voor het grootste gedeelte in ontginning zijn gebragt. De veenboekweit
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staat thans in vollen bloei en belooft eene buitengewone opbrengst. De Zondag 11.
alhier in de omstreken geheerscht hebbende storm heeft veel schade in de tuinen
aangerigt, doordien aan de boomen, welke eenigzins aan den wind blootgesteld waren
aanmerkelijke nadeel is toegebragt; het grootste gedeelte van het veelbelovend ooft
is afgewaaid. De boekweit heeft hier en daar een weinig geleden, die in de peel is
bijna onbeschadigd. De aardappelen staan uitermate schoon en beloven eene dubbele
opbrengst, de thans gerooid wordende zijn groot van stuk en lekker van smaak; van de
ziekte heeft men nog geene sporen ontdekt.
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Inleidende opmerkingen
Dit boek is alleen als pdf-bestand te lezen op de computer, er is geen gedrukte
variant van.
Dit geeft extra mogelijkheden, voor de auteur en de lezer, fouten en nieuwe inzichten
kunnen verbeterd worden, aanvullingen toegevoegd en nadere uitleg als notitie of als
webpagina worden gegeven.
De indeling is als volgt:
Op de linker pagina vindt u de uitleg en interpretatie van de gebeurtenissen van de
auteur en op de rechter de precies overgenomen teksten van de verschillende
informatiebronnen. Tevens kunnen opmerkingen als kleine gele notitie-blaadjes worden
opgenomen, als uitleg, commentaar of aanvulling van het geschrevene.
Eigenlijk wil de auteur in lagen werken, met toenemende informatie in elke nieuwe
laag. De bovenste laag geeft informatie voor de gehaaste lezer, bijvoorbeeld de
inzichten van de auteur. Daaronder meer expliciete informatie, bijvoorbeeld de
onderliggende over-getikte krantenartikelen en daaronder afbeeldingen van de
informatiebron. Helaas is dat nog niet mogelijk, bovendien zou elke lezer de daarvoor
benodigde lees-software moeten hebben.
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Vermoedens van de auteur worden cursief weergegeven. Notities worden zoals vermeld
getoond als gele notitie-blaadjes. Er worden geen afbeeldingen weergegeven met een
hoge resolutie omdat dat het laden en weergeven ernstig vertraagt. De beide pagina’s
moeten voor een goed begrip vaak naast elkaar worden weergegeven op het beeldscherm.
Hiervoor zijn aparte instructies bij de pdf-lezer te vinden.
Dit E-Book heeft een - voor de auteur belangrijk - volgnummer, linksonder #204.
Bovendien worden de regels automatisch genummerd. Allemaal nodig om snel naar een
stuk tekst te kunnen verwijzen.
Zoeken met de zoekfuncties van Acrobat Reader is gemakkelijk, bedenk wel dat namen
als Meijel en Kluijtmans ook als Meyel en Kluytmans kunnen zijn opgenomen,
afhankelijk van de schrijfwijze in het originele document. Het gebruik van jokers
e.d. is helaas niet mogelijk.
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Gegevens voor het onderzoek komen voor een groot deel uit het onderzoek naar de N.V.
Maatschappij Helenaveen die vanaf 1853 tot en met 2004 bestond. Zie daarvoor de
website www.theelen.info Tips bij het gebruik van de (beveiligde) webpagina’s is te
vinden op http://www.theelen.info/%5B20111101%5D%20tips%20website.pdf
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Geschiedkundige achtergrond
De grootouders van de auteur vestigden zich in februari 1922 in het “schoolhuis” van
Helenaveen. Leo Theelen was na ongeveer 10 jaar onderwijzer te zijn geweest in
verschillende dorpen in midden-Limburg benoemd tot hoofd der school in het dorp in
Noord-Brabant. Zijn echtgenote was ongeveer 10 jaar onderwijzeres én hoofd der school
geweest van de lagere katholieke meisjesschool in Baarlo, maar ze moest na haar
huwelijk ontslag nemen. Van een klein huisje in Venray waar ze toen - overigens zeer
kort - woonden, verhuisden ze naar de schoolwoning met een enorme tuin. De school, de
schoolwoning, de kerk en enkele andere gebouwen, waren niet in het bezit van de N.V.
Maatschappij Helenaveen, juist de grond voor deze gebouwen was door de Maatschappij
of verkocht of geschonken aan de gemeente Deurne of de kerkelijke autoriteiten.
Eigenlijk was praktisch het gehele dorp in dienst van de Maatschappij, met
uitzondering van een klein aantal personen. Omdat de terreinen van de Maatschappij
zich ook over grote gebieden van naburige Limburgse dorpen uitstrekten, waren er veel
verbindingen onderling.
Zo ligt het zusterdorp Griendtsveen in Limburg, het station van Helenaveen, “Halte”
op de grens van beide provincies. Rond de eeuwwisseling was er een enorm emplacement
om de turf e.d. te kunnen vervoeren naar de afnemers. Het voor het dorp Helenaveen 8
km verder gelegen station was de verbindingslijn met de buitenwereld, maar daarvoor
diende je wel anderhalf uur naar het station te lopen. Rond 1910 kon je ook met het
rijtuig of met de fiets als die je ter beschikking stond. Eigenlijk is de situatie
niet veranderd, al is het station al decennia geleden opgedoekt, met de auto is het
toch een aanmerkelijke afstand langs de Helenavaart.
In 1910 vindt dan de vondst van de Gouden Helm - hier verder Peelhelm genoemd, omdat
de helm verguld zilverblik is - plaats. Het produceert onmiddellijk een grote
hoeveelheid publiciteit; het lijkt erop dat er bij de bevolking veel meer aandacht
was dan de summiere kranten-berichten doen blijken. Maar notities van die bevolking
zelf zijn schaars, of niet bestaand. Er staan ook verschillen in die niet louter en
alleen te verklaren zijn door misverstanden of gebrekkige communicatiemiddelen. Al
direct wordt geschreven dat vondsten zijn achtergehouden, zo zou het ontbrekende
wangstuk door een andere arbeider zijn gevonden. Nu ontbreekt het in ieder geval...
De auteur zou graag de vragen willen beantwoorden die al direct na de vondst zijn
gesteld: waren er meer voorwerpen gevonden, waar is het ontbrekende wangstuk, hoe zou
de helm en de rest daar in het veen gekomen zijn?. Vragen van deze tijd zijn dan: als
er meer voorwerpen zijn gevonden waar bevinden of bevonden die voorwerpen zich dan
wel?
Een klein deel van de antwoorden is te vinden in het archief van de N.V. Maatschappij
Helenaveen; de Maatschappij was eigenaar van praktisch alle grond, maar juist niet
van de grond waar de helm werd gevonden. Het doorspitten van dit zeer omvangrijk
archief kost jaren, gebeurtenissen die in het dorp spelen rond 1910 zijn met voorrang
boven andere onderwerpen nagetrokken.
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Geen vondsten in het veen van de Peel?
Door de N.V. Maatschappij Helenaveen is vanaf circa 1853 intensief turf afgegraven in
de gemeente Deurne aan Brabantse zijde en Horst, Sevenum, Helden en Meijel aan
Limburgse zijde van de Peel; ook andere maatschappijen hebben op andere terreinen
grote hoeveelheden turf afgegraven.
Een belangrijke, maar slechts terloopse opmerking in een artikel van maandag 20 juni
1910, luidt: Een en ander is te meer merkwaardig, omdat gedurende de 50 jaren, dat
hier veen gegraven wordt, nimmer een spoor is gevonden van levende wezens uit
vroegere tijde.
Als het artikeltje met deze opmerking op maandag in de krant is gekomen, dan is deze
opmerking van enkele dagen eerder, bijvoorbeeld zaterdag 18 juni.
De inhoud duidt er toch duidelijk op dat in de Peel nooit een waardevol voorwerp is
gevonden. De schrijver, wellicht het hoofd der school van Helenaveen J.P. van de
Kerkhoff, was hiervan tamelijk zeker, zo blijkt uit de tekst. Toch zou er volgens
nevenstaand artikel wel degelijk een voorwerp, nota bene een onderdeel van een
paardentuig, in de buurt gevonden zijn.
Wettelijke bepalingen met betrekking tot archeologische vondsten
Al in 1893 wordt aan gemeenten de verplichting opgelegd archeologische vondsten te
melden en wel aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Klaarblijkelijk was al
duidelijk geworden dat her en der vondsten werden gedaan die nooit beschreven zijn,
en waarvan elke andere informatie - waarschijnlijk met het voorwerp zelf - verloren
is gegaan.
Bij de vondst van de Peelhelm is voldaan aan deze verplichting, in die zin dat de
burgemeester van Deurne een omschrijving van de vondst stuurt aan de landelijke en
provinciale overheid, maar niet aan het Rijksmuseum van Oudheden. Dat was ook niet
echt nodig, want overduidelijk zal worden aangetoond, dat het Rijksmuseum zelf - door
zijn “correspondent” A.F. van Beurden uit Roermond - op de hoogte is gesteld, enkele
dagen na de vondst; van Beurden ging de volgende dag, maandag op stap en maakte een
beschrijving en een tekening.
Overigens heeft het Rijksmuseum daarna, d.w.z. na verwerving van de schat, zelf geen
onderzoek gedaan op de vindplaats, men zegt vanwege personeelsgebrek; er waren elders
in het land opgravingen bezig die door het museum zelf gestart waren. De vondst door
buitenstaanders kwam in die zin ongelegen, omdat roverij en heling dan op de loer
lagen. In Leiden was men zich daarvan natuurlijk als geen ander bewust!
Informatieverstrekking over de vondst van de Peelhelm in juni 1910
Over de in 1910 in de Peel bij Helenaveen vergulden zilveren helm is de laatste
decennia veel geschreven, dit in tegenstelling tot de dagen en eerste weken vlak na
de vondst. Weliswaar schrijven de kranten erover, meestal in dezelfde bewoordingen,
zo geplukt van de informatieverschaffer, maar dat blijft summier. De details in de
krantenartikelen laten veel ruimte voor interpretatie. Andere bronnen zijn door de
voorgaande auteurs slechts sporadisch niet of maar halfslachtig uitgeplozen.
Een belangwekkende vraag is: Wie heeft de tekst van de krantenberichten opgesteld en
wanneer en hoe zijn die bij de redactie binnengekomen? Hierop is geen antwoord te
geven.
Nu wordt het de onderzoeker ook niet gemakkelijk gemaakt:
Er schijnen veel mensen op de een of andere manier betrokken te zijn geweest met de
vondst en de gebeurtenissen erna, maar details zijn amper op schrift gesteld. De
auteur zal aantonen dat dat niet verwonderlijk is als we aannemen dat de
hoofdrolspelers zeer geheimzinnig zijn gaan handelen, ongeveer één week na de vondst.
Zij blijven dan zwijgzaam over de andere voorwerpen die gevonden zijn na de vondst
van de Peelhelm.
Een bijkomend probleem is dat buitenstaanders geen moeite gedaan hebben de
gebeurtenissen nauwkeurig te noteren. Slechts één persoon, Leo Kluijtmans uit
Helenaveen (of beter gezegd de Grashoek) heeft tientallen jaren na de vondst
geprobeerd de gebeurtenissen te reconstrueren. Maar ook hij was er niet bij geweest
en kan de heisa de eerste weken na de vondst niet bewust hebben meegemaakt.
Overigens heeft de dominee Broer de Jong van Helenaveen het Rijksmuseum op de hoogte
gesteld van de vondst van woensdag en wel in een brief van 17 juni. Bij ontvangst de
volgende dag, konden de mensen van het museum dat echter ook in de krant lezen.
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Wel vondsten in het veen van de Peel!
31 december 1844 ZILVEREN SIERSCHIJF
De vergulde zilveren sierschijf van Helden is omstreeks 1844 gevonden bij turfstekers
in Helden achter Maris in de Peel, en waarschijnlijk kort na de vondst door de eerste
eigenaar, de heer M. Engels toen burgemeester van Helden, geschonken aan de heer
notaris Guillon te Roermond, die met zijn dochter Elisabeth gehuwd was. Het lijkt wel
zeker te zijn dat het vondstbericht betrouwbaar is. Een studente heeft onlangs de
geschiedenis van de schijf en de archeologische context nagegaan. Dergelijke schijven
kunnen als borstschild van paardetuig hebben gediend. Wij moeten aannemen dat de
sierschijf oudtijds als offer in het veen is gelegd. Vergelijkbare stukken kennen we
vooral uit het mondingsgebied van de Donau, en in Zuid-Rusland, maar ook de
bodemplaat van de beroemde ketel van Gundestrup (Denemarken) is sterk verwante.
Een ander stuk bevindt zich in de Bibliothėque National te Parijs. Op 9 maart 1718
werd op het eiland Sark een der Kanaaleilanden een depot met 13 van dergelijke
schrijven [i.p.v. schijven!] en enkele andere voorwerpen gevonden, waarvan helaas
alleen de overigens zeer fraaie tekeningen bewaard zijn gebleven.
De schijven worden gedateerd in de late ijzertijd en liefst in de eerste eeuw vóór
Christus. De Westeuropese vondsten mogen we beschouwen als importen uit het
Donaugebied.
1850 [...] Uit zijn [=Limburgs] bodem zijn in vroegeren en lateren tijd tal van
voorwerpen uit de steen , brons- en ijzerperiode voor den dag gekomen. De
wetenschappelijke onderzoekingen om daarvan op het spoor te komen, dagteekenen het
eerst van omstreeks 1825. Deze werden door den heer CHARLES GUILLON, notaris te
Roermond, ingesteld. Een zeer bemiddeld man, legde hij eene groote verzameling van
oudheden aan, van allerlei soort en uit verschillende tijdperken, die tot aan zijn
overlijden op 10 Nov. 1873 geregeld werd aangevuld. Later is zij door verkoop
verspreid geraakt, maar de meeste voorwerpen uit de voorhistorischen tijd hebben in
het Rijksmuseum te Leiden gelukkig een onderkomen gevonden. [...]
1950

Later zou Leo Kluijtmans nog pijlpunten e.d. gevonden hebben in het veen.

Wettelijke bepalingen met betrekking tot archeologische vondsten
8 april 1893 - De gemeentebesturen zijn aangeschreven om van elke opgraving of
ontdekking, welke voor de oudheidkunde van belang is, onverwijld kennis te geven aan
den directeur van 's Rijks-museum van oudheden te Leiden.
Informatieverstrekking over de vondst van de Peelhelm
Zelfs kranten in Nederlands-Indië namen - met een fikse vertraging - berichten over
de helm op, maar uiteraard bevatten deze artikelen geen verdere nog niet bekende
informatie. Ook de Duitse pers schijnt over de vondst te hebben geschreven en hebben
de gehele zaak eromheen als een Duitse gelegenheid voor het lezerspubliek
voorgesteld.
17 juni 1910 De eerste die melding maakte van de vondst van de helm was de
hervormde predikant B. de Jong. Op vrijdag 17 juni 1910 schrijft hij aan het
Rijksmuseum van Oudheden dat "verleden woensdag ... een mooie helm" in het veen is
gevonden. In zijn brief schetst hij ook de vindplaats "op de grens van zandgrond en
veen".
18 juni 1910 E e n
v o n d s t. Te Helenaveen zijn bij het turfgraven een
drietal munten, een paar schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin
weefsel.
Een en ander lag in de z.g. zwarte turf, waarvan op de plaats, waar de voorwerpen
werden aangetroffen, slechts eene laag van 30 c.M. aanwezig is, bedekt met 1 M.
bovenveen. [uit: Het Centrum]
18 juni 1910 Omtrent de te Helenaveen gedane vondst wordt ons nog het volgende
gemeld: [zie 20 juni. De NRC ochtend- en avondeditie meldt de vondst dus al 3 dagen
na de vondst.]
19 juni 1910 Bij het uitgraven van veen te Meijel (Limb.) heeft een arbeider op
2½ meter diepte een g o u d e n
h e l m, gouden voetsporen, een gouden balletje
en drie goudstukjes ter grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het
jaartal 512. Het gevondene is nog in gaven toestand. [NRC, dag]
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Objecten die niet in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zijn terecht gekomen
In alle voorgaande publicaties wordt al uitgebreid gespeculeerd over voorwerpen die
niet in de overeenkomst tussen het museum en de vinder met zijn juridische hulp zijn
opgenomen. Men is het er wel over eens dat tijdens en na de vondst, zoals beschreven
in de kranten, er meer voorwerpen boven de grond zijn gekomen, maar onduidelijk wat,
wanneer en waar die terecht gekomen zijn. Wel wordt elke keer verwezen naar grote
stukken leer die als waardeloos nog op het veen lagen, weken later; tevens wordt
gedacht dat het aantal schoenen dat al dan niet direct na de vondst onder de
overeenkomst is gevallen, groter moet zijn geweest, omdat een deel van een schoenpaar ontbreekt. Zeker is wel dat een wangklep van de Peelhelm ontbreekt, maar we
mogen toch wel aannemen dat die wel degelijk in het veen terecht is gekomen.
Objecten die wél in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zijn terecht gekomen
Anders dan overal geschreven wordt bezoekt van Beurden Meijel op verzoek van het
Rijksmuseum, en is het niet zo dat van Beurden op eigen gezag naar de schat is komen
kijken. Dat gebeurt op de maandag volgend op de vondst van woensdag 15 juni. Omdat
het blad BUITEN niet zo frequent verschijnt als een krant meldt van Beurden
uitdrukkelijk als vondst-datum 15 juni 1910.
In het - overigens korte - artikel met afbeeldingen (op schaal 1 op 3) van de
voorwerpen schrijft hij details op die uitdrukkelijk als uitgangspunt kunnen dienen
voor onderzoek naar missende delen:
't Was een stuk van den helm, die inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een
kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te
voorschijn de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat,
een bronzen mantel-haak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar
vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen bedekt, welks samengehouden
werden; dit alles was met zilveren stiften, die naar buiten in knopjes eindigden, op
de lederen kap bevestigd. Het metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van
het leder gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke samenstellende stukken
gevallen. Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met
de kap door stiften verbonden was, gevonden. Een zij-plaat draagt een opschrift, dat
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander
arbeider. Door de goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd een wacht bij de
vindplaats gezet, waardoor ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles
werden 41 bronzen en zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift
Constantinus, keerzijde bijvoorbeeld gekroonde naakte god met staf, bliksem-schichten
en vogel, daarnaast een B.

415

Uiteindelijk meldt op 23 juni 1910 - een datum die we nog regelmatig tegen zullen
komen - de gemeente Deurne (ietwat aangepast):
1. 41 stuks kleine munten van de derde eeuw van Constantijn met een Romeins hoofd en
lauwerkrans [in 2012: 39 munten]
2. een verguld zilveren helm met oor-platen en naar men meent met Grieks opschrift en
versiering (erg beschadigd) [nu: de Romeinse helm, met ontbrekend wangstuk]
3. een stuk van een pijlkoker [in 2012: dolkschede]
4. twee mantel-spelden [in 2012: één kruisboog-fibula]
5. een gouden spoor [in 2012: een bronzen spoor]
6. een paar stukken schoeisel en verder een partij [?] stukken leder. [in 2012: een
rechter schoen]

420

De gemeente Meijel vult het bovenstaande de volgende dag aan en wel in een door de
burgemeester geschreven brief, dit keer wél aan de directeur van het Rijksmuseum van
Oudheden: De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop om de
beeldenaar “Constantinus” een verguld zilveren helm plaat, spoor, enz.

410

425

De krant drukt weer een dag later een artikel af van van Beurden:
Men vond een verguld zilveren helm 30 cm lang en 20 cm breed en even hoog. Hij
bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren stiften die
in paarlen-koppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en driehoekige platen
van verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door een van voor naar

#204

11

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

Naspeuringen naar de vondst van de Peelhelm uit de eerste hand

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

20 juni 1910 Drie dagen later stuurt de amateur-archeoloog A.F. van Beurden uit
Roermond een telegram naar Leiden. Hij geeft aan dat de helm veilig is overgebracht
naar het raadhuis van Meijel. Hij maant het museum tot spoedige actie. Van Beurden
was die dag bij turfsteker Gebbel Smoolenaars op bezoek geweest. Hij ziet direct het
belang van de vergulde helm in. Behalve het telegram stuurt hij per post ook een
tekening van de gevonden objecten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Op deze eerste
documentatie van de vondst zijn onderdelen van de helm te zien: wangklep, achterklep
en neusbeschermer. Verder een belletje, een fibula, een ruiterspoor en één van de
munten. Ook probeert Van Beurden de inscripties na te tekenen.
20 juni 1910 telegram van Roermond naar Leiden
TELEGRAM No B2, 40 woorden.
Aangenomen te Roermond, den 20
1910, ten 8 u. 12 m. middags
Ontvangen te LEIDEN den
/6
1910, ten 9 u. 12 m. middags, door R
ooggetuige meldt vondst veen Meyel als zilververgulde bolronde helm met parel banden
schouderbedekkingen mantelspeld zwaardkaf 41 munten konstantijn gevonden door
Smolenaars veenarbeider Meiel vondst hedem raadhuis Meijel gedeponeerd direct
deskundig onderzoek hoog gewenscht
van Beurden
Secretaris “Limburg Roermond”
21 juni 1910 Uit een ouden tijd [dinsdag]
Omtrent een te Helenaveen gedane vondst wordt nog het volgende gemeld:
Tot dicht bij de plaats, waar de vondst gedaan werd, strekt zich een zandrug uit
komende vanuit Limburg, welke eindigt in de “Peel”. [etc.]
21 juni 1910 Uit ouden tijd.
Bij het uitgraven van veen te Meijel (L.) heeft een arbeider op 2.1/2 meter diepte
een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukken ter
grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. Het gevondene is
nog in gaven toestand.
23 juni 1910 inventaris van de vondst door de gemeente Deurne, No 1360.
N° 1360
Deurne 23 Juni 1910
Dezer dagen zijn bij het graven van turf op een diepte van p. m. 1.30
meter
Gevonden
in de veengronden dezer gemeente gevonden
Schatten
1. 41 stuks kleine munten van de derde eeuw van Constantijn met een
?dig
Romeinsch hoofd en lauwerkrans
2 Een verguld zilveren helm met oorplaten en naar men meent met
Grieksch opschrift en versiering (erg beschadigd).
3 een stuk van een pijlkoker
4 Twee mantelspelden
5 Een gouden spoor
6 een paar stukken schoeisel en verder een party [?] stukken leder.
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd
Wij hebben gemeend UE?l hiervan te moeten kennisgeven
Id? den Heer Heneskes [?] van Binnenlandschzaken.
Burgemeester en Wethouders
Id? den Heer Commissaris der Koningin van Deurne ca
Noordbrabant.
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achter lopende kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen. Van voren, boven het
gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie zijstukken, die van den
helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cm hoog, van boven 12 breed
en met een sierlijk verloop tot 5 cm ingaande.
Daarbij lag een gouden lelie-versiering 10 cm bij 10 cm; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift
een lange naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont
meer Griekse vormen. Aan een grove schoen zat een brons-verguld spoor, aan een stuk
doek of leder een goedgevormde, zware mantel-haak of fibula.
Ook 41 munten lagen bij deze overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Het zijn
meestal bronzen munten uit den tijd van Keizer Constantijn.
Pas op 1 december 1910 vindt in de gemeenteraad van Deurne de behandeling plaats van
de verkoop. Daar wordt ook aangegeven dat het grauwveen gepacht is door de firma
Terwindt en Arnzt:
Aan het rijksmuseum van oudheden te Leiden, onderhands te verkopen, haar aandeel in
een vondst, bestaande uit 41 oude munten en de overblijfselen van een lederen helm
met zilver gemonteerd, een spoor, een eind-stuk van een pijlkoker en een mantel-speld
gevonden in de veengronden dezer gemeente, door G. Smolenaars arbeider te Meijel bij
het graven van grauwveen, eigendom dezer gemeente, echter in pacht bij de firma
Terwindt en Arnzt en wel voor de som van f.1000.- onder voorwaarden: [...]
In de memorie van toelichting wordt nog vermeld dat Smolenaars werkzaam was voor de
firma Steegh en Esser, terwijl het grauwveen verpacht is aan Terwindt en Arnst.
Steegh en Esser schijnt dus die gronden te exploiteren.
De tegenwoordige verzameling objecten in het Rijksmuseum van Oudheden
39 koperen munten van Constantinus I, geslagen tussen 315-319 A.D.
bronzen kruisboogfibula met bewerkte boog, naald is verloren gegaan
bronzen spoor
leren rechterschoen
bronzen klokje
zilveren (verzilverd brons!) beslag van een dolkschede
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24 juni 1910 Meyel 24 Juni 1910
In beleefd antwoord op Uw schrijven hiernevens vermeld heb ik de eer te berichten,
dat daarbij de bedoelde oudheidkundige vondst is gedaan in de aangrenzende gemeente
Deurne door een veenarbeider wonende in deze gemeente.
De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop om den beeldenaar
“Constantinus” een verguld zilveren helm plaat, spoor, enz
Omtrent de gevonden stukken dreigt een rechtsgeding te ontstaan over de vraag wie als
grondeigenaar recht heeft op de helft van het gevondene, daarom durft de vinder
Gabriel Smolenaars de stukken niet uit handen geven.
Bijaldien de voorwerpen en tegoeden e.k. nog in bewaar zijn bij den vinder dan
veronderstel ik dat dezelve alsdan wel door den Heer Onderdirecteur kunnen onderzocht
worden.
Ten einde eene vergeefsche reis te voorkomen, geef ik in overweging mij vooraf te
raadplegen. Ik zal dan onmiddelijk bericht zenden waar de stukken kunnen gezien
worden
Aan de directeur van
het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden

De Burgemeester
(get) Jan Truyen.
Meyel 24 juni 1910

Andere - achteraf opgeschreven - verslagen van de vondst van de Peelhelm
18 maart 2006 De vloek van de Romein
[...] Hij heeft inmiddels twee krantenartikelen teruggevonden die bewijzen dat die
helm helemaal niet werd gevonden door de Meijelse turfsteker, maar door een
turfsteker uit Helden, officieel Peter Janssen geheten, maar beter bekend als Loeves
Pier. Dit was in de krant gekomen vanwege z'n diamanten bruiloft, in het najaar van
1965. Loeves Pier had de verslaggever verteld dat hij op die middag in 1910 Gebbel
Smolenaars er nog net van had kunnen weerhouden de helm kapot te steken. Piet had
zich in de turfput laten glijden en had het geval er met beide handen uitgegraven.
Hij had de helm afgespoeld in een veenplas en 'm toen op zijn eigen kop gezet. Pier
was zelfs nog naar de bakker in Helenaveen gegaan om daar een kartonnen doos te gaan
vragen zodat Smolenaars de schat mee naar huis kon nemen. Want ze hadden die middag
nog veel meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar schoenen of sandalen, een
lederen paardendeken een zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten', aldus had
Loeves Pier de verslaggever verteld. [...]
Zijn vader had nog gesproken met turfgravers die in 1910 ooggetuige waren geweest van
het tumult rondom de vondst. Er moet toen tijdens het graven een heleboel verloren
zijn geraakt. Z'n vader heeft nog ooit een stuk van de lans gehad, die door de
turfstekers in stukken was gestoken. Z'n vader vertelde ook dat zondags na de vondst
de Peel werd overstroomd met schatgravers die elke turf die ze tegenkwamen openbraken
op zoek naar Romeinse munten. [...] Ze vonden er nog een paardenbit in en een koperen
ringetje en toen ze uitgezocht waren [...]
De stenen heeft-ie nadien aan de heemkundevereniging van Helden gegeven en liggen nou
ergens op zolder.
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De gebeurtenissen vóór en op 23 juni 1910
Er wordt een conferentie op 23 juni georganiseerd, wellicht in café National te
Venlo.
Van Beurden ontvangt later van directeur Bos geld “wegens conferentie en
vervaardiging kaart verdeling boerderijen en berekening”
Bos op zijn beurt laat op 23 juni in het kasboek van de Maatschappij Helenaveen
noteren “onkosten reiskosten directeur” en op 24 juni “onkosten telefoon huis”; op 28
juni “onkosten receptie directeur”
Woensdagmiddag 22 juni blijkt in ieder geval burgemeester Jan Truijen voorzitter van
twee vergaderingen van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond en het botercontrole-station
Maastricht in Venlo te zijn geweest.
Omdat het woord conferentie gebezigd wordt door van Beurden en receptie door Bos
mogen we gevoeglijk aannemen dat het een bijeenkomst was van meerdere personen
waarin iets belangrijks besproken werd.
Deze bespreking zal de rest van de gebeurtenissen daarna beïnvloeden, daarvoor liep
alles door elkaar. Bijna zeker is de bijeenkomst uitgeschreven op afstand van het
dorp Helenaveen en Meijel om de strategie te bespreken met betrekking tot de gedane
vondsten en vondsten die wellicht nog zouden plaats vinden.
Dat was namelijk zeer nodig: er zijn talloze aanwijzingen dat directeur Bos enkele
dagen na de vondst eigenhandig ook op zoek is gegaan naar de schat en dat hij stukken
leer die her en der op het veen lagen heeft verzameld en meegenomen. Alleen deze
stukken leer al waren niet nauwkeurig omschreven, ook is er sprake van textiel
waarvan nu niets meer te vinden is.
Dus: als op en na 15 juni de schat in verschillende stappen naar boven wordt gehaald,
komt er een stroom gebeurtenissen op gang die betrekking hebben op persoonlijke
rivaliteit tussen de veenarbeiders onderling, hebzucht vanwege de mogelijke beloning
van de vinder of vinders, wetenschappelijke interesse van personen die op grote
afstand wonen en werken, en zo meer.
Hoe dan ook: al direct is het belang van de vondst bij de betrokkenen duidelijk, het
gevondene vertegenwoordigt een aanmerkelijke waarde, ontwikkelde personen stellen
pers en museum binnen één of twee dagen op de hoogte van de vondst. Omdat er een
vertraging van minstens één dag is tussen het opnemen van de tekst in de krant en het
arriveren van brieven duurt het wat langer voordat belanghebbenden, zoals het museum,
op de hoogte is van de details.
Maar: op 18 juni kan ieder geïnteresseerde op de hoogte zijn van de vondst, zonder
echter de details te kennen. Anders dan elders geschreven wordt is het het museum te
Leiden dat meer wil weten. Zij sturen een telegram naar hun correspondent in de buurt
de landmeter van beroep en oudheidkundige van hobby A.F. van Beurden. Zeer
waarschijnlijk ontvangt hij een telegram op zondag 19 (of 18) juni. De volgende dag,
maandag 20 juni, is hij al in Meijel om het gevondene te onderzoeken. Van Beurden
tekent van beroep veel en maakt ook nog een tekening op een schaal van 1 op 3. In
werkelijkheid zijn er twee tekeningen in omloop, één (in)gekleurd, één zwart-wit. Dit
zijn dus de eerste afbeeldingen van de vondst. De helm wordt al als één geheel
getoond, hij tekent één zijplaat en de nekplaat. Van de vele munten wordt slechts één
exemplaar opgenomen.
De tekening wordt met de post verstuurd en een telegram met trefwoorden naar Leiden,
‘s avonds als van Beurden weer terug is in Roermond.
Het bezoek van van Beurden aan Smolenaars te Meijel op maandag 20 juni 1910
We moeten wat gedetailleerder ingaan op het bezoek van van Beurden aan Meijel voor de
beschrijving van de vondsten.
De oudheidkundige van Beurden volgde zeker niet professionele standaarden bij zijn
onderzoeken. Daarbij was zijn schriftelijke productie gigantisch, zodat men wel wat
vragen kan stellen m.b.t. de zorgvuldigheid. Bovendien leende hij talloze documenten
ter bestudering, maar bracht ze nooit terug... Na zijn dood zijn al deze spullen perkamenten, boeken, afgeknipte zegels, munten, en zo meer - op een veiling in
Tilburg verkocht en verspreid geraakt. Maar zijn reputatie op dit gebied was in 1910
bij insiders wel bekend, zoals blijkt uit het verslag van een rechtszaak die van
Beurden aanspande tegen de uitgever van de krant “de Roermondenaar”, een krant die
vaak gelijk had als het over misstanden in midden-Limburg gaat. Helaas is het
originele artikel in no. 144 niet beschikbaar, maar het is ondertekend door
Meijelnaar en door het rechtbankverslag in de krant van 11 januari 1911 worden we wel
wat wijzer betreffende het bezoek en de vermeende achtergrond ervan:
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Documenten met betrekking tot de gebeurtenissen vóór en op 23 juni 1910
23 juni 1910 Recu van het kadaster
No. 135.
A.F van Beurden
KADASTER.
Landmeter van het Kadaster
NO 4017
te Roermond
Ontvangen van den Heer Bos Directeur Maatschappij Helenaveen qq
de som van twintig gulden en vijfenzestig cent,
wegens conferentie en vervaardiging kaart verdeeling boerderijen en berekening
Gezien 23 Juni 1910
Salaris
f 13.00
De Ingenieur-Verificateur,
Kad. recht reg. No. 18/268 18/269
2.Kwisthout
Onkosten
5.65
TOTAAL
f 20.65
zie http://www.theelen.info/%5B19100623%5D betalingsbewijs van Beurden.JPG

640

28 juni 1910 Kasboek van de Maatschappij Helenaveen
1910
Per transport
Jun
23
“
Onkosten ? reisk. direct ?otre
24
“
idem
telefon huis
86

625

630

1910
Juni
645

650

655

660

Per transport
“
A. Bos dir? sal op rek
“
Onkosten receptie direct.
30
“
Veengronden kadaster opmet
91
zie http://www.theelen.info/%5B19100728%5D kasboek.jpg
28

f 6193.27
30.14.30

1
v

f 8107.99
223.50
100.20.65

De burgemeester van Meijel Jan Truijen wordt tamelijk snel na de conferentie ernstig
ziek, zoals blijkt uit kranten-berichtjes:
23 juni 1910 Landbouworganisaties.
In café National te Venlo hadden Woensdagmiddag de algemeene vergaderingen plaats van
den Zuid-Ned. Zuivelbond en van het botercontrole-station Maastricht. Voorzitter ?
beide vergadering de heer Jan Truijen, burgemeester te Meijel. [...]
7 juli 1910 Provinciale Staten.
Dinsdagmorgen opende Z. Exc. Jhr. Mr. G. Ruijs de Beerenbrouck in naam der Koningin
de Kamerzitting der Provinciale Staten van Limburg.
Afwezig waren met kennisgeving de heeren Janssen, Helden, Korsten, Herten en Truijen,
Meijel. [...]
17 augustus 1910 [...] Den heer Truijen, Meijel, wordt een huldetelegram gezonden
met den wensch voor een spoedig algeheel herstel.[...]
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... als hij zekeren Roermondschen landmeter tot helper neemt, want dat moet een
geleerd oudheidkundige zijn, maar die kwam toen op de koffie, toen hij naar de
gevonden voorwerpen kwam kijken, want die had met den vinder nog een karwei onder de
voeten, omdat hij zoo goed bij de hand is om erfenissen te regelen en daarvoor al
vooruit voor onkosten honderd francs laat betalen en dan niets meer van zich laat
hooren, want zoo denkt hij zeker, van de domme menschen is het nog te halen, maar hij
was gauw de deur uit en zal wel niet meer terugkomen en de erfenis zal wel zuur
worden van het lange liggen.
Verder lezen we daar:
Op telegrafisch verzoek van den directeur van het Rijksmuseum te Leiden is get.
bij den vinder Smolenaars naar den helm gaan kijken. Hij kwam er met den
burgemeester van Meijel en werd door Smolenaars zeer netjes behandeld. Hij kreeg
gelegenheid om een teekening te maken. Geen enkel minder aangenaam woord werd
gesproken, zoodat get. zeer verbaasd was, toe hij in die courant het tegendeel zag
staan.
en verder:
Een oudheidkundige is iemand, die kennis heeft van oudheden, zich daarmee bemoeit
en langzamerhand op dat gebied een reputatie gekregen heeft. Dan staat men algemeen
als zoodanig bekend. De heer van Beurden is lid van verschillende oudheidkundige
vereenigingen, schrijft op dat gebied en heeft voor talrijke familiën in den lande
opsporingen gedaan. Spr leest een brief voor van prof. Dr. Holwerda, directeur van
het Rijksmuseum voor oudheden te Leiden, die in die kwaliteit schrijft, waaruit
blijkt, dat de heer van Beurden iemand is, die op archeologisch gebied talrijke
diensten aan de wetenschap bewezen heeft. Iemand die een dergelijken brief voor
zijne bemoeiingen krijgt, matigt zich geen titel aan, al noemt hij zich
oudheidkundige, want hij is het inderdaad.
Ten overvloede blijkt dit uit de betrokken zaak, het vinden van den helm in de Peel,
waarmee de heer van Beurden zich bemoeid heeft. Hij is daarnaar gaan kijken en heeft
er een artikel over geschreven in Buiten, wat bij het dossier ligt. Daar heeft hij
aanraking gevonden met den persoon van Smolenaars, terwijl ook alweer Smolenaars
bedoeld is in het courantenartikel, waar van de insinuatie sprake is.
en:
Er wordt dus van een bepaald feit gesproken, als men zich beroept op die zaak
Smolenaars, en zegt, dat er geld gegeven en opgestreken is, en men dan niets meer
van zich laat hooren, met de insinuatie erbij: van de domme menschen is het nog te
halen. Men zou ontbloot moeten zijn van eergevoel, als men die dingen zoo maar langs
zijn kant liet gaan, of men moest meenen, dat degenen, die zoo spreken, zóó laag
staan, dat men daardoor niet getroffen wordt. Als een Asmodée zoo iets deed, zou men
het langs zijn kant laten gaan, maar pleiter zal wel niet meenen, dat dit blad op
zoo'n laag peil staat. Spr. kent het verder niet, maar De Roermondenaar zal zich
toch wel tot de fatsoenlijke bladen willen rekenen.
De in Roermond beroemde van Beurden was dus in kleine kring eerder berucht. Wat
betreft zijn taak als correspondent van het Rijksmuseum van Oudheden heeft hij geen
scheve schaats gereden, in die zin dat hij snel een summiere beschrijving met
tekening heeft gemaakt van een toch wel bijzondere vondst. Hij was weliswaar
enigszins bekend in de Peel, maar verder zal hij geen gedetailleerde kennis gehad
hebben van veenlagen, en dergelijke.
Duidelijk is wel dat Smolenaars later gewaarschuwd is over de reputatie van van
Beurden.
Overigens is de aanklacht van van Beurden jegens de uitgever van de Roermondenaar
afgewezen. Er zou op 1 maart 1911 voor het Gerechtshof in den Bosch een beroep
gelopen hebben, maar de uitslag daarvan is onbekend. Van Beurden had zijn hand
duidelijk overspeeld.
Al met al was de reputatie van A.F. van Beurden destijds al niet goed; in het verre
Leiden wist men dat zeer zeker niet, maar naar de mening van de auteur heeft van
Beurden na de conferentie op 23 juni 1910 een dubbelspel gespeeld: correspondent
zijn van het museum van Leiden, maar ook afspraken maken met de andere
hoofdrolspelers rond de vondst van de Peelhelm. Gegeven de historie rond van Beurden
is dit helemaal niet verwonderlijk.
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Gebbel Smolenaars maakt de helm te gelde
Uit alles blijkt dat Smolenaars een slimme en ondernemende man is geweest. Zo ook
met de uitbating van de helm, voor zolang hij die nog in bezit heeft.
Enkele maanden voor de vondst trouwt hij; eveneens enkele maanden voor de vondst
maakt hij reclame voor “abdijsiroop” waarmee hij van zijn astmatische klachten
afgekomen zou zijn.
Op zondag 17 juli exposeert hij de helm in een café te Asten; op zondag 24 juli is
de helm te bezichtigen op ‘t Raadhuis van Deurne. Hij wordt vaak genoemd als één van
de vinders, want hij werkte in een groep die dus ook betrokken waren bij het
graafwerk eromheen.
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13 december 1934 “Leiden er buiten te houden”
Leidsche musea.
De publicaties van het Rijks museum van Oudheden lijden onder den crisis: slechts
voor eenvoudige catalogi en beschrijvingen is nog eenig geld disponibel. Er werden
hier lezingen gehouden met een gemiddeld aantal toehoorders van 62.
Door aankoop en geschenk en opgravingen kwam het museum in het bezit van
verscheidene merkwaardige stukken. De directeur, dr. J. H. Holwerda, staat bij de
vermelding hiervan stil bij het verschijnsel, dat zich algemeen in den lande schijnt
voor te doen en dat voor ons museumwezen op dit gebied noodlottig dreigt te worden,
het sterke opleven van het locaal patriotisme, hetwelk meer en meer niet slechts het
Rijksmuseum als den grooten vijand van de provincie maar ook de provinciale musea
als die der kleine plaatselijke oudheidkamers doet beschouwen en dergelijke
instellingen als deze laatste als paddestoelen uit den grond doet verrijzen. Deze
stemming en dit wantrouwen wordt niet zelden aangewakkerd door buitenstaanders, die
hetzij om eigen ambitie te bevredigen, hetzij uit winstbejag, zooveel mogelijk
trachten “Leiden er buiten te houden", zooala het gewoonlijk heet.
Nu de quaestie van het oudheidkundig bodemonderzoek in ons land weer meer en meer
aan de orde komt, lijkt het mij goed op deze plaats mijn zienswijze nader uiteen te
zetten. Volgens de door mij gedachte regeling verzamele het Rijksmuseum van Oudheden
slechten typencollecties van zooveel mogelijk, alle belangrijke vindplaatsen van ons
land, voldoende om zulk een vindplaats te karakteriseeren. De groote massa der
vondsten blijve voor de provinciale instellingen gereserveerd. Ditzelfde gelde ook
voor de opgraven voor gemeenschappelijke kosten ondernomen. Van opgravingen, door de
Rijksinstelling alleen en op eigen kosten, verricht, wordt steeds een zoo groot
mogelijke doublettencollectie voor het gewestelijk museum afgezonderd. Bij
toevallige vondsen van buitengewone" waarde of beteekenis (als destijds de Peelhelm,
de Sarcophaag van Simpelveld enz.) worde eerst na aankoop van het voorwerp beslist,
welke instelling de kooper zal zijn. In den regel zal daarbij de Provinciale
instelling den voorrang hebben.
In de Provincie zelve streve men naar zoo weinig mogelijk verbrokkeling van het
museumbezit, zoodat alles in één Provinciaal- of hoogstens een paar gewestelijke
Streekmusea, worde samengebracht. Op bovenstaande voorwaarden verbinde men zich tot
een zoo nauw mogelijke samenwerking met het Rijksmuseum; hetwelk steeds bij
eventueele vondsten direct zal moeten worden gewaarschuwd en in de gelegenheid zal
moeten worden gesteld van voorwerpen in de Provinciale instelling aanwezig ten eigen
behoeve copieën te laten vervaardigen.
De museumbibliotheek werd met 142 nummers vermeerderd. Het totaal bedroeg 9395
personen.
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Helenaveen rond 1910 zie http://www.theelen.info/%5B19000101%5D kadastrale kaart
Helenaveen.jpg
Uit nevenstaand artikel uit 1912 krijgen we een goed beeld van Helenaveen en omgeving
voor zover het de ontginningen betreft.
Anders dan wellicht gedacht wordt was de turfwinning van secundair belang geworden,
zeker bij de Maatschappij Helenaveen. De turfwinning was al lang over haar hoogtepunt
heen, als vervanging was de turfstrooisel-fabricage opgekomen, maar ook hierin was
snel de klad gekomen. Daarvoor in de plaats, op de vrijgekomen gronden, kwam land- en
tuinbouw. De landbouwproducten konden per spoor snel naar afnemers in Rotterdam en
het Ruhr-gebied vervoerd worden. Er werd geëxperimenteerd met tabak, maar ook dat was
een verliesgevend product.
Het in ontginning brengen was een relatief duur proces, de opbrengst was ongewis.
Daarbij kwam dat er woningen e.d. moesten komen voor de van buiten aangetrokken
boeren. De veenarbeiders waren immers niet in staat de grote complexen gronden in
cultuur te brengen.
Juist vanaf circa 1910 werd met goedkeuring van de Raad van Commissarissen met de
bouw van de zogeheten “Koningshoeven” aangevangen. Hiervoor moesten - nu nogal altijd
bestaande - grote boerderijen gebouwd worden.
Zoals elders al uitgebreid is beschreven was Adrianus Bos sinds 1906 weliswaar
directeur van de onderneming, maar zijn benoeming ging pas in de lente van 1910
definitief in toen hij alle vereiste 30 aandelen van de N.V. Maatschappij Helenaveen
in bezit had. De bijgekochte aandelen werden in de kluis van de Maatschappij
omgeruild tegen de daar al gedeponeerde Amerikaanse waardepapieren, die een nominale
waarde moesten bezitten van 15.000 gulden en hiermee was de weg vrij voor de
definitieve benoeming gedurende de aandeelhoudersvergadering.
Het ging niet goed met de verpachting van de nieuwe boerderijen, zo slechts zelfs dat
Bos aan de commissarissen voorstelde dat hijzelf een van de boerderijen zou pachten
en dat hij daarop een zetbaas zou aanstellen. Met tegenzin ging men met dit voorstel
akkoord.
Zo was de situatie ten tijde van de vondst van de Peelhelm. Directeur Bos had een
zeer sterke positie ten opzichte van het werkvolk en tegenover de commissarissen. Hij
was zeer kapitaalkrachtig, bouwde geleidelijk zijn aandelenbezit in de Maatschappij
uit en was baas over een enorm oppervlak, met fabrieken, woningen, kantoren en
werkvolk. Maar de ombouw tot een landbouwbedrijf ging minder succesvol als gehoopt,
met noodgrepen als de verpachting van een hoeve door de directeur zelf.
Bos had in Wageningen gestudeerd, maar niet duidelijk is wanneer en wat zijn
werkzaamheden waren vóór 1906. Wel is duidelijk dat door het vermogen van zijn vader
hij en zijn twee broers zich op belangrijke posities konden manoeuvreren. Hij was
zeker bekwaam toen hij als jongeman in Helenaveen arriveerde, ongetwijfeld een grote
overgang van een stad als ‘s-Gravenhage. Hij betrok de directeurswoning die zijn
voorganger van de Blocquery had moeten verlaten.
Tezelfdertijd - vanaf 1906 tot 1916 - was Helenaveen het centrum van de diepboringen
in de Peel, proefboringen naar steenkool. Daarvoor waren een of twee boorploegen
actief in het gebied, waarschijnlijk zijn de leidinggevenden daarvan regelmatig in
het dorp op bezoek om op de hoogte te blijven van de vorderingen.
Bij zijn komst werd de maatschappij dus vergast met een inwonende Rijksdienst voor de
opsporing van delfstoffen. Klaarblijkelijk werd het kantoor van de Maatschappij
Helenaveen gebruikt als logistiek hoofdkwartier, van waaruit boortorens naar
verschillende plaatsen in de Peel werden verplaatst. Vlak voor de directeurswoning
stond in 1906 een boortoren die de eerste diepboring in de Peel uitvoerde. Tot circa
1916 werden vanuit Helenaveen de diepboringen uitgevoerd.
Twee boortorens waren in bedrijf op die 15 juni, te weten Diepboring 12 te Beesel,
van 27 januari tot 28 september 1910 en Diepboring 13 te Maasbree (eigenlijk Helden!)
van 26 april tot 23 november 1910.
Overigens vond de eerste Diepboring, nummer 5a, in Helenaveen plaats van 15 maart tot
12 oktober 1906, juist ten tijde dat A. Bos directeur werd van de Maatschappij
Helenaveen.
Naast de Maatschappij Helenaveen die praktisch alle grond in Helenaveen en grote
gebieden in de nabijgelegen Limburgse dorpen bezat, was natuurlijk belangrijk pastoor
Kerssemakers en in mindere mate dominee de Jong voor de kerkelijke aangelegenheden,
en het hoofd der school van de Kerkhoff voor de jeugd en ook wel als
vertegenwoordiger van de gemeente Deurne. Natuurlijk waren ook “beambten” van de
Maatschappij, zoals de boekhouder, belangrijk in het dorp.
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20 juli 1912 [het betreft een Landbouwkundige excursie]
Men schrijft ons:
De afdeeling Cultura van het Ned. Instituut van Landbouwkundigen houdt ditmaal haar
excursie naar De Peel, de echte Peel, waar turf en turfstrooisel vooral werd, maar
nog wordt bereid, en de wijdere Peel, waar talrijke ontginningen de dorre heidevelden
in vruchtbare akkers veranderen. Teneinde den excursionisten een goed beeld van deze
landstreek te bieden, werden twee dagen voor deze excursie bestemd, waarbij de
Maatschappij Helenaveen den eersten dag als gastvrouw optrad; de Ned. HeideMaatschappij zal den tweeden dag als zoodanig fungeeren.
Heden (Woensdag) werden de reizigers te één uur te Helenaveen ontvangen aan het
station, waar rijtuigen gereed stonden voor den tocht naar de eerste hoeve van de
maatschappij. Hier verwelkomde de directeur, de heer A. Bos, zelf lid van de afd.
Cultura en oud-Wageninger als de meeste aanwezigen, het gezelschap en bood hun een
smakelijke koffiemaal aan, waarna de bezichtiging van de boerderij een aanvang nam.
Eenige bijzonderheden over de maatschappij Helenaveen mogen hier aan de verdere
beschrijving van den tocht voorafgaan, zooals ze ook ter excursie werden medegedeeld.
Vóór 1858 was deze Peelstreek woest en zonder eenige cultuur. In 1858 kocht de
maatschappij Helenaveen het groote complex gronden van een kleine 1000 H.A., gelegen
op het terrein van de gemeenten Horst (L.) en Deurne (N. Br.). Door de geheele lengte
is de Helenavaart gegraven, 15 K.M. lang en deze staat in verbinding met de
Noordervaart en daardoor met de Zuid-Willemsvaart en met de verdere waterwegen van
ons land. Zoo worden den producten van Helenaveen afgevoerd en komt straatvuil
(compost) uit de groote steden en ook heel veel kunstmest als terugvracht weer
binnen.
Eertijds werd het afgeveende hoogveen voor boekweitcultuur gebruikt, nadat door
afbranden en oppervlakkig bewerken van de bovenkorst een bouwlaagje verkregen was.
Zoo lagen soms 300 H.A. boekweit aaneen. Men kan zich denken, dat toen de bijenteelt
bloeide en dat die last heeft ondervonden zich aan te passen aan het bijna geheel
verdwijnen van deze teelt, die uit het intensieve landbedrijf bijna geheel gebannen
is als te weinig rendabel.
Op de afgeveende en voor cultuur gereed gemaakte gronden werd daarna de tabaksbouw
uitgeoefend, een cultuur gebonden aan de aanwezigheid van groote hoeveelheden - naar
men meende tot voor kort - krachtigen schapenmest. Deze was voldoende voorhanden en
groote schuren werden gebouwd voor het drogen van de bladeren. Thans staan die sedert
vele jaren leeg en verlaten of werden verbouwd, want de tabakscultuur is sedert lang
opgegeven. Wellicht zal ze hier weer in praktijk gebracht kunnen worden, nu de
prijzen van het product loonende worden en de landbouwscheikunde de mogelijkheid
heeft aangetoond den zoo uitsluitend gezochten schapenmest door kunstmest te
vervangen.
Vóór 30 jaar deed de groententeelt haar intrede in Helenaveen en werd spoedig een
bron van inkomsten voor de bewoners. Een gemengd bedrijfje met een paar hectaren of
minder veencultuur (erwten, boonen en augurken), een koetje om mest te maken, soms
een kampje wei voor dit dier en een stukje rogge of haver, ziedaar een
tuindersbedrijfje, welks bewoner steeds pachter is van de Mij. Helenaveen, de
eigenares van alle gronden.
Maar ook dit bedrijfje ondervond den invloed van de ontwikkeling van onzen tuinbouw.
Nieuwe culturen werden ingevoerd en nieuw zaaizaad voor de bestaande: het
kunstmestgebruik nam toe en het zeer gunstige jaar 1911 bracht nieuwen moed in het
leven van deze kleine telers, die dikwijls met groote zorgen te kampen hebben.
De Maatschappij zelf beleefde onderwijl goede jaren, want het eertijds verachte
grauwveen, dat bovenop de turf lag en als waardeloos werd beschouwd, bleek prachtig
materiaal te bevatten voor stalstrooiïng en hiermee was de turfstrooiselfabricatie in
het leven geroepen, die in belangrijkheid het turfgraven spoedig in de schaduw stelde
en een levendigen uitvoer naar alle deelen der wereld deed ontwikkelen.
Naar deze jonge ontginningen was de Cultura-excursie gericht. De sedert een paar jaar
in gebruik genomen Emmahoeve is thans 19 H.A. groot, maar wordt langzamerhand tot 37
H.A. uitgebreid. De stal heeft thans ruimte voor 2 paarden, 23 koeien en 20-25
varkens. Zoo worden meerdere bedrijven gebouwd op de ontginningen, welke vooral aan
landbouwers uit Groninger en Drentsche veenkoloniën verhuurd zullen worden. Deze
vinden hier prachtige landerijen, aanmerkelijk goedkooper dan in hun streek en men
ziet een wassende belangstelling voor dit eertijds haast onbekende oord.
Nabij deze hoeve en op de terreinen van de nog te bouwen Hendrikhoeve zagen de
excursionisten uitstekende weiden, haver- en aardappelvelden, flinke rogge, alles
onder begunstiging van dit vruchtbaar jaar in uitstekenden toestand. De ontginning
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De voorganger van A. Bos, J.C. van de Blocquery
In 1891 waren er rellen in het dorp uitgebroken, waarbij onder andere de ruiten van
de pas gebouwde directeurswoning werden ingegooid. Wat nu precies de reden is
geweest is niet met zekerheid vast te stellen, hoewel er een uitgebreid politieonderzoek, en daarna een enquête door de Raad van Commissarissen is ingesteld.
Daarin vinden we verslagen van gesprekken met bewoners van het dorp en werknemers
van de Maatschappij. De auteur heeft al deze verslagen minutieus overgetypt; het
resultaat is elders op zijn website te lezen.
Een tastbaar resultaat was wel de vervanging van de directeur, G. Bosch, door een
nieuwe directeur, J.C. van de Blocquery, die daarna een grote sympathie bij de
bevolking heeft opgebouwd.
Van het 12½-jarig jubileum van J.C. van de Blocquery is een panorama-foto genomen in
de voortuin van de directeurswoning met een aanzienlijk deel van de inwoners van het
dorp. Helaas is niet bekend wie er precies op staat.
Zie http://www.theelen.info/%5B19000101%5D%20bewoners%20Helenaveen.JPG
Op deze toch wel opmerkelijke foto staan ongetwijfeld personen die op de een of
andere manier later op de hoogte zijn geweest van de vondst van de Peelhelm, maar is
verder van weinig waarde voor dit onderzoek. De auteur heeft de personen genummerd,
maar het resultaat is hier niet van belang.
De auteur heeft het zeer waarschijnlijke verband gelegd tussen de foto en de
opmerkingen in de notulen van de Maatschappij Helenaveen, maar geheel zeker is het
niet. De datum waarop de foto genomen is is niet bekend maar zal eind 1904 of
januari of februari 1905 zijn geweest. Een jaar later neemt van de Blocquery
ontslag, maar blijft nog enkele jaren in het dorp wonen. Zijn echtgenote is dan al
vele jaren daarvoor overleden, ze ligt begraven op het protestante kerkhof van
Helenaveen.
Hij overlijdt in 1923:
Heden overleed, in den ouderdom van 82 jaar, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en
Oom: JACOB CORNELIS VAN DE BLOCQUERY, Weduwnaar G. P. CH. M. A. VAN MUSSCHENBROEK.
(39297) Uit aller naam: J. M. L. ROMEYN-VAN DE BLOCQUERY.
Oosterbeek, 8 September 1923. Beukenlaan 15.
Bezoeken kunnen niet worden afgewacht.
De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Dinsdag op de Nieuwe Begraafplaats.
Vetrek 2 uur van het sterfhuis.
Adrianus Bos was een tegendraadse persoon
Dus vanaf 1906 wordt het bedrijf geleid door een goed opgeleide Adrianus Bos, die
een flink deel van zijn eigen kapitaal in het bedrijf moest steken en er zeker bij
gebaat was dat de onderneming op een zorgvuldige manier omgevormd werd van turfnaar landbouwbedrijf.
Van de Blocquery had hiertoe ook al de nodige stappen genomen, maar Bos wilde zijn
eigen ideeën doordrijven, zodat na twee jaren al van de Blocquery - nu als
commissaris betrokken bij de maatschappij - ontslag nam en uit Helenaveen verhuisde.
Dit was de eerste affaire waarbij directeur Bos betrokken was. Tot zijn dood in 1931
zullen er nog veel meer volgen.
Bos is dus bijna 25 jaar directeur geweest van de Maatschappij Helenaveen; als hij
in het dorp komt is hij 31 jaar oud. Voor zijn oude dag heeft hij op een later
tijdstip ongeveer 19 ha grond bij de Belgenhoek gekocht voor een huis, maar daarvan
heeft hij dus geen gebruik kunnen maken. Enkele broers hebben dit stuk stuk nog
altijd in eigendom, overgeërfd via zijn schoonzus Bos-van Gilse van der Pals. Het
duidt erop dat hij van plan was in Helenaveen te blijven wonen.
Zijn ziekbed in 1931 is enigszins te reconstrueren doordat belangrijke post - het
overschrijven op naam van verkochte aandelen - niet werd afgehandeld. Waarschijnlijk
begon dat al eind 1930 en in maart 1931 overlijdt hij de directeurswoning. Daar
woonde hij met enkele dienstbodes uit het dorp. Eén van de jongedames fungeerde
volgens de overlevering ook als privé-chauffeur.
Het leven van A. Bos in Helenaveen was - lijkt het vanwege de lange duur dat hij in
het dorp woonde - een aaneenschakeling van vervelendigheden met werknemers,
commissarissen en aandeelhouders, maar deze spelen zich vooral later af. De
ontginningen met de Koningshoeven waren zakelijk gezien geen succes. De aangetrokken
pachters waren financieel niet draagkrachtig genoeg en ook anderszins niet op de
uitdagingen voorbereid.
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geschiedt op de gewone wijze, ongeveer zooals in het Noorden des lands, door
gelijkmaken van de oppervlakte der velden, bezanden met het ter plaatse aanwezige
goede zand, doorploegen en mengen van zand en veen, waarna flinke kunstmestgiften
dezen van nature sterielen bodem vruchtbaar maken. Daarbij wordt hier voor de eerste
teelt een bemesting met compost gebruikt, die tot ontwikkeling van de bacteriën-flora
veel kan bijbrengen. Deze ontginning kost ongeveer f400 à f500 per H.A., maar levert
dan ook uitstekend land.
Niet ver van deze hoeve zag men een veld “kroonerwten” als tweede teelt van verleden
jaar ontgonnen land en het uitstekende gewas van deze groente deed de geschikdheid
van den nieuwe grond voor sommige intensieve teelten zien.
Het tweede bezoek na de hoeven gold een in volle werking zijnde ontginning, waar
oude, hooge bulten grauwveen verwerkt werden om het veld te nivelleeren; diepe kuilen
moesten geslecht, hoogten vergraven, nieuwe slooten aangelegd en ten slotte al het
land bezand. Flinke ploegen arbeiders met smalspoor en kipkarretjes brachten dit werk
ten uitvoer.
Van hier uit ging de tocht naar de eigenlijke groententuinen, die hier nog zoo
vatbaar zijn voor uitbreiding en nog meer intensief kunnen worden gemaakt door
opneming van glascultuur in het bedrijf.
Ook de fruitteelt, hoewel in den beginne, trok de aandacht. Met behulp van de
Pomologische Vereeniging te Utrecht werd een oude boomgaard verbeterd en hersteld,
zoodat die nu groote opbrengsten in de toekomst belooft. Thans reeds bleek er volop
gelegenheid de resultaten van de kerseteelt te proeven, waarvan door velen gebruik
werd gemaakt.
De voorganger van A. Bos, J.C. van de Blocquery; overdracht van bevoegdheden
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.
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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.
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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.
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27 maart 1905 12½jarig feest direct. [december 1904?]
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.
19 februari 1906 Aanstelling directeur
De voorzitter zegt dat de commissarissen eenigen tijd geleden een bezoek hebben
gehad van den Heer A. Bos die zich aanbeveelt voor de betrekking van directeur des
Helenaveen. Hij kan zijn tegenwoordige betrekking niet eerder dan tegen 1 Mei
opzeggen, beter zoude het natuurlijk zijn wanneer hij eenige maanden op proef zoude
kunnen komen. in dit geval is dit echter onmogelijk. Daar de antecedenten van den
Heer Bos goed zijn en hij op commissarissen een gunstige indruk maakte, wordt
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besloten zijne benoeming in de vergadering van aandeelhouders te ondersteunen. Op
deze verg. zal dan worden voorgesteld aan den tegenwoordigen directeur den Heer van
de Blocquery 1 Mei eervol ontslag te verleenen.
De directeur verklaart zich gaarne bereid gedurende 2 maanden d.i. tot 1 Juli den
nieuwen Directeur behulpzaam te zijn. De regeling der vergoeding gedurende die 2
maanden zal hij gaarne aan de commissarissen overlaten.
18 juni 1906 van de Blocquery te Helenaveen verkoopt 10 aandelen 366 tot en met
375 aan Adrianus Bos te Helenaveen
18 juni 1906 aanstelling v.d. directeur
De voorzitter (de Heer J. H. C. Heyse) opent de vergadering en heet den nieuwen
directeur A. Bos welkom, hem de belangen der Maatschappij warm aanbevelende. Hij
brengt een woord van dank aan de afgetreden directeur J. C. van de Blocquery en daar
deze thans als commissaris zal optreden, betoogt hij de wenschelijkheid dat deze
commissaris in spoedeisende gevallen den heer A. Bos zal dienen van advies en zal
kunnen optreden als gedelegeerd commissaris, hij stelt voor hiertoe voorloopig
machtiging te geven in afwachting dat hieromtrent in de eerstvolgende
Bestuursvergadering (daar thans twee commissarissen afwezig zijn) een definitief
besluit zal worden genomen. Aldus wordt besloten.
[...] waarborgstelling v.d. directeur Involge besluit van de Algem. Vergadering
van 22 April ll. dat de Heer Bos geen aandeelen als volgens art. 10 der statuten
bepaald is, behoeve in te brengen, door een daarmede gelijkstaande waarde, als
waarborg van zijn beheer kan storten, worden door hem overhandigd 6 obligaties
American Topeca van f1000, welke in ontvangst worden genomen, tegen een aan hem
afgegeven en door de aanwezige commissarissen geteekend voorloopig recu, dat door een
op zegel nader op te maken akte zal worden vervangen. Aan den Heer van de Blocquery
worden zijne 30 aandeelen, die als zijn waarborg hebben gediend teruggeven, tegen
intrekking van de in zijn bezit zijnde akte van depot.
1 juli 1906 HELENAVEEN, 1 Juli 1906.
De Maatschappij Helenaveen te Helenaveen, heeft de eer bij deze te berichten:
dat door het aftreden als Directeur van den heer J. C. VAN DE BLOCQUERY, die als
zoodanig op zijn verzoek eervol ontslag heeft gekregen, de Directie is overgegaan in
handen van den heer A. BOS, van wiens handteekening gij beleefd wordt verzocht nota
te willen nemen.
Maatschappij HELENAVEEN.
De heer A. BOS zal teekenen: A Bos.
17 september 1906 Voorloopig reçu voor den directeur
Een duplicaat daarvan zal dan in de brandkast bij de effecten gelegd worden. Men is
van oordeel dat deze maatregel voldoende is omdat over twee jaren degelijke quaestie
terug komt.
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 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.
16 juni 1907 Aankoop huis Helenaveen.
De directeur deelt mede dat hij een huisje gekocht heeft met 2 hect 40 aren land
gelegen op den grens van de Helenaveen. Hij heeft dit gedaan omdat hij vernomen had
dat er een kroeg zou worden opgericht. wanneer de Mij en nu een vertrouwd persoon als
huurder in krijgt, zullen dat de diefstallen verminderen die in die buurt plaats
vinden. Er was geen tijd meer om commissarissen over deze zaak te raadplegen zoodat
de dir. het op eigen risico gekocht heeft voor den prijs van f1400. hij meent dat het
f80 a f100 op zou kunnen brengen. er zijn reeds 3 a 4 huurders voor.
De Heer van de Blocquery meent dat de aankoop daarom een slechte geldbelegging van de
Mij zou zijn. wil men zulke huisjes aankoopen dan zoude het einde er van niet te
voorzien zijn en diefstallen zullen er niet door worden tegengehouden.
De voorzitter brengt in stemming op de vergadering den aankoop voor de Mij al of niet
zal goedkeuren. tot het eerste wordt besloten met twee stemmen tegen van den Heer
Heyse en van de Blocquery.
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Bos’ beginjaren als directeur in Helenaveen
A. Bos komt als jonge kerel in Helenaveen. Hij neemt ontslag bij een - verder niet
bekende - werkgever, en wil niet op proef te werk worden gesteld. Van de Blocquery
was al op leeftijd, zijn vrouw was in 1899 gestorven, en liet al in 1901 blijken dat
er een opvolger gezocht moest worden. Dat ging zeer moeizaam, een enkele kandidaat
nam na de proefperiode ontslag en vertrok weer uit het dorp. Bos meldt zich blijkbaar
zelf aan en brengt het nodige geld mee. Een directeur moest voor f15.000 eigen geld
aandelen in de Maatschappij bezitten. Er waren maar een beperkt aantal aandelen - zo
rond de 1000 - in omloop, zodat de eis 30 aandelen te moeten bezitten helemaal niet
zo gemakkelijk te verwezenlijken was. Integendeel, ze zouden her en der bij elkaar
gesprokkeld moeten worden. Wel kan Bos 10 aandelen van van de Blocquery kopen. Er
volgt een tijdelijke benoeming voor twee jaar, die in 1908 weer voor twee jaar
verlengd wordt.
In het voorjaar van 1910 - dus vóór de vondst van de Peelhelm - wordt de aanstelling
tot directeur definitief, omdat het verplicht aantal aandelen in Bos’ bezit is.
Tevens wordt op 1 juli een vergadering van commissarissen in Helenaveen gehouden,
iets wat zeer uitzonderlijk was, omdat het merendeel der bijeenkomsten in hotel
Central/Centraal in Den Bosch wordt gehouden. Een gesprek over de vondst van de
Peelhelm heeft ongetwijfeld plaats gevonden, maar in de notulen is daarvan geen spoor
terug te vinden! Voor de auteur is de gevolgtrekking duidelijk: Bos vertelt de
commissarissen over de gebeurtenissen die twee weken ervoor hebben plaats gevonden,
maar er wordt verder niets in de openbaarheid gebracht.
Er wordt gesuggereerd dat Bos homoseksueel was, maar verder zijn hierover geen
directe aanwijzingen en zeker zijn er geen misstanden bekend.
Hij leefde praktisch alleen in een enorme villa, waar ook een kantoor aan verbonden
was. We mogen aannemen dat maar weinigen op de eerste verdieping waar de slaapkamers
lagen, kwamen, laat staan dat die iets wisten van een verborgen kast.
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De secretaris verzoekt de directeur in het vervolg in dergelijke gevallen steeds
overleg te plegen met den voorzitter.
[koetsier] De directeur had eerst het voornemen gehad deze zaak nog vooreerst te
laten rusten, doch is er bij den Heer van de Blocquery op terug gekomen bij
gelegenheid dat hij hem er over sprak een bouwknecht aan te stellen. hij wilde
hiervoor nemen de koetsier Kobus Jansen, die toch weinig te doen had welk plan door
den Heer vd Blocquery werd toegejuicht. doch de koetsier zelf heeft zich
teruggetrokken.
De Heer van de Blocquery geeft hiervan als reden op dat het voor hem zeer onaangenaam
was dat zijn adviezen als bouwknecht nimmer werden ingewilligd, wel die van den
veenbaas de Groot en de timmerman Gielissen. hij vraagt of de oude koetsier nu niet
in dienst bij de Mij kan blijven tot mei. In deze tusschentijd zal hij naar eene
nieuwe betrekking voor hem uitzien. hij legt een lijstje over waarop is aangeteekend
hoeveel malen hij per dag moet inspannen ten bewijze dat hij als koetsier werk genoeg
heeft.
De voorzitter zegt dat de Directeur hem verzekerd heeft dat de koetsier in dienst der
Mij kan blijven totdat hij geborgen is.
20 april 1908 Agenda algem. Verg.
Wordt overgegaan tot het opmaken van de agenda voor de Algemeene vergadering.
Daar de tijd van twee jaren waarvoor de directeur benoemd werd, weldra voorbij is,
zal hierin moeten worden voorzien.
De directeur vraagt of hij in plaats van 30 aandeelen (volgens de statuten
voorgeschreven) niet f15.000 in Americaansche waarden mag blijven deponeeren zooals
hij thans deed. Het aankoopen toch van aandeelen op dit tijdstip, nu ten gevolge van
de groote uitgaven in de eerste jaren, ook voor ?? tijd een lagen koers te wachten
zal zijn, is geen aangenaam vooruitzicht.
de vergadering is van oordeel dat niet van de statuten mag worden afgeweken worden,
die het bezit van 30 aandeelen in de Mij voor een directeur verplicht stellen.
De kwestie wordt aldus opgelost dat de tijdelijke benoeming met twee jaar verlengd
worden. In dien zin zal aan de algem. verg. worden voorgesteld.
De directeur zal dan zijn 10 aandeelen kunnen deponeeren, en van de 15 mille
Americaanse, 5 mille terugnemen, wat het verkiezen van een nieuwe commissaris betreft
[...]
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
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Diepboringen in Helenaveen
5 maart 1906 Een adres van de Nederlandschen Maatschappij
Mijnbouwkundige Werken, waarbij aan Gedeputeerde Staten wordt
den 5 Maart jl begonnen is met de grondboring op perceel ? H.
Deze kennisgeving wordt den Gedeputeerde Staten gezonden voor
Voor kennisgeving aangenomen

tot het verrichten van
kennis gedaan dat zij
No 3572 dezer Gemeente
advies
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6 maart 1906 Helenaveen. - Alhier worden boringen naar steenkool gedaan. Reeds
zijn de nodige materialen aangekomen, zoodat de werkzaamheden al heel spoedig zullen
beginnen.
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9 maart 1906 Te Helenaveen (N.-Br.) zal een onderzoek worden ingesteld naar de
aanwezigheid van steenkolen in den bodem aldaar. Vijf waggons met buizen,
stoommachines, een perspomp en andere voor dit doel benoodigde werktuigen zijn reeds
aangekomen.

1190

26 juni 1906 Helenaveen. Men is met de boringen alhier gevorderd tot een diepte
van ruim 700 m. Het water, dat met buizen naar beneden gaat, komt donkerblauw weer
boven. Op andere plaatsen werd in dit geval gewoonlijk spoedig steenkool gevonden,
zoodat men alle hoop heeft op goede resultaten.
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17 augustus 1906 Steenkolen. Men meldt uit Helenaveen (N.-Br.) van 14 dezer aan
de N. R. Ct.:
“Hedenmiddag kwam de vlag op den boortoren, ten teeken dat er kolen gevonden zijn en
wel op een diepte van bij de 1000 meter.
“Morgen worden de hoofdingenieur, enz., vanwege den Staat alhier verwacht.”
21 augustus 1906 Helenaveen. Omtrent de steenkolen boring alhier, meldt men dat
de gevonden steenkoollaag
een dikte heeft van 60 cM, terwijl voor een loonende exploitatie 40 cM. voldoende is.
22 augustus 1906 Uit Helenaveen meldt men:
De gevonden steenkool, waarvan we dezer dagen melding maakten, is gebleken een laag
van pl. m. 60 c.M. te zijn. Men boort evenwel voort, op hoop van diepere lagen te
ontdekken.
Volgens geologen, staat deze bedding waarschijnlijk niet in verband met die van
Duitschland, welke o. a. in Venlo en Heerle haar vermoedelijke uiteinde hebben, maar
met die in Belgie.
30 augustus 1906 Steenkoolboring Helenaveen. [Naar] wij vernemen blijft
bovengenoemde ? nieuwe en zeer gunstige uitkomsten ?eren.
? de onlangs door ons vermelde vondst van 60 cM. dikke en dus exploitabele ? werd
Woensdag der vorige week een ? van 69 c.M. aangetroffen, terwijl ?dag l.l. ongeveer
10 meter lager een ? laag ditmaal 77 c.M. dik werd aan[geboo]rd. Het voornemen
bestaat op deze ?baar veel belovende plek nog minstens ? meter dieper te boren.
1 september 1906 Steenkolen in Noord-Brabant. Volgens de N. R. Ct. vond men
Donderdag voor het eerst water, dat bij onderzoek een hoog zoutgehalte bleek te
bezitten. Het plan is, twee nieuwe boortorens op te richten, een bij het station
Helenaveen, den tweede bij Helden.
4 oktober 1906 Steenkolen in Noord-Brabant. De boringen te Helenaveen zijn thans
opgehouden en de nieuwe boortoren nabij het station is ongeveer gereed. Een vijfde
laag steenkolen is nu ontdekt en wel ter dikte van 1.75 M. Tot eene diepte van
ongeveer 1150 Meter is men gekomen.
18 oktober 1906 Steenkolen. Helenaveen. Borende tot eene diepte van meer dan
1200 meter, heeft men nog twee nieuwe lagen kolen gevonden; in ’t geheel 7 lagen.
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