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Cecilia Mertens: Periode Grathem (1891-circa 1905)

Het huidige Grathem

Toelichting m.b.t. de kinderen Mertens te Grathem
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Zes van de acht kinderen worden onderwijzer. Er moet in dit onderwijzersgezin veel
over school en verwante onderwerpen gepraat zijn. Een opleiding tot onderwijzer was
één van de weinige mogelijkheden voor een beroep met aanzien in niet al te welvarende
families.
Het beroep onderwijzeres was eigenlijk het enige beroep voor vrouwen om zich te
ontwikkelen. Rond 1920 werd het getrouwde vrouwen wettelijk nagenoeg onmogelijk
gemaakt om als onderwijzeres aan te blijven na het huwelijk.
Veel is niet bekend, één foto van het volledige gezin is bewaard gebleven. Ook de
huwelijksakte in Arcen en Velden met de handtekening van de beide echtgenoten en
verder wat korte aantekeningen.

Voorouders

26 oktober 1870 Uittreksel uit de notulen No 164 Zitting
[van gemeente Sevenum] van den 26 October 1870
Present de Heeren: P.S. Everts voorzitter, J. van Enchevort, P.J. Verharren, P.
Pauwels, T. Tielen, M. Nabben en P.M. van den Goor. […]
Aan de orde van den dag is:
1e Benoeming van eenen hulponderwijzer bij de openbare lagere school.
2e Kunstmatige verbetering der buurtwegen […]
De Raad besluit te benoemen tot hulponderwijzer in de openbare lagere school tegen
eene jaarwedde van f250, in te gaan 1e November eerstkomende, de hulponderwijzer
Alphons Mertens, wonende te Leveroy, Gemeente Nederweert.
2e Heeren Gedeputeerde Staten te verzoeken om voor de wegverbetering in [….]
26 okt 1870 De Gemeenteraad van Sevenum, Hertogdom Limburg,
Overwegende dat de betrekking van hulponderwijzer aan de openbare lagere school in
deze Gemeente
is vacant geworden door het eervol ontslag verleend aan Jan van Meijel op den 1
October 1870
Gezien de voordracht door Burgemeester en Wethouders gedaan,
Gelet op het 2de lid van art:22 der wet op het lager onderwijs dd 13 Augustus
1857 /:Staatsblad No 103:/ in verband met art:145 der Gemeentewet:
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Besluit:
1e Te benoemen gelijk geschiedt door deze, de hulponderwijzer Alphons Mertens,
laatstelijk wonende te Leveroy, Gemeente Nederweert, tot de betrekking van
hulponderwijzer in de openbare lagere school dezer Gemeente, in te gaan met 1e
November 1870 en tegen eene jaarwedde van twee honderd vyftig Gulden.
2e Expeditie dezer benoeming zal aan den benoemde worden uitgereikt.
Gedaan in de openbare vergadering van den Gemeenteraad
Te Sevenum, den 26 October 1870
De Gemeenteraad.
De Wethouder
J v Enckevort
P. Everts
21 maart 1871 Verzoek om salarisverhoging van Alphonsus Mertens
Aan de Edel Achtbare Heeren leden van het Gemeentebestuur van Sevenum.
Met verschuldigden eerbied geven de ondergeteekenden Hulponderwijzers aan de Openbare
Lagere School van Sevenum, te kennen, dat hun salaris, fl 250. , onvoldoende is om in
al hun behoeften te voorzien, weshalve zij zich wenden tot de Edel Achtbare Heeren,
leden van het Gemeentebestuur met het nederig verzoek hun salaris met 50 gld. te
verhoogen, of indien verhooging niet gevoegelijk kan geschieden, hun een gratificatie
van 50 gld. toe te kennen.
Aanvaardt de betuiging onzer bijzondere hoogachting.
AMertens
J.A. v.v. Borne
Sevenum den 21 Maart 1871
Elders vinden we:
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Anna Gertrudis Haanen ca 1875

1 oktober 1877 Huwelijksakte van Alphonsus Maria Mertens en Anna Christina van den
Hombergh
Akte van Huwelijk
In het jaar achttien honderd zeven en zeventig den eersten October zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Arcen en Velden Hertogdom Limburg
in het gemeentehuis in tegenwoordigheid van 1.° Jan Leonard Holla, oud zes en veertig
jarn, wonende te Arcen van beroep zadelmaker die gezegd heeft te zijn geen verwant
van den bruidegom, 2.° Lambert Zielkens, oud zeven en veertig jaren wonende te Arcen,
beroep hoofdonderwijzer, die gezegd heeft te zijn geen verwant van den bruidegom, 3.°
Gerard van den Hombergh, oud twee en zestig jaren, wonende te Velden beroep
hoofdonderwijzer die gezegd heeft te zijn oom van de bruid 4.° Joannes Koopmans oud
acht en vijftig jaren wonende te Velden, beroep winkelier die gezegd heeft te zijn
oom van de bruid; verschenen: ter eene Alphonsus Maria Mertens, jongeman oud zes en
twintig jaren, wonende te Grathem, beroep hoofdonderwijzer, meerderjarige zoon van
Lambertus Mertens, koster, en van Petronella Nies, zonder beroep, beiden wonende te
Nederweert, hier tegenwoordig en toestemmende;
En ter andere zijde Anna Christina van den Hombergh, jonge dochter, oud vier en
twintig jaren wonende te Velden zonder beroep, meerderjarige dochter van Leonardus
van den Hombergh, molenaar en van Anna Gertrudis Haanen, zonder beroep beiden wonende
te Velden hier tegenwoordig en toestemmende; welke ons verzocht hebben tot het
voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de afkondigingen in deze
gemeente zonder stuiting zijn geschied, overeenkomstig de wet te weten: de eerste op
zondag den zestienden der maand September jongstleden en de tweede op zondag
daaraanvolgende den drie en twintigsten derzelfde maand, daartoe aan ons ter hand
stellende: 1.° de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat
hij geboren is den tweeden Augustus achttien honderd een en vijftig te Nederweert,
2.° de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboren is
den zeventienden September achttien honderd drie en vijftig te Velden 3.° een
certificaat van den heer Commissaris des Konings in dit Hertogdom waaruit blijkt dat
den bruidegom aan zijne verpligting omtrent de Nationale Militie heeft voldaan 4.°
een bewijs waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen mede te Grathem als de
woonplaats van den bruidegom hebben plaats gehad.
Nadat eindelijk de Bruidegom en Bruid elk afzonderlijk aan ons in tegenwoordigheid
der bovengenoemde getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de
wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat Alphonsus Maria Mertens en Anna
Christina van den Hombergh door den echt zijn
vereenigd.-------------------------------------Van al het welk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, ….
na gedane voorlezing aan de kontrakterende partijen en de getuigen met dezelve hebben
geteekend uitgenomen de moeder des bruidegoms verklaarde te zijn in schrijven en
teekenen onervaren.
AMMertens
A.C. van den Hombergh
LMertens
LVDHomberge A G Haanen JLHolla
LZielkens
G. van den Homberge
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
J Koopmans
AHleu…
17 oktober 1891 Letterlijke tekst van de geboorteakte van Cecile Mertens in Grathem
In het jaar achttien honderd een en negentig, den zeventienden October is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Grathem Hertogdom Limburg,
verschenen
Alphonsus Maria Mertens,
oud negen en dertig jaren, van beroep hoofdonderwijzer wonende te Grathem, die ons
heeft aangegeven, dat op den zestienden October achttien honderd een en negentig ten
een ure, des namiddags te Grathem, binnen de kom van het dorp, is geboren een kind
van het vrouwelijke geslacht, uit het huwelijk van den declarant en diens huisvrouw
Anna Christina Van den Hombergh, bevallen in hunne gemeene woning, beroep zonder, aan
welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van
Cecilia Jacoba.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Peter van Goor, oud vier en
zestig jaren, van beroep veldwachter wonende te Grathem, en van Mathijs Tijssen, oud
zeven en twintig jaren, van beroep molenaar wonende te Grathem.
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Waarvan door ons deze geboorte-akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan den
aangever en aan de getuigen door ons met hen is getekend.
M. Mertens
P. Van Goor
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
M. Tyssen
LSchreurs
6 juli 1904 overlijden van Alphons Mertens
Enige tijd voor het begin van de studie te Echt, overlijdt Ceciles vader,
hoofdonderwijzer Alphons Mertens te Grathem.

140

Periode Echt (circa 1905-1911)

145

150

Toelichting
Er waren meerdere kweekscholen of rijksnormaalscholen in Limburg. De broers van
Cecilia Mertens zouden naar Weert gegaan zijn. Of ze dat elke dag te voet deden zoals
elders vermeld wordt, lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Vader Mertens is volgens het
bidprentje van 1904 wel sinds 1886 leraar aan de opleiding daar. Hoe hij dat kon
combineren is raadselachtig. Overigens blijkt daaruit ook dat vader Mertens al op 25jarige leeftijd hoofd der school te Grathem was.
Cecilia was in ieder geval intern. Vlakbij in Echt lag de opleiding voor mannen. Men
probeerde de groepen gescheiden te houden, veel zaken werden onder toezicht
uitgevoerd.
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Het huis van de familie Willems-Bocken dat plaats moest maken voor de Kweekschool.
155

160

165

170

175

180

185

Gelijktijdig met haar begon Leo Theelen uit Roggel aan de opleiding, waarschijnlijk
medio 1906. Wellicht heeft Toon Mertens – die immers eind 1904 naar Roggel verhuisd
was – hem daar leren kennen. Veel later zijn ze collega’s aan de school te Kelpen en
Nederweert.
De zesjarige lagere school kende destijds nog een verlenging van 1 of 2 jaar. Maar
weinigen maakten hiervan gebruik, omdat de kinderen moesten werken. Cecilia Mertens
heeft zeer waarschijnlijk deze extra klassen wel gevolgd en is ongeveer 14 jaar als
ze naar de kweekschool te Echt gaat. Daar zal ze de voorbereidende klas gevolgd
hebben en daarna de drie- of vierjarige opleiding die ze medio juni 1911 afsluit met
het diploma akte l. o. [lager onderwijs]. Ze is dan 19 jaar en begint zonder pauze
aan haar werk als onderwijzeres te Baarlo.
De directeur Verbeeten was een bekende man, we komen zijn naam verschillende keren
tegen. Hij heeft ook meegewerkt aan een (Duitstalig) boek over de uitspraak van
woorden in Limburg.
De opleidingsperiode op de ‘Bisschoppelijke Kweekschool voor onderwijzeressen’ te
Echt, circa 1905 of 1906 tot en met 10 juni 1911
1 september 1906 Eerst enkele feiten over het opleiding tot onderwijzeres:
Als veertien- of vijftienjarige leerlinge gaat ze de opleiding tot onderwijzeres in
Echt volgen. Dit was een school voor meisjes. Tegelijkertijd ging Leo Theelen uit
Roggel ook dezelfde opleiding volgen te Echt, maar dan op de school voor jongens.
Hoewel de geslachten duidelijk gescheiden werden, kan het niet anders dat ze elkaar
toen al – weliswaar oppervlakkig – kenden.
Ze wordt genoemd in een herdenkingsboek van de opleiding als één van de
afgestudeerden in het jaar 1911. De opleiding tot onderwijzeres werd gegeven door de
zusters Ursulinen die overal in het land weer scholen hadden waar de onderwijzeressen
tewerkgesteld konden worden. Verder is niet zoveel over de opleiding bekend; wel is
er een soort dagindeling bewaard gebleven die een beeld geeft van de opleiding. We
mogen aannemen dat ze een voorbereidend jaar heeft gevolgd en daarna de vierjarige
opleiding. Als dit klopt dan begon ze intern te Echt in september 1906.
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31 december 1907 Tijdperikelen, beschreven door een reiziger in 1907
de situatie rond Venlo: “Onlangs vertrok ondergeteekende uit een plaatsje over de
grens te 12.11 Duitse tijd en arriveerde te Venlo 11.42 spoortijd; de torenklok te
Venlo stond op 12.07. Mijn trein naar Amsterdam vertrok te 3.42; de vier uur welke ik
had, wilde ik besteden voor een uitstapje naar Tegelen. De tram naar Tegelen stond
reeds bezet met publiek voor het station. “Hoe laat vertrek je, conducteur?” “Te
12.50, mijnheer.” “Nu, dan ga ik nog een half uurtje de stad in.” “Pardon, mijnheer,
wij gaan nu, het is al over tijd.” “Maar het is toch pas 11.52?” “Jawel, maar wij
rekenen Duitse tijd.” “Conducteur, ik moet te 3.42 spoortijd naar A[msterdam].” “Kan
ik terug rijden, of moet ik loopen?” “Niet nodig, mijnheer, te 3.40 gaan wij van
Tegelen en dan is U zoowat 3.30 aan het statil (station).”
Jawel, 3.40 vertrekken, 3.30 aan het station, houd nu je hoofd maar bij elkaar. Wat
wonder, dat de gemoedelijke conducteur de helft der passagiers moest inlichten, hoe
laat het vertrek en aankomst te Venlo was in Duitschen tijd, spoortijd en Venloschen
tijd. Zal dit beter worden met eenheid van Tijd, vooral als het Amsterdamschen
Eenheidstijd wordt?”
31 december 1909 Excerpten uit “De Echter Kweek” 1894-1984
Op 1 mei 1903 wordt de Normaalschool omgezet in Kweekschool. De groep leerlingen is
dan al 48 kwekelingen groot. [De latere] Mère Angélique behoorde ook tot die groep:
ze was 14 jaar en leerlinge van de tweede cursus.
Tot 1906 bevonden klaslokalen, recreatiezaal en andere vertrekken van de kweekschool
zich in het gedeelte, dat later door de Ulo-school werd gebruikt. Maar het aantal
lokaliteiten voor pensionaat en kweekschool was niet toereikend, zodat er voor de
school een geheel nieuw gebouw moest verrijzen. De legging van de eerste steen ging
met een uitgebreide ceremonie gepaard.
In 1907 was het gebouw gereed. Het is dat gedeelte, dat tegenwoordig [1984] de “oude
bouw” wordt genoemd. Herkenbaar aan de gele tegeltjes. Na de paasvakantie [op 10 mei]
werd het in gebruik genomen.
In 1908, het jaar dat de “eerste cursus” voor vier hoofdakte-leerlingen startte,
werden er een aantal foto’s gemaakt. De cursus stond niet onder een bestuur en werd
ook niet door het Rijk gesubsidieerd.
In de eerste jaren waren als directeur aan de cursus verbonden de heren Verbeeten,
van 1906 tot 1915 en Hermans, van 1915 tot 1922. Beiden hebben buitengewone
verdiensten voor de kweekschool en de hoofdaktecursus gehad.
Verder waren de heren Hol, Bongaerts, Kersten en Harbers aan de hoofdaktecursus
verbonden. Zij waren tevens verbonden aan de Jongenskweekschool.
De Normaalschool leidde op voor het staatsexamen in de volgende vakken: opvoedkunde,
Nederlands, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, schrijven en tekenen.
Daarnaast kon men nog studeren voor de akte-gymnastiek. De gymlessen werden zo veel
mogelijk buiten gegeven. De duur van de opleiding bedroeg drie jaar.
Voor het staatsexamen moest hard geblokt worden. Veel vrije tijd was er niet. Een
aula of huiskamer bestond in die tijd nog niet. De vrije uurtjes brachten de
leerlingen door in de “speelzaal”. Bij goed weer op de “speelplaats”.
Een oud-leerlinge uit het begin van deze eeuw vertelt er het volgende over: “We
stonden om vijf uur op. Drie kwartier hadden we nodig voor het toiletmaken, vanwege
de lange vlechten, het opgestoken haar en het opruimen van onze chambrette. Om 5.45
uur zaten we in de studiezaal tot 6.30 uur. Daarna gingen we naar de H.-Mis en
ontbeten”.
“’s Morgens stonden er vier lessen op het rooster, met een korte pauze en de
mogelijkheid om een boterham te eten. ’s Middags weer vier lessen, met een pauze na
het derde les-uur. De lessen eindigden elke dag om 17.00 uur, ook ’s zaterdags”.
“Na de lessen moesten we tot 18.30 uur studeren, soupeerden, brachten korte tijd in
de speelzaal door, maakten het huiswerk af en gingen naar bed”.
“Hoewel het lijkt, alsof we geen vrije tijd hadden, deden we toch nog andere dingen
dan alleen maar studeren. We hadden veel plezier onder elkaar; er heerste een goede
geest van kameraadschap. Met Carnaval vonden toneelvoorstellingen plaats, waarvoor we
vaak grote en bekende stukken instudeerden. Ik spreek nu over 1910!”
“Elke dag gingen we wandelen: een korte prom (afkomstig van: promenade: wandelen) of,
op donderdag en zondagmiddag een lange wandeling. Dan ging de hele school samen uit
in rijen van drie. Steeds in uniform: ’s zondags een zwarte jurk met een strik onder
de kin en een stijve witte kraag, die later door een kanten vervangen werd. We
droegen zwarte schoenen en lange zwarte kousen. In dit uniform deden we ook
gymnastiek op de cour. Vrijdags en zaterdags mochten we “gekleurde” kleren dragen,
z.g. kleren van thuis “opdragen”. Als we gingen wandelen, droegen we ook een slappe
#207
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panamahoed. We werden door twee of drie leerkrachten (surveillanten) vergezeld. Het
toezicht was speciaal nodig op zaterdagmiddag als de jongens van het Stift (de
jongenskweekschool) het z.g. “groot vrij” hadden. Contact van de meisjes uit de
Wijnstraat en de jongens van de Peyerstraat was uit den boze... De krachtige leiding
van directeur Reighard was ook hier op gericht”.
“Het grote voorname gebouw in de Wijnstraat oefende aantrekkingskracht uit op de
mannelijke collega’s van de andere school. Tijdens de voorbeeldige promenade van de
vrouwelijke leerlingen, netjes in de rij langs rustige wegen, zwierven meermalen
studenten rond in hun nabijheid. Maar niet om de orde te verstoren. Feit is, dat veel
onderwijzers uit de Peyerstraat hun levensgezellin in de Wijnstraat gevonden
hebben!”.

De “Echter Kweek”, waarschijnlijk ca 1975.
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Huwelijksfoto van Jerôme Mertens en Louisa Verbruggen te Grathem in 1909
1 januari 1910 Hieronder vindt u 5 foto’s van Echt van rond 1910,
overgenomen van de website van het Archief van Limburg
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17 mei 1910 Op 17 mei 1910 vinden we een lang verhaal in de krant het Centrum over
de Twaalfde Limburgsche Katholiekendag te Venlo op 15 en 16 mei, in het Retraitenhuis
Manresa. Dit verslag is interessant omdat het verenigingen en personen noemt die in
Limburg actief zijn. Genoemd worden o.a. de R. K. Onderwijzersbond, de Limburgsche
Mariabond, Limburgse Drankweer, de heer Verbeeten, directeur der Bisschoppelijke
Kweekschool voor onderwijzeressen te Echt, de beweging voor den Volkszang [van
Lambert Mertens].
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Familiefoto met moeder en de acht kinderen ca 1905 tot 1910
290

(Slechte) foto van het gezin Mertens-van den Hombergh, zonder vader erop.
Daarom waarschijnlijk genomen tussen 1904 en 1911, het sterfjaar van de vader en de
moeder. De kinderen zijn op de foto allen volwassen. De foto is afkomstig van de
Dames Mertens uit Weert. Moeder centraal met 8 kinderen. Waarschijnlijk genomen voor
het schoolhuis te Grathem.

315

2 januari 1911 Pastoor Bartels
Uit het onderstaande blijkt dat een half jaar voor Cecilia Mertens pastoor Bartels in
Baarlo komt wonen. Hij is een studiegenoot van dr Henri Poels en zij hebben
regelmatig contact met elkaar over de sociale onrechtvaardigheid waarmee arbeiders te
maken krijgen.
Leonardus Bartels publiceert stichtelijke boekjes voor kinderen en serieuze artikelen
tegen [het tijdschrift] ROME en het ‘integralisme’. Dit speelt juist in die tijd, de
kranten staan er vol van. De pastoor en de onderwijzeres Cecilia Mertens hebben
elkaar ongetwijfeld zeer goed gekend gedurende een periode van 10 jaar.
2 januari 1911
Eervol ontslag verleend aan dr. J. H. Geenen als pastoor te Baarlo.
Benoemd den weleerw. heer H. M. H. Bartels tot pastoor te Baarlo
11 januari 1911 Pastoor Dr. J. H. Geenen uit Baarlo is overleden in het R. K.
Gasthuis te Venlo na een smartvol, met voorbeeldig geduld gedragen lijden.
14 januari 1911 Pastoor Bartels: “Het Communieklokje” (weekblad voor
communiekinderen) ook op o.a. 23 december 1911 en 30 december 1911.
19 januari 1911 Pastoor M. H. M. Bartels was eerst leraar (“hoogleeraar”) aan het
Bisschoppelijk College te Roermond, vervolgens pastoor te Mook en vanaf begin 1911
pastoor te Baarlo. Op 2 september 1922 krijgt hij eervol ontslag als pastoor te
Baarlo. Zij zullen dus veel met elkaar te maken hebben gehad gedurende hun –
praktisch gelijkdurende – periode in Baarlo.
Voor de kerk in Baarlo staat een beeld met de naam Bartels op de sokkel.

320

8 februari 1911 Het onderwijsprogramma kan ook afgeleid worden
uit deze advertentie van 8 februari 1911:
R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen
onder leiding van de Eerwaarde Zusters Ursulinen - te EIJSDEN (a/d. lijn Maastricht-
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Luik) –
Na 4-jarige studie worden behaald: 1. Akte als Onderwijzeres. 2. Akte Vrije- en Ordeoefeningen der Gymnastiek. 3. Bevoegdheid voor ’t geven van onderwijs in de nuttige
handwerken. Aan de Kweekschool is verbonden een VOORBEREIDENDE KLASSE en een CURSUS
voor de HOOFDAKTE. Behalve de gewone vakken worden onderwezen: FRANSCH, DUITSCH,
WISKUNDE, MUZIEK. VASTE leerkrachten met MIDDELBARE BEVOEGDHEID. Tijdige aangifte
van nieuwe leerlingen gewenscht. Uitvoerige prospectus en inlichtingen op aanvrage.
(914)

330

8 maart 1911 Overlijden van Maria Christina van den Hombergh
Vader Mertens was - zoals boven vermeld - al in 1904 overleden en moeder van den
Hombergh overlijdt op 8 maart 1911.

335

Uit de overlijdensbrief blijkt dat Jérôme Mertens al getrouwd is met Louise
Verbruggen; hij heeft dan het “hoofd-der-school-schap” van zijn vader overgenomen.
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Lambert was toen onderwijzer te Heibloem, Antoon te Heibloem, Jacques te Wessem en
Alphons te Heel.
Maria zal later jong overlijden en Helena gaat later werken in een manufacturenwinkel
te Arnhem.
21 maart 1911 Benoeming van Anna Bernardina Franziska Tillman
te Maasbree tot onderwijzeres.
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19 april 1911

De akte als onderwijzer van Leopoldus Jacobus Bastiaensen

De uitgereikte akte heeft er zo uitgezien. Deze akte is in hetzelfde jaar uitgereikt
aan de andere opa van de auteur. Naam, datum en plaats werden met de hand geschreven.
28 april 1911 Benoeming van Henrica Maria de Veer als onderwijzeres te Maasbree.
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28 april 1911 A k t e – e x a m e n
l a g e r
o n d e r w ij s.
Venlo. Geëxamineerd: 8 mannelijke candidaten. Geslaagd de heeren J. A. Smeelen, J. W. Spits, C. K.
G. Turkenburg, P. A. Vercoelen, allen te Oud-Vroenhoven; F. C. Snijders, J. H. Veltmeijer, J. M. Volders, allen te Maastricht; L. K. K. Theelen, te Echt.

28 april 1911 Overigens meldt ook de krant NRC op 28 april 1911 dat L. K. K. Theelen
is geslaagd voor het akte-examen lager onderwijs te Venlo. Zijn initialen zijn echter
L. H. H. Theelen, een voorbeeld van de vaak voorkomende fouten in namen in
krantenartikelen.
30 mei 1911 De akte-examens van 30 of 31 mei 1911 en 10 juni 1911
Het afsluitende staatsexamen voor de opleiding bestond uit twee delen, de eigenlijke
opleiding en één voor ‘nuttige handwerken’ of ‘vrije- en orde-oefening der
Gymnastiek’.
Cecilia Mertens legt met goed gevolg het examen af op 30 of 31 mei 1911 en enkele
weken later dat van het handwerken. Ze wordt genoemd in de krant het Volk van 1 juni
1911. En op 13 juni wordt ze weer genoemd bij het examen nuttige handwerken. Dit
examen was op 10 juni te Venlo afgenomen. Dezelfde dagen werd ook haar medestudente
J. B. Lemmers uit Echt geëxamineerd.
30 mei 1911 Periode tijdens de opleiding aan de Normaalschool in Echt
In 1911 afgestudeerd als één van de 18 studentes. Er is verder weinig van deze
periode bekend. Geslaagden in Echt waren:
van Acker R.H.P
13 mei akte l.o. Venlo; 10 juni nuttige handwerken Venlo
Arntz M.C.
13 mei akte l.o. Venlo; 10 juni nuttige handwerken Venlo
Beekwilder W.M.J. 20 mei akte l.o. Venlo; 9 juni nuttige handwerken Venlo
Bolsius E.M.L.H. 20 mei akte l.o. Venlo; 10 juni nuttige handwerken
Vermeld wordt uit Heerlen.
Bongaerts I.M.H. 20 mei akte l.o. Venlo; 9 juni nuttige handwerken Venlo
Cobben M.L.J.
(Maria Lucia Johanna) komt ook naar Baarlo; ze komt uit Elshout.
akte l.o. 20 mei Venlo; 9 juni nuttige handwerken Venlo
Crijns M.H.J.
20 mei akte l.o. Venlo; 10 juni nuttige handwerken
Ernst M.L.C.
21 mei akte l.o. Venlo
Goedhart M.
24 mei akte l.o.
Hoegen A.G.
27 mei akte l.o. Venlo; 10 juni nuttige handwerken
Keijzers W.
Langermans P.H.M. 30 mei akte l.o. Venlo; [Petronella Henrica Maria Langermans wordt
11 augustus 1887 te Tilburg geboren.]
Lemmers J.B.C.
31 mei akte l.o. Venlo; 13 juni nuttige handwerken Venlo
Mertens C.J.
31 mei akte l.o. Venlo; 13 juni nuttige handwerken Venlo
Meys M.M.W.
2 juni akte l.o. Venlo
Peeters M.H.
2 juni akte l.o. Venlo
Ramakers M.E.
2 juni akte l.o. Venlo
Rutten A.H.
3 juni akte l.o. Venlo
31 mei 1911 Broer Jacques stuurt uit Wessem – met datum 31 mei - haar de volgende
kaart met de felicitaties voor het behaalde akte-examen en vraagt hoe het staat met
#207

21

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Het echtpaar Theelen-Mertens
de studie voor de nuttige handwerken, vak K genaamd. Cecilia Mertens is dan 19 jaar.

405

410

415

Jacques zelf is in Grathem, in het ouderlijk huis mogen we aannemen, maar de kaart is
wel afgestempeld in Wessem.
We lezen ook dat ze een geschiedenisboek Vos en het groote muziekboek moet meenemen;
blijkbaar studieboeken die ze niet meer nodig heeft.
1 jun 1911 C.J. Mertens: examen akte lager onderwijs, samen met J.B.[C.] Lemmers
uit “het Volk” van 1 juni 1911
Akte-examens L. O.
Venlo, Geëx. 8 vr. kandidaten. Geslaagd de
dames: J. B. Lemmers en C. J. Mertens, beiden te
Echt; H. P. Lenders te Blerick; B. M. R. Leonards
en I. M. C. Merten[s], beiden te Koningsbosch-Echt;
P. M. van Luijtelaar, Schijndel; en J. C. Th. Maas,
Veghel.
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6 juni 1911 Benoemingen van Engelina Anna Maria Baan en Anna Christina Heinen
als onderwijzeres te Maasbree.
9 juni 1911 De vlucht door ons land.
Den vliegers wordt door het organisatiecomité, wat ons land betreft, aanbevolen, bij
het verlaten van Luik, de Maas te volgen en zooveel mogelijk langs den linkeroever,
waarop verschillende plaatsen gemakkelijk geland kan worden. Langs dit parcours
zullen groote witte, houten kruisen worden geplaatst. Wordt te veel van den te volgen
weg afgeweken, dan zullen de vliegers zwart-witte of rood-witte kruisen gewaar
worden, al naar gelang zij te veel naar rechts of te veel naar links gaan. Dus
wanneer de vliegers van de derde étape Luik-Soesterberg, het vliegkamp te Ans
verlaten, gaan zij in N. N.-O. richting, laten Luik rechts liggen en komen bij
Haccourt tegenover Visé aldus bij de Maas over Maastricht Maasyck, wordt aldus
Roermond bereikt, waar de Maas wordt overgestoken en de rechteroever gevolgd, om
aldus gemakkelijk op 3 K.M. van Venlo op het vliegkamp te Heide te kunnen dalen. Na
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Venlo laten de vliegers tot Batenburg de Maas en de spoorlijn rechts liggen. De te
volgen route gaat dan via Oostenrijk, St. Anthonis, St. Hubert om bij grave weer bij
de Maas terug te komen. Vervolgens moeten de vliegers Nijmegen op grooten afstand
rechts laten liggen, terwijl de Waal wordt overgestoken ten oosten van Tiel; de Lek
bij Over-Langbroek. Dan wordt aldus de spoorlijk Arnhem-Utrecht bereikt bij Maarn.
Daar zullen de vliegers weldra den Dom van Utrecht gewaar worden en rechts een
militairkamp. Daar tusschen door vliegend worden de deelnemers zeer gemakkelijk het
vliegkamp Soesterberg gewaar. De afstand Luik-Venlo bedraagt 95 K.M. en van Venlo
naar Soesterberg 120 K.M.
Geruime tijd later – niet na te gaan is wanneer, maar waarschijnlijk rond 1916 –
verhuist ze met enkele anderen naar een huis vlakbij waar ze kamers huren. Het was in
het huis van bakker Fleuren, destijds ook al een bakkerij van de familie Fleuren. Het
huidige huis is - na de verwoestingen door de Duitsers in de herfst van 1944 – later
gebouwd.

Haar volgende verblijfplaats wordt dit klooster te Baarlo.
450
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13 juni 1911 Cecile Mertens: examen nuttige handwerken, samen met J.B.[C.] Lemmers
Uit “het Centrum” van 13 juni 1911
Examens nuttige handwerken.
Arnhem […]
Venlo. geexamineerd 5 candidaten. Geslaagd
de dames: B. M. R. Leonards, KoningsboschEcht; I. M. C. Mertens, idem; C. J. Mertens
en J. B. Lemmers, beiden te Echt.
en uit “het Volk” van 13 juni 1911
Examens nuttige handwerken. Venlo, 10
Juni. Geslaagd de dames: B. M. R. Leonards,
Koningsbosch-Echt; I. M. C. Mertens, idem; C. J.
Mertens en J. B. Lemmers, beiden te Echt.

13 juni 1911 gemeente Maasbree, boek 596, akte 193
Schoolopz. Roermond
13 Juni 1911
L. Onderwijs
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Ter voldoening aan de laatste zinsnede van art.
55 der Wet tot regeling van het lager onderwijs, hebben
wij de eer U te berichten, dat wij op 13. Juni ’11
hebben afgegeven het bewijs, dat de hieronder genoemde stukken, bedoeld bij lett. a. en b. van het eerste
lid van voornoemd wetsartikel en overlegd
door de onderwijzeres Cecilia Jacoba Mertens
door ons zijn gezien en in orde bevonden.
Burgemeester en Wethouders
Van Maasbree

470

475

De secretaris
(Get) van den Heuy
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Periode Baarlo (1911-1921)
8 januari 1911 Overlijden van pastoor Geenen van parochie H. Petrus te Baarlo
Dr Joannes Herman Geenen 1890–1911
Joannes Geenen, geboren te St. Odiliënberg 9 november 1836, werd doctor in de
theologie. Studeerde in Rome en werd daar 12 juli 1863 tot priester gewijd. Kapelaan
te St. Odiliënberg 1863–1865. Docent te Rolduc van 1865– 1878. Kapelaan te Maasbree
1878–1884. Pastoor te Stramproy 1884–1910. Pastoor te Baarlo 1891–1910. Was
bisschoppelijke censor, verfraaide het interieur van de Cuyperskerk. Overleden te
Venlo 8 januari 1911. Hij wist de Frans zusters Urselinen uit het Bretonse Lamballe
te bewegen zich te vestigen in de Maasstraat. Het klooster werd in 1906 geopend en
blijkens een verslag in de Venloosche Nieuwsblad verbonden met een bewaarschool en
leerschool voor nuttige handwerken. De correspondent geeft hoog op over de deze
nuttige bemoeiingen om aan Baarlo deze nuttige inrichtingen te bezorgen. (GAV, VN
zaterdag 16 juni, 67,4, 1906) Oprichter van de bijzondere meisjesschool in 1909.
Henricus Maria Hubertus Bartels 1911–1922
Henricus Maria Hubertus Bartels werd 12 juni 1857 geboren te Venlo. 4 December 1881
priester gewijd te Roermond. Docent Bisschoppelijk College en aalmoezenier van het
gevangeniswezen te Roermond van 1882–1905. Auteur en bewerker van een handboek van de
kerkgeschiedenis Geschiedenis der Katholieke Kerk, Venloo z.j., een bijbelse
geschiedenis en enige gebedenboekjes. Pastoor te Mook 1905–1910. Pastoor te Baarlo
1911–1922, grondlegger van het patronaatswezen te Baarlo. Emeritus en rector te Lomm.
Emeritus te Haelen, aldaar overleden 16 juni 1930.
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1 juni 1911 Akte-examens L. O. Amsterdam [...]
Venlo. Geëx. 8 vr. kandidaten. Geslaagd de dames: J. B. Lemmers en C. J. Mertens,
beiden te Echt; H. P. Lenders te Blerick; B.M. R. Leonards en I. M. C. Merten, beide
te Koningsbosch-Echt; P. M. van Luijtelaar, Schijndel; en J. C. Th. Maas, Veghel.

510

13 juni 1911 Examens nuttige handwerken. Venlo, 10 Juni.
Geslaagd de dames: B. M. R. Leonards, Koningsbosch-Echt; I. M. C. Mertens, idem; C.
J. Mertens en J. B. Lemmer, beiden te Echt.
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12 juni 1911 De periode te Baarlo aan de Odiliaschool vanaf 12 juni 1911
Cecilia Mertens begint al direct – d.w.z. binnen enkele dagen - als onderwijzeres aan
de meisjesschool aan de Maasstraat te Baarlo, gemeente Maasbree, niet ver van de pont
over de Maas. Ze wordt op 12 juni ingeschreven in het klooster op adres A44 te
Baarlo. Twee dagen daarvoor had ze dus in het nabijgelegen Venlo het examen nuttige
handwerken afgelegd. Ook deze meisjesschool valt onder de zusters Ursulinen, maar in
Baarlo waren het vooral Franse zusters die zelf echter geen les mochten geven vanwege
hun slechte spreekvaardigheid en afwezigheid van een onderwijs-akte.
Bij haar inschrijving in de gemeente Maasbree wordt een kaart opgesteld: onder beroep
(no 12) wordt opgegeven onderwijzeres bijz school. Later is het woord ‘Hoofd’
daarboven geschreven.
Ze wordt ingedeeld in de rubriek – nu kaartenbak - ongetrouwde vrouwen; die waren er
toen heel veel, bijna allen waren dienstbodes.
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Het kloostergebouw is nu in gebruik als huisvesting voor ouderen, maar het front is
in de originele staat gebleven. Met enkele anderen - o.a. mej. Cobben(?) - kreeg ze
daar woonruimte.
Geruime tijd later – niet na te gaan is wanneer, maar waarschijnlijk rond 1916 –
verhuist ze met enkele anderen naar een huis vlakbij waar ze kamers huren. Het was in
het huis van bakker Fleuren, destijds ook al een bakkerij van de familie Fleuren. Het
huidige huis is - na de verwoestingen door de Duitsers in de herfst van 1944 – later
gebouwd.
13 juni 1911 Cecile Mertens: examen nuttige handwerken, samen met J.B.[C.] Lemmers
Uit “het Centrum” van 13 juni 1911
Examens nuttige handwerken.
Arnhem […]
Venlo. geexamineerd 5 candidaten. Geslaagd
de dames: B. M. R. Leonards, KoningsboschEcht; I. M. C. Mertens, idem; C. J. Mertens
en J. B. Lemmers, beiden te Echt.
en uit “het Volk” van 13 juni 1911
Examens nuttige handwerken. Venlo, 10
Juni. Geslaagd de dames: B. M. R. Leonards,
Koningsbosch-Echt; I. M. C. Mertens, idem; C. J.
Mertens en J. B. Lemmers, beiden te Echt.
13 juni 1911 gemeente Maasbree, boek 596, akte 193
Schoolopz. Roermond
13 Juni 1911
L. Onderwijs
Ter voldoening aan de laatste zinsnede van art.
55 der Wet tot regeling van het lager onderwijs, hebben
wij de eer U te berichten, dat wij op 13. Juni ’11
hebben afgegeven het bewijs, dat de hieronder genoemde stukken, bedoeld bij lett. a. en b. van het eerste
lid van voornoemd wetsartikel en overlegd
door de onderwijzeres Cecilia Jacoba Mertens
door ons zijn gezien en in orde bevonden.
Burgemeester en Wethouders
Van Maasbree
De secretaris
De burgemeester
(Get) van den Heuy
(Get) Van den Knaap
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Er wonen dus meer onderwijzeressen in het klooster, er is in de loop der jaren een
groot aantal vrouwen dat er komt wonen en vervolgens weer vertrekt.
In het archief van de gemeente Maasbree werden deze vele adresveranderingen apart
bijgehouden.
Haar school hoorde bij het klooster en was dus vlakbij. De zusters waren
vluchtelingen uit Bretagne en daarom zijn er nog enkele foto’s van Cecilia in
Bretonse kledij. Blijkbaar hield ze van mooie kleren en vond ze op zolder kleren
waarin ze wilde poseren voor de fotograaf. Deze foto’s dateren dus van ongeveer 1915
of enkele jaren ervoor.
Rond 1909 komt de school voor de meisjes klaar. De school is - ook letterlijk verbonden aan de zusters Ursulinen uit Bretagne (Frankrijk) die enkele jaren daarvoor

#207

29

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Het echtpaar Theelen-Mertens
580

30

in Baarlo neergestreken zijn.

#207

30

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Het echtpaar Theelen-Mertens

De gehele sfeer in het klooster moest Frans geweest zijn, immers praktisch alle
zusters waren van Franse afkomst, en ze hadden ongetwijfeld heel veel spullen
meegenomen uit Lamballe.
Ook de onderwijzeressen werden in het klooster ondergebracht, niet zo verwonderlijk
omdat er erge woningnood was, zeker voor ongetrouwde jonge mensen. Cecile Mertens
kwam direct na haar aankomst in Baarlo in juni 1911 daar dan ook te wonen.
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In de nalatenschap van Cecile Mertens vinden we twee foto's van haar in Bretonse
klederdracht, een foto van opzij en een foto van voren. Ongetwijfeld is een fotograaf
in actie geweest om de zusters en ook de andere bewoners te vereeuwigen. Een
mogelijke kandidaat voor de fotograaf is Jos Geominy, die vooral in Venlo en omgeving
werkzaam was.
De foto's zijn van ongeveer 1912 tot 1915. Let op de Thonetstoel, de dubbele deur en
het afbeelding aan de muur.
16 juni 1911 Periode als onderwijzeres en hoofd der school in Baarlo
Ze werkt op de school als onderwijzeres aan de Bijzondere meisjesschool St. Odilia
van 16 juni 1911 tot en met 15 januari 1915 en als hoofd van 16 januari 1915 tot 31
augustus 1921. Een onderwijzeres van 1915-1918 was Antonia Maria Anna Tilmans
(geboren 5 november 1892) en een andere onderwijzeres was Mej. Trinette Cornelia
Perry (1916-1920). T.C. Perry was geboren te Steyl op 13 september 1894. Als ze
begint is Johanna Hendrika Valks Hoofd der School, Clotilde Tegelhoff volgt haar op
16 januari 1913 op. Het aantal leerlingen schommelde rond de 100 tussen 1911 en 1921.
19 juni 1911 Benoeming van Elisabeth Janssen en Alberta Maria van Heugten
als onderwijzeres te Maasbree.
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21 juni 1911 De Kinderkleeding
is in ons land een éénig Maandblad, uitsluitend gewijd aan kleedingstukken voor
kinderen van den jongsten tot den twaalfjarigen leeftijd. Ieder Nommer bevat 60 a 70
modellen van Hemden, Broeken, Schorten, Jurken, Hoeden, Jassen en Mantels voor
meisjes en jongens. Bij deze modellen zijn de uitvoerigste Knippatronen, met behulp
waarvan men alles gemakkelijk kan maken. Ouderwetsch geworden kleederen, of die, waar
de ouderen zijn uitgegroeid, kunnen met behulp van “DE KINDERKLEEDING”, voor de
jongeren vermaakt worden. Nog vindt men in ieder Nummer, om de kinderen gezellig en
nuttig bezig te houden, behalve Versjes, Prijsraadsels en Kleine Vertellingen, ook
tal van afbeeldingen met voorschriften, om uit garenklosjes, luciferdoosjes en derg,
aardig speelgoed te maken, terwijl in den nieuwen jaargang ook maandelijks een
wedstrijd wordt uitgeschreven. De prijs is per drie maanden slechts Vijf-en-Veertig
Cents.
Bij den Boekhandelaar P. E. VAN PIERE-BIJSTERVELD zijn proefnummers verkrijgbaar en
worden bestellingen op “DE KINDERKLEEDING” aangenomen.
21 juni 1911 De Europeesche rondvlucht, 21 tot 23 juni 1911
‘ontzaglijke manifestatie van menschelijke zegepraal’
Onder de naam ‘de Europeesche rondvlucht’ vindt een week na aankomst van Cecilia
Mertens te Baarlo een wereldgebeurtenis plaats in het nabijgelegen Venlo. Het
vliegtuig is ongeveer 8 jaar oud, maar nog altijd volledig experimenteel. Er werden
daarom sinds 1910 wedstrijden over grote afstanden gehouden, die door Frankrijk,
België, Nederland en Engeland was wel de langste. De etappe Luik-Soesterberg had
halverwege aan de Groote Heide [vlakbij de Duitse grens] een soort stempelpost.
Bovendien deden enkele Nederlandse vliegeniers mee, van Meel en Wijnmalen. Zij werden
gezien als helden. Op de Groote Heide kwamen tienduizenden mensen om de landing en
het vertrek van de vliegtuigen gade te slaan.
Ook de kranten deden uitgebreid verslag, van de voorbereidselen en de werkelijke
gebeurtenissen bij Venlo, Cecilia Mertens was amper een week in Baarlo. Te voet is de
afstand ongeveer 7 km, er waren dus grote aantallen toeschouwers: zeer waarschijnlijk
is ze met mede-onderwijzeressen gaan kijken.
23 juni 1911 gemeente Maasbree
1 23 Juni 11
Cobben M.L.J. […] uit Echt [het betreft Maria Lucia Johanna Cobben,
geboren te Limbricht, 2 mei 1889]
2
idem
Mertens C.J. vrouw
A44 Echt
getuigschrift van verandering van
werkelijke woonplaats, duplicaat van het getuigschrift
R.K. Aanmerkingen: 91
27 juni 1911

640

Benoeming in Maasbree van Maria Lucia Johanna Cobben

14 augustus 1911 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree:
Vanwege de hitte en de heersende mazelen moeten de scholen worden gesloten.
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Na de restauratie is de muursteen van het klooster blijven zitten.
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15 augustus 1911 uit het boek Van Barle tot Baarlo
Bijzondere meisjesschool St. Odilia
Tot 1909 gingen de Baarlose jongens en meisjes naar de openbare school aan de markt.
De school annex gemeentehuis was dus gemengd. In de benedenverdieping was de school
gevestigd en boven had de gemeente enkele vertrekken als kantoorruimte. In dat jaar
1909 en wel op 1 december werd vooral door toedoen van de toenmalige Pastoor Geenen
een bijzondere meisjesschool opgericht, onder leiding van het parochieel Kerkbestuur.
De zusters Ursulinen, die in 1902 het klooster aan de Maasstraat gebouwd hadden,
namen de inrichting en het onderwijs op zich. Zij waren in 1902 gevlucht vanuit
Lamballe in Bretagne, vanwege de anticlericale wetten van Combes. In 1906 waren zij
reeds gestart met een bewaarschool. Deze zusters Ursulinen hebben tot 1936 het
kleuteronderwijs en het Lager Onderwijs voor meisjes in Baarlo geleid. Ook het
bestuur hadden zij in 1920 overgenomen van de parochie en heette van toen af
‘Vereniging St. Jozef’. In dat jaar kwam de nieuwe wet op het L.O. tot stand. De
eerste voorzitster was L. Ollivier (wereldnaam van een zuster Ursuline) en C. Nouësan
(Mere Marie du Saint Esprit).
Toen de school op 1 december 1909 geopend werd, telde zij 72 leerlingen, verdeeld
over 2 leerkrachten en 2 leslokalen. Deze leslokalen waren in het begin gevestigd in
het klooster aan de Maasstraat. Later verhuisde men naar een groter gebouw, dat
gestaan heeft waar nu de parkeerplaats is, en in de oorlog door granaten zwaar
geteisterd, maar in 1945 weer hersteld werd. Het eerste hoofd der school was Johanna
Hendrika Valk. Zij is tot 1912 hoofd geweest. Haar collega-onderwijzeres was Maria
Wilhelmina Boots, die tot 1 mei 1916 aan de school verbonden is geweest. Als in mei
1911 de school 98 leerlingen telt mag er een derde onderwijzeres benoemd worden en
dat is Mej. Trinette Perry.
Toen op 1 juli 1936 de zusters Ursulinen vertrokken, zijn er de volgende leerkrachten
aan de school werkzaam (geweest):
Johanna Hendrika Valks
1909-1912 (hoofd) (getrouwd Grooten)
Maria Wilhelmina Boots
1909-1916 (zij is in 1909 in Echt afgestudeerd)
Antonia Maria Anna Tilmans
1915-1918
Francisca van Groesen
1920-1923
Anna Hendrika Jacoba Jacobs 1921-1923
Cecilia Jacoba Mertens
1911-1915 en 1915-1923 (hoofd)
#207

33

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Het echtpaar Theelen-Mertens

680

685

Trinette Cornelia Perry
1916-1920
Bertha Judith Petronella Kessels 1918-1925 (Zr. M. Gertrude)
Catharina van Houts
1920-1923 en 1923-1936 (hoofd) (Mere Therese)
Maria Catharina Josepha Antonia Heines 1927 (in 1926 in Echt afgestudeerd)
Mathilde Henrica Wilhelmina van Bergen 1929-1930
Anna Maria Hubertina van Bergen 1921-1936
5 september 1911
11 oktober 1911

690

Overlijden van Leonardus Hubertus Theelen in Roggel
Aanstelling van Maria Hubertina Veltmans

31 oktober 1911 R. K. O. B. in het Bisdom Roermond. Cursus voor de Hoofdacte.
Onder hooge goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop van Roermond zal het Hoofd bestuur
van den R. K. O. B. een Cursus voor de hoofdacte openen te Sittard.
De cursus wordt ingericht voor een tweejarige studie en zal alle examenvakken
omvatten.
De lessen zullen gegeven worden op zaterdag in de localen van het Bisschoppelijke
College en de uren zijn zóó gekozen, dat de deelnemers langs de drie spoorlijnen
tijdig kunnen aankomen en vertrekken. Het hoofdbestuur zal, zoo noodig, stappen doen
om van Gemeente- en Schoolbesturen een vrijen Zaterdag voor de deelnemers te
verkrijgen.
Het schooljaar begint en eindigt met September en telt veertig lesdagen. Het lesgeld
is voorloopig vastgesteld op f35 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen in twee
halfjaarlijksche termijnen. Op den 15en September en den 15en Februari zal er telkens
over worden beschikt door den Bondspenningmeester.
Voor den eersten termijn van het cursusjaar 1911/12 zal het lesgeld f10 bedragen.
Den 5en Januari 1912 wordt over dit bedrag door den Bondspenningmeester
gedisponeerd.
Als leeraren zullen optreden:
de Zeereerw. Zeergel. Heer P. H. Brounts, Dir. Van het Bissch. College te Sittard,
voor Godsdienstkennis; de heer J. Resink, directeur der R. K. Kweekschool te Eijsden,
voor Ned. Taal en Letterkunde; de heer S. Kentgens, hoofdonderwijzer en leeraar aan
de R. K. Normaalschool te Sittard, voor Rekenen en Kennis der Natuur (Natuur-, Dieren Plantkunde); de heer C. Bongaerts, leeraar aan de Bissch. Kweeksch. Te Echt, voor
Geschiedenis en Aardrijkskunde; de heer J. F. Kersten, leeraar aan de Bissch.
Kweekschool te Echt, voor Opvoeding en Onderwijs; de heer J. Beusmans,
hoofdonderwijzer en leeraar aan de Teekenschool te Sittard, voor Teekenen.
De zeereerw. Heer Brounts is als Directeur met de leiding van den cursus belast.
De cursisten zullen gratis gebruik kunnen maken van de op te richten bibliotheek, die
alle werken zal bevatten, welke voor de studie noodig en nuttig zijn, inzonderheid
voor Ned. Taal en Letterkunde, Methodiek en Godsdienstkennis.
De deelnemers verplichten zich, behoudens bijzondere omstandigheden, alle lessen
geregeld bij te wonen.
Allen, die aan den cursus wenschen deel te nemen – ook zij, die hebben geantwoord op
de vroeger verzonden circulaire – worden verzocht, vóór den 7en November hun naam en
woonplaats op te geven aan den Directeur van den Cursus, den Zeereerw. Zgl. Heer
Brounts, Directeur v. h. Bissch. College te Sittard.
Namens het Hoofdbestuur v.d. R. K. O. B. in het Bisdom Roermond
J. P. CROMBACH, Voorzitter.
G. A. DAMEN, Secretaris.
W. L'ORTYE, Geestel. Adviseur.
2 november 1911 T.C. Perry, Blerik: geslaagd te Venlo
in Vrije en Orde-oefeningen der Gymnastiek
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1 november 1911 L.H.H. Theelen wordt aangesteld als onderwijzer in Grathem,
aan de school te Kelpen tegen een jaarsalaris van 500 gulden.
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Het Sint Jozefklooster te Baarlo ca 2006
31 december 1911 Veel heil en zegen
Aan het eind van 1911 wenst weer haar broer Jacques een gelukkig 1912, maar nu wordt
de kaart naar Baarlo gestuurd. De voorkant van beide kaarten is een gelijke, zeer
donkere, foto van een man en vrouw in een bos.
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5 januari 1912 Onderwijzeressen-cursus voor de hoofdakte.
Z. D. H. Mgr. Drehmanns, Bisschop van Roermond, heeft aan de Bissch. Kweekschool voor
Onderwijzeressen te Echt een Cursus verbonden tot opleiding van religieuzen en
onderwijzeressen voor de Hoofdakte.
De cursus is ingericht voor een tweejarige studie en omvat alle examenvakken.
Bovendien zullen er nog lessen worden gegeven om de Godsdienstkennis der leerlingen
te bevestigen en uit te breiden.
De lessen zullen gegeven worden op Zaterdag in de lokalen der Bissch. Kweekschool.
Het schooljaar begint en eindigt met September en telt veertig lesdagen.
Het lesgeld is voorloopig vastgesteld op een maximum van 40 gld. Per jaar, bij
vooruitbetaling in twee halfjaarlijksche termijnen te voldoen.
De Cursisten zullen gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek, die aale werken
bevat welke voor die studie noodig en nuttig worden geacht, inzonderheid voor
Godsdienstkennis, Nederl. Taal en Letterk., Opvoeding en Onderwijs.
De Besturen van R. K. Bijzondere Scholen worden door Z. D. H. dringend verzocht, de
deelneming voor de belanghebbenden mogelijk te maken en te bevorderen.
Behalve de Directeur en eenige Zusters-Leeraressen van de Bissch. Kweekschool, zijn
door Z. D. H. als leeraren aan den Cursus benoemd;
de Weleerw. Heer W. Theunissen, rector v. h. Ursulinnenklooster te Echt
en de heeren: C. Bongaarts, F. Kersten, leeraren aan de Bissch. Kweekschool voor
onderwijzers te Echt en J. Reinaards, hoofd eener R. K. Bijz. School te Roermond.
De hoofden van Scholen worden beleefd verzocht, belanghebbende Onderwijzeressen met
dit schrijven in kennis te stellen.
Religieuzen en onderwijzeressen, dia aan den cursus wenschen deel te nemen, dienen
zoo mogelijk, vóór den 10en Januari a. s. haar naam en adres op te geven aan den
directeur der Bissch. Kweekschool voor onderwijzeressen te Echt, den heer J. J.
Verbeeten.
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11 januari 1912 Heel en Panheel, 10 Jan.
Allertreurigst heeft het er in deze streken uitgezien, wat de geneeskundige hulp
aanging. Roermond heeft tal van dokters. Weert telt er twee (bevolking met de
gehuchten: Swartbroek en Tungelroy, circa 1 uur van de stad gelegen, ruim 10.000
zielen), Heythuyzen, meer noordwaarts gelegen, bezit ook een arts; dat is alles, want
dr. H. te T. oefent sinds jaren zoo goed als geen praktijk meer uit. Daar zijn dus de
dorpen links van de Maas: Horn, Baexem, Haelen, Beegden, Heel c.a., Wessem,
Ittervoort, Neeritter, Grathem, Stramproy, Hunsel en Ell die jaren en jaren geen
enkelen geneesheer in hun midden hebben gehad. Met vreugde werd dan ook de vestiging
begroet van den jeugdigen arts V. in onze gemeente, nu een goede week geleden;
voorwaar ook een uitkomst voor het gesticht alhier met zijn belangrijke bevolking.
29 februari 1912
dienst moet.
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Uit de brief over pensioenbijdrage blijkt dat L.H.H. Theelen in

11 maart 1912 Overlijden van Maria Chrysostyma Mertens te Grathem
Verder is niets over deze Maria bekend.
12 maart 1912 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree, boek 597, akte 151
Levering van boeken met een korting van 10 % en leien 12 %.
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6 mei 1912 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree, boek 597, akte 257
Wijziging van het leerplan.
30 mei 1912 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree, boek 597, akte 291
Sluiting van de OL School Baarlo i.v.m. besmettelijke ziekte.
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2 juli 1912
4 augustus 1912

H. Perry: Sobriëtasdag te Maastricht, adjunct-secretaris

765

31 december 1912 Boek BAARLO IN BEELD.
Op pagina 43 een klassenfoto uit 1912 gemaakt bij de St. Odiliaschool aan de
Maasstraat. Schoolhoofd Johanna Valk, hoogstwaarschijblijk links, in het midden
Cecilia Mertens en geheel rechts Maria Boots. Verder in 4 rijen 26 meisjes.

770

31 december 1912 gemeente Maasbree, invoeringsnummer 0712 over 1912
Onderwijzend personeel te Baarlo: J.M. Ramaekers, hoofd; P.J.M. Snijders,
onderwijzer; W.H. Hendrikx, onderwijzer; J. Tilmans [J.H. Tillmans, J.H.H. Tilmanns],
onderwijzeres.
Het aantal Bijzondere scholen in Baarlo bevat 112 vrouwelijke leerlingen, het aantal
onderwijzers met inbegrip van het hoofd der school is 3.
In 1909 is de school te Baarlo opgericht, 2 onderwijzers en 74 vrouwelijke
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leerlingen.
In 1910 zijn er 2 onderwijzers aan de school te Baarlo en 82 vrouwelijke leerlingen.
In 1921 zijn er 3, later 4 onderwijzers aan de Bijzondere meisjesschool te Baarlo en
94 vrouwelijke leerlingen (invoeringsnummer 721)
In 1921 bestaan te Baarlo een bewaarschool met 1 onderwijzeres en 2 helpsters.
In 1921 bestaat de Hanzebank te Blerick, Maasbree en Baarlo. Idem in elk dorp de
Boerenleenbank.
1 januari 1913 De familie van de Kerkhoff voor het schoolhuis te Helenaveen
ca 1910-1915
Hannes van Knokeren was de bijnaam voor Johannes van de Kerkhoff. Tot september 1921
was hij hoofd der school van Helenaveen en dus de voorganger van Leo Theelen. Het
jonge echtpaar komt op (ongeveer) 16 februari 1922 in het huis wonen. Het grote gezin
van de Kerkhoff is na zijn pensioen intussen verhuisd naar Helmond en in juni 1923
emigreert het definitief naar Tiffin in de Amerikaanse staat Ohio, waar al enkelen
van hun kinderen wonen. Hannes en zijn vrouw Marianna van Heesch zijn dan ongeveer 67
jaar. Een uitgebreid verslag in zes delen van de belevenissen van Hannes van Knokeren
is te vinden in de krant de Zuidwillemsvaart van herfst 1923. Op verzoek kan dat
verslag per e-mail worden opgestuurd. Het eerste deel – het vertrek - van de 6 delen
kunt u hieronder lezen.
De zeer grote tuin rondom het huis heeft hij laten beplanten met fruitbomen.
Waarschijnlijk is een deel van de kosten betaald door het Koning Willem III Fonds.
Het huis was ook zo groot dat daar ook regelmatig onderwijzers van elders konden
inwonen.

De familie van de Kerkhoff voor het huis te Helenaveen
805

810

5 januari 1913 Clotilde Tegelhoff wordt hoofd der school in Baarlo;
tot en met 15 januari 1915 wanneer Cecilia Mertens haar opvolgt. Clotilde Tegelhoff
wordt nog in juni 1921 genoemd als hoofd der school van de meisjesschool te
Overdinkel. Ze is geboren op 2 april 1863. Ze komt dan uit Bergeijk. Op 16 jun 1914
vraagt ze een buitenlands paspoort aan.
21 maart 1913 De dorpen Maasbree, Baarloo en Blerik
zullen met ingang van 1 januari 1914 ieder voor zich een afzonderlijke gemeente
vormen.
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5 mei 1913

T.C. Perry: akte examen L.O.

14 mei 1913 Maasbree; De Raad vergaderde 9 dezer, nam. 4 uur te Baarle.
Aanwezig 11 leden.
besloten werd het onderwijs te Blerick te reorganiseren, door het doen geven van
onderwijs in de Fransche en Duitsche taal. […] Aan het Hoofd der school Beussen te
Maasbree werd op verzoek met 1 Jan. 1914 eervol ontslag verleend.
28 mei 1913 L. Mertens: Katholieke Actie, Sobriëtas Maastricht;
boekbespreking in het Centrum
“Dit boek – zegt het voorwoord, dat geteekend is door de Limburgsche Onderwijzersclub
en het Limburgsche Priester-Kruisverbond – dit boek wil een voorstelling, een beeld
geven van ’t Vereenigingsleven der katholieken, zoowel van het zuiver godsdienstige,
als van het maatschappelijke; het laatste, gevestigd op katholieken grondslag en
strevend mede naar een hooger en bovennatuurlijk doel.”
De ontwerpers van dit boek zijn drankmisbruikbestrijders, dus wordt allereerst de
Matigheid, het vereenigingswezen ter bevordering daarvan enz naar voren gebracht. Een
aantal artikelen van bekende drankbestrijders zijn in deze uitgave opgenomen, o.a.
van dr. Ariëns, kapelaan Van de Venne, mr. Bolsius, jhr. Ruys de Beerenbrouck, de
doctoren Geelen en Meuleman, pater Ildepheusus en anderen. In een artikel over
“Sanatoria van Drankzuchtigen”, deelt dr. Ariëns mee, dat het fonds der Vereeniging
tot bevordering der verpleging van katholieke drankzuchtigen in Nederland reeds over
een som van bijna 70 duizend gulden beschikt en niet onwaarschijnlijk nog in de loop
van 1913 de eerste steen gelegd zal kunnen worden. Bravo!
Het tweede deel van het boekje is gewijd aan allerlei andere katholieke vereenigingen
en bevat o.m. artikelen van pater A. Vyghen CssR, H. v. Ruth S. J., W. Cramer S. J.,
Marius Lamers, pastoor Jacobs, kapelaan Kitelaar, prof. Keuler, rector v. d. Marck,
L. Bartels, A. Kellenaers, P. Meskes, L. Mertens, Nous en passous et des meilleurs.
Een belangrijke uitgave.
6 juni 1913 ROERMOND. Gisteren heeft hier de centrale raad
van het Limburgsch kruisverbond vergaderd, onder voorzitterschap van jhr. Mr. Ch.
Ruys de Beerenbrouck. […]
Tegelijkertijd heeft de Limburgsche Mariabond, onder leiding van gravin de Geloes uit
Eisden, zijn jaarvergadering gehouden. […] Ter vervanging van mej. Van Blarkom,
Roermond, wordt tot bestuurslid gekozen mej. W. Welters, Echt.
26 augustus 1913 KERKELIJKE ZAKEN.
In het klooster der Ursulinen te Echt is op 50-jarigen leeftijd overleden de Eerw.
Zuster mere Marie Vincent, in de wereld mej. W. C. Boumans, geboren te Dreumel; de
overledene was in het 29ste jaar harer professie.
29 augustus 1913 Examen hoofdakte.
's-Hertogenbosch. Geëxamineerd 13 candidaten. Geslaagd de dames: C. J. Mertens,
Baarlo; M. N. W. Meijs, Tilburg; B. B. Morpurgo, Teteringen; M. F. Mulders, Tilburg;
E. M. Sars, Alem; M. L. J. F. Simons, Swalmen; A. E. van Sloun, Born.
31 december 1913 Foto met
Fons
Sjaak
Toon
[tante] Wies
Jerome

865

40

Leen

Bart (=Lambert)

[zie elders. Op deze foto ontbreken Maria – die dan al wel zal zijn overleden – en
Cecile. De echtgenote van Jerome - Louise Verbruggen - staat er als enige echtgenote
op, zodat we kunnen concluderen dat de foto genomen is na 11 maart 1912 en voor 30
mei 1916. De foto is voor het schoolhuis genomen.]
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31 december 1913

Foto van drie onderwijzeressen, ca 1913 en van de tuin in 2006

Links of Perry of Tilmans, midden Clotilde Tegelhoff, rechts Cecilia Mertens.
Deze foto is waarschijnlijk genomen in de kloostertuin.
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Een foto van de huidige tuin. Waarschijnlijk zijn de begroeide tuinmuren nog
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4 januari 1915 De Koningin brengt morgen een bezoek aan Weert, Grathem,
Budel en Eindhoven. [Volgens de aankondiging in de krant, maar in werkelijkheid
bezocht ze vooral de vluchtelingen rond Maastricht.]
5 januari 1915 De koningin in Limburg
Maandagochtend ongeveer half twaalf arriveerde H. M. de Koningin per extratrein,
bestaande o.a. uit 5 salonrijtuigen, te Maastricht. Bij het station stonden duizenden
menschen. […]
In het Gouvernementsgebouw werd de Koningin verwelkomd door mevrouw Ruys de
Beerenbrouck. Ongeveer 70 persoonen uit alle deelen der provincie verschenen ter
receptie, allen bestuursleden van vluchtelingen-comité’s, van plaatselijke
steuncomité’s en Roode Kruis-afdeelingen. Zoo werden aan H. M. voorgesteld heeren uit
Maastricht, Roermond, Venlo, Kerkrade, Sittard, Heerlen, Weert, Valkenburg, Eijsden,
Houthem.
Nadat H. M. de thee gebruikt had bij mevrouw Ruys, verliet de Koningin weer het
Gouvernementsgebouw per auto, bezocht enkele posten en wachten en vertrok daarna in
richting Roermond, om onderweg nog even te inspecteeren de troepen uit Maastricht,
die dien morgen waren uitgerukt voor een militairen marsch.
Heden keert H. M. in de residentie terug.
16 januari 1915 Cecilia Mertens wordt Hoofd der School aan de Odiliaschool
te Baarlo. Ze zou het jongste hoofd in het land zijn (volgens verhalen in de familie
van haar broer Jérôme). Ze was toen 23 jaar.
18 januari 1915 Verlofaanvrage ten behoeve van het hoofd de school te Baarlo J.M.
Ramaekers die als sergeant te Eijsden is gedetacheerd.
30 januari 1915

910

Benoeming van Allegonda Hubertina Peeters

16 juli 1915 Examens hoofdakte. Breda. Geëxamineerd 13 candidaten,
geslaagd … J. H. Govaaerts, Helenaveen, L. J. Bastiaansen, Sprundel, ..
1 september 1915 Brief aan het Ministerie van Oorlog m.b.t. de onmisbaarheid van Jan
Mathijs Ramaeckers als hoofd der O.L. School te Baarlo.
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3 december 1915 Baarlo, 30 November 1915. Hedenavond werd alhier
eene vergadering van R. K. Middenstanders gehouden, waarin de heer J. E. Brecheisen,
kassier van de Bijbank der Utrechtsche Hanzebank te Venlo als spreker optrad met het
onderwerp: Middenstands-organisatie en Middenstandscrediet.
De vergadering was druk bezocht, terwijl de Zeer Eerw Heer Pastoor der parochie van
zijne groote belangstelling voor het Middenstands vraagstuk, door zijne
tegenwoordigheid blijk gaf, alsmede door de kernachtige woorden, waardoor Z.E. er
zeer zeker toe heeft medegewerkt dat staande vergadering reeds tot de oprichting
eener R. K. Middenstandsvereeniging voor Baarlo en omgeving werd over gegaan.
Vervolgens werd een Bestuur gekozen en werden de Statuten der Vereeniging
vastgesteld.
Met algemeene stemmen werd besloten een agentschap der Utrechtsche Hanzebank ter
plaatse te doen vestigen, terwijl van de gelegenheid tot het nemen van aandeelen in
gezegde Bank een druk gebruik werd gemaakt.
[Waarschijnlijk heeft Cecilia Mertens hier een rekening geopend om haar
spaargeld te bewaren. Zij heeft het gespaarde geld ingebracht bij haar
huwelijk. Bij het faillissement door wanbeheer van de Hanzebank is een deel
van het geld verloren gegaan.]
6 januari 1916 […] dat de postbezorging te Baarlo rechtstreeks plaats heeft van uit
Venlo, zoodat deze onafhankelijk kan geschieden van de dienstregeling der tram. […]
28 januari 1916 Benoeming van Antonia Maria Anna Tilmanns
aan het Bijzonder Lager onderwijs. Akte te Venlo 26 november 1908, akte van
bekwaamheid als onderwijzeres Venlo 5 juni 1912, akte van bekwaamheid voor Lager
Onderwijs te Breda 17 maart 1915, getuigschriften van goed gedrag.
[Op 12 december 1916 wordt vermeld Tilmans Jacoba H.H., vroegere onderwijzeres
Baarlo, aan de O.L. School)
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16 februari 1916 ECHT bij Roermond. Bisschoppelijke Kweekschool voor
Onderwijzeressen. Bestuurd door Zusters Ursulinen. Kost- en leergeld, met inbegrip
van beddegoed en bewassing, 195 gulden ’s jaars. Overste: Mere M. STANISLAS.
Directeur der Kweekschool: L. Hermans. (6317)
16 februari 1916 Rioleering Baarlo. De Heer Janssen zegt,
dat de meerderheid der belanghebbenden geen riolering wenschen. Wel hadden zij gaarne
een bovengrondsche afwatering aan de rechterzijde van den weg van af het huis G.
Fleuren tot aan het Ursulinenklooster. De raming van dit werk bedraagt f60- Besloten
wordt bedoelde afwatering te maken.
Eervol ontslag onderwijzer Snijders. […] De Heer Kuypers, die ongehuwd is, kan
gemakkelijk een kosthuis vinden.
21 februari 1916 Vanwege overtolligheid wordt voor de onderwijzer
P.J.M. Snijders van de O.L. School te Baarlo vervangend werk gezocht in de gemeente.
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21 februari 1916 De pastoors der parochie’s Baarlo, Belfeld, Blerick,
Reuver, Steijl, Tegelen en Venlo hadden, naar wij in de Tijd van Zaterdag lezen, op
initiatief van den Aalmoezenier van den Arbeid, besloten Zondag een gelijktijdige
actie te voeren tegen het in deze fabrieksplaatsen diep ingewortelde kwaad:
de z e d e l o o z e
g e s p r e k k e n. Te dien einde, zoo meldt de N. V. Ct.,
zal a.s. Zondag onder alle H. Missen in vermelde parochies gepreekt worden door de
bekende volksmissionarissen, de Z. E. Paters Redemptoristen.”
Voortreffelijk! Maar waarom die ongelukkige parochies Baarlo en zoo voorts daartoe
uitgelezen worden, vatten wij niet. Zou ’t daar werkelijk zooveel erger zijn dan in
andere fabrieksplaatsen? En in fabrieksplaatsen erger dan in andere plaatsen?
2 maart 1916 […] dat van de houders van motorvoertuigen in deze gemeente,
bij een eventueele 2e mobilisatie, alleen aan den Heer CLA. van der Weijden,
geneesheer alhier, een rijbewijs dient te worden uitgereikt.
2 mei 1916 Peter Theelen trouwt met Johanna Raymakers te Roggel
(dubbelhuwelijk)
2 mei 1916 Leonie Theelen trouwt met Franciscus Snijders te Roggel
(dubbelhuwelijk)
11 mei 1916 Trinette Cornelia Perry uit Tegelen
wordt benoemd als onderwijzeres Bijzonder Lager Onderwijs in Baarlo. Ze heeft haar
akte als onderwijzeres gehaald in Venlo op 3 mei 1913. Gymnastiek op 31 oktober 1911
te Venlo, nuttige handwerken op 22 maart 1915 te Breda.
24 juni 1916 Vrouwenarbeid tijdens Mobilisatie.
De Nationale Vrouwenraad van Nederland heeft het plan ontwikkeld en ten uitvoer
gebracht, om een Urgentieraad te vormen, welke zijn vertakkingen zal hebben over het
gansche land. Het doel is, dat, mocht een oorlog uitbreken, de mannenkrachten kunnen
vervangen worden door geschoolde vrouwen. Men zag in het buitenland hoe weinig
vrouwen er geheel en al opgewassen waren tegen het werk, dat van haar gevraagd werd.
Dit euvel wil men nu ondervangen, met een reserve van vrouwen, die ten snelste de
mannen kunnen vervangen, zal er geen gevaar zijn voor stopping in openbare en andere
bedrijven. De Ministers van Binnenlandsche Zalen en van Oorlog, en de
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht betuigen aan het plan volle instemming;
directies van Posterijen en Telegrafie en van de Spoorwegen hebben medewerking
toegezegd, eveneens de Inspecteur van den Mil. Geneeskundigen Dienst. De Urgentieraad wil trachten in den kortst mogelijken tijd de vrouwen, die zich aanmelden, de
noodige practische kennis te doen krijgen; voorloopig strekt hij zijne werkzaamheid
uit over de volgende bedrijven: Post- en Telegrafie; Vervoer (trein, tram, boot,
rijtuig, automobiel); Gemeentebedrijven; Winkelbedrijf (aanvoer en distributie
voornamelijk van levensmiddelen); Administratief werk; Verplegingsdienst; huiselijke
bezigheden. Iedere vrouw kan zich nu bekwamen in het bedrijf, dat haar het meest
aantrekt en waarvoor zij ’t best geschikt is.
Het bestuur van den Urgentie-raad van Amsterdam […]
Als afgevaardigden van bij den Nation. Vrouwenraad aangesloten vereenigingen zijn
toegetreden: voor de […]; voor den Bond van Onderwijzeressen bij het Fröbelonderwijs:
mej. J. J. Mertens; voor den Ned. Bond […]
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6 juli 1916 Raad van State Op het beroep van den inspecteur
van het lager onderwijs in de 1e inspectie tegen het besluit van Gedep. Staten van
Limburg,waarbij voor de bijzondere lagere school te Maasbree, afdeeling Baarlo een
rijksbijdrage van f1727.08 over het afgeslooten jaar was toegekend, is, bij Kon.
besluit verklaard, dat voor die school over genoemd jaar geen bijdrage kan worden
verleend, wegens het bestaan hebben van een vacature in het onderwijzend personeel
gedurende langer dan een jaar.
7 augustus 1916 Subsidie Kruisverbond Maasbree en Baarlo.
Ingekomen op 23 jun 1916, gevraagd werd een jaarlijkse subsidie van f25, toegewezen
wordt f15 voor 1916.

1020

10 augustus 1916 […] dat de kermis te Baarlo (gem Maasbree)
pleegt gehouden te worden van 8 t/m 12 September. Bedoeld dorp ligt meer dan 5 K.M.
van de plaats waar soldaten zijn gedetacheerd. Het komt mij voor, dat het wenschelijk
zou zijn, wanneer dit jaar de kermis mocht doorgaan.
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9 november 1916

in NRC: beschrijving van kasteel Baarlo

14 november 1916 Onderwijs. R. K. Bewaarschoolonderwijs.
VENLO. Geslaagd de dames […] ; C. Mouëssain, Baarlo; […]
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1 januari 1917 Uit “Sprokkelingen”
Het eerste huis aan de Marktstraat in Baarlo (voorheen Dorpsstraat geheten) is thans
in gebruik als magazijn van bakkerij Fleuren. Aan de oorspronkelijke bouwwijze was te
zien dat het ooit een geheel vormde met café Centraal. Het was een vrij kleine woning
die aan de achterkant aanleunde tegen de danszaal. Aanvankelijk was deze behuizing
verhuurd aan Frits Holtackers (Lamerte Frits) en zijn vrouw Han Stregels. Hij was
modelmaker. Ook zadel- en haammaker Keiren uit Tegelen vond hier onderdak. Rond 1917
werd het huis verhuurd aan onderwijzeressen. O.a. de dames Mertens, Tillemans en
Perry. Juffrouw Mertens was hoofd van de meisjesschool en ze maakte bij allerlei
gelegenheden liedjes en gedichten.
Na deze dames woonden er juffrouw Jacobs en haar zus. Voordat dit pand werd verbouwd
tot opslagplaats woonden er o.a. de weduwe Worms, de families Bouman, Peys, Keunen en
Huys.
20 januari 1917 VOOR DE VROUW
De Onderwijzeres aan de lagere school
Hoe dikwijls heb ik 't hooren zeggen: O, ze heeft maar lagere akte, ze is maar gewoon
onderwijzeres.
Zoo gemakkelijk gezegd, maar ook zoo ondoordacht.
Zeker, de kennis voor een lager akte is misschien niet buitengewoon, er worden
misschien geen bovenmatige inspanningen van het verstand geëischt, maar ik laat er op
volgen: sluit een lager akte dan verdere ontwikkeling uit? Zij, die hare taak naar
behooren opvat, zal naar gelang hare krachten en tijd het toelaten, bij deze studie
niet ophouden, maar trachten haren geest te ontwikkelen op elk gebied, om daardoor
een helderder inzicht, een beteren kijk op het leven te verkrijgen, wat alles ten
goede zal komen aan de opvoeding van het kind.
O, zou ik willen vragen, maken wetenschappen alleen den mensch groot?
Zijn het niet juist de gewone onderwijzeressen, aan wie wordt toevertrouwd de jeugd,
het kind, waarvan door onze voormannen is gezegd, ja uitgeroepen: “Hebben we het
kind, dan hebben we de toekomst.“
Zijn zij het niet, die naast de ouders het kind moeten opvoeden, leiden, het karakter
moeten vormen, om het geschikt te maken voor Kerk en Maatschappij?
Is die taak dan niet groot? De verantwoording niet zwaar?
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd zien de ouders zich verplicht, het kind naar de
school te zenden. Denk daarom niet dat dit ieder ouder zoo gemakkelijk valt.
Zeker, ieder vader is trotsch te kunnen zeggen, wat wordt m'n zoon al groot en zijn
hand gaat liefkoozend over het hoofd van z'n oudste, die nauwelijks zes jaren telt;
ja, ieder moederoog straalt van moederglorie bij het zien grooter worden van haar
dochtertje en zij denkt haar reeds als hulp en steun in de huishouding. O, wat al
droomen zijn er gedroomd, wat al luchtkasteelen gebouwd door die ouders, bij het
gadeslaan hunner spelende kinderen! Het waren echter slechts droomen, maar nu is het
werkelijkheid en de verantwoording groeit bij dit tijdstip, nu het kind als 't ware
zijn intrede doet in de wereld; en het doet hen verlangen hunne kinderen te behouden
zooals ze nog zijn, die kinderen zoo wijs reeds in hunne verbeelding, maar nog zoo
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rein en onschuldig, gelukkig en tevreden levend in hun kinderwereld, waarover vader
en moeder regeeren.
Voelt ge dan wel, dat 't moeite kost aan die ouden, reeds nu hunne kinderen te moeten
afstaan, ze te moeten toevertrouwen aan anderen?
Begrijpt ge dan niet, dat het een offer kost aan die moeder, die toch zoo graag
gelooft, dat zij de eenige is, die haar kind verstaat en helpen kan?
Begrijpt ge ook nu, hoe hoog ze staan, zij, die gesteld zijn het lager onderwijs te
geven? Welk eene zware taak op hen rust, welk eene verantwoording dit met zich
brengt? Moesten ze niet de plaats der ouders vervangen, gedurende zoo'n groot
gedeelte van den dag?
Enkelen onder u zullen misschien denken, ja wanneer het altijd zóó werd opgevat, ja,
dan!
Natuurlijk zullen er onderwijzeressen zijn, die hunne taak niet ernstig genoeg
opnemen; – wel eens vergeten, maar – wie onzer faalt niet eens, al is hij bezield met
de beste bedoelingen?
Neen, laten we de onderwijzeressen waardeeren, laten we ze hoogachten, leeren we den
kinderen eerbied en liefde voor haar en laken we nooit hare fouten en gebreken in hun
bijzijn.
Weer anderen zullen er zijn, die zeggen, wanneer men het zoo hoog opneemt lijkt ons
die taak veel te zwaar; die onderwijzeressen, ze zijn dikwijls nog zoo jong, men zou
werkelijk schuwen dit vak te kiezen.
Aan diegenen zou ik willen vragen en ook den onderwijzeressen wilde ik het hier nog
eens zeggen, weet ge ook wel, hoe heerlijk het is gewoon onderwijzeres te zijn?
En dan komen mij voor den geest, zoovele verschillende kindergezichten, jongere en
oudere. Ik zie ze daar komen die meisjes met hunne levendige, gezonde gezichtjes,
huppelend en dansend gaan ze het schoollokaal binnen, mond en oogen, alles lacht, –
't zijn die kinderen met die heldere hoofdjes, waarin alles zonder inspanning wordt
opgenomen, voor wie leeren wel spelen lijkt. Is het niet heerlijk, dat verstand te
mogen ontwikkelen, te helpen verrijken, de legster te zijn van het fundament, waarop
de hoogere wetenschappen moeten gebouwd worden?
Maar ik zie ze daar ook, die kinderen, voor wie leeren eene inspanning is, die reeds
zoo zwaar drukt op die nog jonge schoudertjes. O, schenkt dezen vooral uwe zorgen,
helpt hen dubbel, tracht hun ijver staande te houden, waardeert vooral de kleinste
vorderingen – en zeg me dan, of 't niet heerlijk is ook die kinderen te zien komen,
met verlangende gezichtjes, naar hun juffrouw, die ook zoo goed hen helpen kan, hun
zoo duidelijk weet te maken, de in hun oog zoo groote moeilijkheden, voor wie ze
hunne domheid niet behoeven te verschuilen achter eene slechts uiterlijke
onverschilligheid of speelschheid!
En dan zie ik ze nog komen, die jongens en meisjes, die, hoe jeugdig ook, reeds geen
dwang meer kunnen velen en bij de minste gelegenheid in staat zijn de orde te
verstoren. – ja. Dan is de taak vaak moeilijk en zwaar; maar ook deze inspanning zal
heerlijk worden, wanneer we, niet door hardheid, maar gestrengheid en liefde zullen
overwinnen, hebben weten te buigen en te leiden, gelijk de tuinman het jonge boompje,
karakters zullen vormen, die ook in later leven zullen begrijpen, dat er wetten zijn,
waaraan een ieder van ons zich heeft te onderwerpen.
Heerlijk, ten laatste, is het katholiek onderwijzeres te zijn. Ja, iederen dag
kunnen, maar moeten we ook God bidden, dat Hij ons helpe onze taak naar behooren te
vervullen en zien we ons werken met vruchten beloond. O, laten we niet trotsch gaan
op onze verdiensten, maar danken we Hem, die zoo groote gaven ons geschonken heeft.
CATH. THOLE, Bussum

1125

26 maart 1917 reclame in het Centrum:
Stalen. Naaisters en Wederverkoopers, die voor ’t aanstaande seizoen eene
prachtvolle stalencollectie Stoffen en Katoenen wenschen te ontvangen, gelieven zich
te wenden tot F. MÄHLER & Co., ARNHEM.

1130

5 april 1917 Jeugdorganisatie “Sobriëtas.”
In de Jeugdcommissie van “Sobriëtas”
hebben als vertegenwoordigers van de
hoofdbesturen der Diocesane Mariabonden
zitting genomen: Aartsbisdom Utrecht,
Mej. Cath. Thole te Bussum; Bisdom
‘s-Hertogenbosch, Mej. H. van Blarkom te
Nijmegen; Bisdom Breda, mej. J. P. Kessler te Ginniken; Bisdom Haarlem, Mej.
A. M. C. Mooyman te ’s Gravenhage; Bis-
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dom Roermond, Mej. Cécile Mertens, te
Baarlo.
25 juni 1917 C. Mertens, A. Tilmans en T. Perry schrijven een brief
over het slechte salaris.
25 Juni 1917 schreven de onderwijzeressen van de Odiliaschool een het schoolbestuur
een brief, waarin ze uitgebreid klagen over de abominabele salariëring. Een citaat:
“Zoals U bekend is, behoort het personeel der B.L. School nog steeds tot de z.g.
“minimumlijders”. Vervolgens wordt een lange staat van levensbehoeften opgesomd, die
tot in de kleinste details gaat. Totaal kwamen de schrijfsters op een bedrag van
precies f597,10. Ze constateerden dat de uitgaven de inkomsten overtroffen. Tenslotte
verwezen ze naar Sevenum. Daar verdienden de onderwijzers f750,- per jaar. Getekend
was het document door C. Mertens, A. Tilmans en T. Perry. Ze wilden een behoorlijke
beloning. Ongetwijfeld gestimuleerd door de zuster-econome van het St. Josephklooster
hadden ze de stap gezet om te klagen. Bovendien is het 1917. Het jaar van de
gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs.
[Deze loonsverhoging kan niet losgezien worden van de onderwijzers in dienst van de
gemeente Maasbree. Op 28 maart 1917 lezen we in boek 400, akte 121:
Elk hoofd der school geniet, behalve zijn jaarwedde, vrije woning zoo mogelijk met
een tuin. Kan het hoofd der school te Blerick, Maasbree of Baarlo geen vrije woning
worden verschaft, dan ontvangt het betrokken hoofd der school een vergoeding voor
huishuur, voor zooveel het hoofd te Blerick betreft, van drie honderd gulden, en
voor zooveel het hoofd te Maasbree of Baarlo aangaat van tweehonderd vijftig gulden
per jaar.]
30 juni 1917 Fransche kinderen in Limburg.
In den avond van 5 Juni kwamen 130 Fransche kindertjes uit het bezette gebied te
Maastricht aan. Veertien meisjes had men onderweg aan de Zusters Ursulinen te Baarlo
afgegeven en twintig kinderen waren te Sittard bij de Soeurs de la Providence
ondergebracht.
Mevrouw H. van Oppen, de dames Gadlot en Bauduin, leden van het Maastrichtsch Comité,
hadden al deze kleinen afgehaald in Roosendaal. Ze waren doodmoe en treurig, de arme
vluchtelingetjes en zagen er ellendig uit. […]
De dames van het Comité, o.a. Mevrouw van Oppen, Groote Gracht 18, Maastricht en mej.
Strens, Steegstraat 3, Roermond, zullen gaarne uwe goede gaven aannemen en zij zullen
er u oprecht dankbaar voor blijven.
2 juli 1917 […] den trein van 7.14 v. m. richting Venlo Eindhoven te Blerick te
laten stoppen. Een groote behoefte wordt hieraan gevoeld.
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7 juli 1917 Adhaesie-betuiging.
Ondergeteekenden betuigen hun volle instemming met het artikel van M. R. Teijssen in
het Centrum van Donderdag 14 Juni j.l. en besluiten de candidatuur Bulten zoo
krachtig mogelijk te steunen. A. J. v. Roosmalen, Helenaveen; Chr. Goevaers,
Liessel; P. J. v. Driel, Vlierden; J. Roefs, Liessel; Leo J. v. Lierop, Liessel; (en
vele anderen)
24 juli 1917 Wie is onze man?
Sympathiebetuigingen voor de candidatuur van den heer G. Bulten.
Amsterdam…
F. Lecluse, Hoofd der O. L. School Kessel (L.), G. H. H. Eggels, Onderwijzeres O. L.
School Kessel, Chr. Jillekens, Ond. O.L. School Kessel.
Uit Horst, dorp: H. Veller, J. G. van der Beuken, G. Hermsen, Aug. Claessius, Mej. F.
J. Maas.
Uit Griendtsveen: A. L. Hoefnagels, P. J. Hoefnagels, H. H. Verwijlen, C. J.
Hoefnagels.
Uit America-Horst: J. H. Hendriks H. de Sch, P. F. Doenssen, H. H. Hendriksen.
Uit Meterik-Horts: H. Janssen, M. C. I. Peeters.
Uit Sevenum: P. Ant. Driessen, H. A. Rijne, G. Janssen, Th. F. Meurs.
21 augustus 1917 De heer J.M. Ramaekers neemt ontslag als Hoofd der OL School te
Baarlo. Als opvolgers worden genoemd: A.H. Smeets, G.H. Hover en J.F. Slangen
8 november 1917
te Baarlo.
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Benoeming van G.H. Hover als hoofd de school te Baarlo. Hij komt

3 januari 1918 Journalistiek. Het eigendomsrecht van “De Nieuwe Koerier, Maas- en
Roerbode”, tot heden in bezit van de N. V. Roermondsche Stoomdrukkerij, is van af 1
Januari overgegaan in handen eener nieuw opgerichte naamlooze vennootschap, onder den
naam “Courant De Nieuwe Koerier, Maas- en Roerbode”. …
14 januari 1918 Te R o e r m o n d werd 13 dezer
vanwege den R.K. Limb. Onderwijzersbond eene salarismeeting gehouden, waarbij de heer
H. F. J. Brinkman, Lid der prov. Staten van Limburg, als spreker optrad.
Op verzoek van een spr. waren op deze meeting ook uitgenoodigd alle burgemeesters van
Limburg. De geringe opkomst van heeren burgemeesters kenschetste spr. als volgt: “Ge
ziet het pover resultaat der invitatie. Is hun gew[et]en niet geheel zuiver en
schuwen zij samen te zijn met u? Vinden zij het veiliger in eigen raadszaal, liefst
nog achter gesloten deuren, uwe belangen op hunne wijze te behartigen, dan hier eens
te komen luisteren naar uwe argumenten als toetssteen van de door hen aangenomen
houding.”
In zijn betoog doet spr. o.m. naar voren komen, dat sommige gemeentebesturen ten
opzichte van de salarisregeling een loffelijk voorbeeld hebben gegeven, doch dat het
met de geheele rest treurig gesteld is. De meeste gemeentebesturen in Limburg hebben
hun plicht niet gedaan. Het oud-liberale beginsel zit nog bij hen voor. Als een
tweede oorzaak noemt spr. in plattelandsgemeenten bij burgemeesters en raadsleden de
jaloerschheid, een derde oorzaak het spook der belastingen.
Ter illustreering van zijn betoog, noemt spr. uitlatingen van burgemeesters en
raadsleden van eenige Limburgsche gemeenten, gebezigd bij de behandeling van de
onderwijssalarissen in den raad.
Ten slotte werd met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen:
De vergadering, belegd op 23 Januari 1918 te Roermond door het hoofdbestuur van den
R.K. Onderwijzersbond in ’t Bisdom Roermond en bijgewoond door de heeren inspecteurs
van de 1e inspectie van het L. O. en het bez. onderwijs, den arr. schoolopziener in
Venlo, benevens een groot aantal onderwijzers, werkzaam bij het openbaar en
bijzonder onderwijs; gehoord de rede van den heer H. J. F. Brinkman, lid der staten
in de provincie Limburg; dankbaar erkennende, dat wel enkele gemeenten en
schoolbesturen aan de billijke verlangens der onderwijzers zijn tegemoet gekomen;
overwegende, dat niet slechts het belang der onderwijzers, doch ook en vooral het
belang van het onderwijs zelf dringend en spoedig een groote verbetering eischt van
de salarissen der onderwijzers; overwegende, dat de regeling, neergelegd in de
missive door de in deze bevoegde autoriteiten, n.l. inspecteurs en districtsschoolopzieners in de 1e inspectie, gericht aan Gedep. Staten van N.-Brabant,
Gelderland en Limburg, bedoeld is voor normale tijden, geheel onbestreden bleef en
algemeen geacht wordt op redelijke gronden te steunen en geen overdreven eischen te
stellen; overwegende, dat door de veranderende houding van Ged. Staten in Limburg
niet verwacht kan worden, dat alle gemeentebesturen de salarissen alsnog afdoende
zullen regelen; overwegende, dat Ged. Staten in deze provincie niet enkel
salarisregelingen, die verre beneden genoemden norm blijven, hebben goedgekeurd;
raadt alle onderwijzers, wier salarisregelingen in het onder de laatste alinea
genoemde geval verkeeren, ten sterkste aan in hooger beroep te gaan bij d[e] Kroon en
genoemde missive als leidraad te houden bij elke eventueele salarisactie, zoo bij het
openbaar als ’t bijzonder onderwijs.
15 januari 1918 archief gemeente Nederweert
Aan den Raad der Gemeente Nederweert.
Ondergeteekende Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus, onderwijzer te Kelpen
(Grathem) heeft de eer bij dezen te solliciteeren naar de vacante betrekking van
onderwijzer aan de o. l. school te Nederweert (Dorp) onder overlegging der volgende
stukken:
1. Akte van bekwaamheid als onderwijzer,
2. Bewijs van goed zedelijk gedrag,
3. Akte van bekwaamheid in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek,
4. Getuigschrift van geschiktheid als leider van lichaamsoefeningen,
5. Getuigschrift als spelleider,
6. Akte van bekwaamheid schoonschrijven M.O.
Nadere inlichtingen kunnen mede verstrekt worden door den heer A.J. Mertens
hoofd aan bovenvermelde school.
Uw Edelachtb. dw. dn.
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Kelpen, 15 Januari 1918.
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16 januari 1918 Salarismeeting te Roermond. Zie boven, strenge winterkoude, 400
onderwijzers aanwezig.
26 januari 1918
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ROERMOND. De stoomtramlijn Roermond-Roggel is gisteren geopend.

7 februari 1918 Brief van A.J. Mertens aan de gemeente Nederweert
m.b.t. L.H.H. Theelen.
22 maart 1918 Brief uit het archief van Grathem
(tegenwoordig gemeente Heythuysen)
Aan den Raad der Gemeente Grathem
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekende Theelen, Leonardus
Henricus, Hubertus, dat hij werd benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere
school te Nederweert, dat hij eervol ontslag vraagt als onderwijzer aan de openbare
lagere school te Kelpen, gemeente Grathem, dat hij, na onderling overleg met den heer
F.H. Baers benoemd hoofd aan laatst genoemde school, besloten heeft zoo mogelijk 1
April 1918 te Nederweert in functie te treden, weshalve adressant beleefd verzoekt
tegen dien datum uit zijn functie als onderwijzer te Kelpen te worden ontslagen.
’t welk doende enz
L.H.H.Theelen onderwijzer Kelpen
Kelpen, 22 Maart 1918
12 april 1918 archief gemeente Nederweert
Kelpen, 12 April 1918.
Edelachtb. Heer!
Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik tot heden geen schriftelijk bewijs van den
Heer burgemeester van Grathem ontving, dat ik met ingang van 16 April te Nederweert
in functie kon treden. Ik had al eens geschreven, was zelf naar Grathem geweest,
niets hielp. ’t Wachten moe ben ik er vandaag weer geweest, met ’t oog op het zenden
van eenig bericht naar Nederweert. De heer Burgemeester heeft me toen verteld, dat
alles in orde was. Ik kon naar Nederweert schrijven, dat ik 16 April in functie zou
treden. Ik heb hem echter geantwoord, dat ik zou schrijven, en in elk geval a.s.
Dinsdag zou gaan, wat ook tusschenbeide zou kunnen komen.
Wil s.v.p. in aanmerking nemen, dat ik dit vlug schreef, terwijl de veldwachter even
wacht.
Hoogachtend
Uw dw. dn.
L.H.H.Theelen
onderwijzer Kelpen.
16 april 1918 Leo Theelen begint als onderwijzer te Nederweert. In het archief van
Nederweert zijn de papieren te vinden onder nummer 1454. Hij was de enige
sollicitant. Bij de inschrijving wordt hij kostganger genoemd (bij Peter Schrijven?)
op adres Kerkstraat 74, later doorgestreept met nieuw nummer 85. Hij komt dan uit de
gemeente Grathem.
Op 30 september 1919 is hij verhuisd als kostganger naar Kerkstraat 18b, later
doorgestreept met nieuw nummer 23.
18 april 1918 Boek 400, akte 180 bevat Verordening Jaarwedden Onderwijzend
Personeel:
aanvangsjaarwedde f700
9 tweejaarlijkse verhoogingen van f100
Hoofd der School verhoogd met f500
voor iedere akte van bekwaamheid een axtra-toelage van f50
tegemoetkoming van 4 % hunner pensioengrondslagen
akte Duitsch en Frans f50 of f75
8 mei 1918 Hanzebank, Maliebaan 34 Utrecht, heeft een bijkantoor te Baarlo [zie 3
december 1915] en Maasbree.

1335

1 juni 1918 Schoolreisje van de kinderen te Baarlo naar Valkenburg
met de jongens- en meisjesschool met meester Hover, meester Hendrickx, juffrouw
Kessels en juffrouw Mertens. Er staan ongeveer 50 kinderen op de foto.
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8 augustus 1918 Mej. Mooyman wordt in het Centrum genoemd als secretaresse van de
Mariabond te Haarlem
17 september 1918 Het jeugdwerk van “Sobriëtas”.
Nadat half Augustus voor een 30-tal leiders en leidsters der Jeugdorganisatie van
Sobriëtas een vacantiecursus is gehouden, wordt onder leiding der Centrale
Jeugdcommissie ijverig voortgewerkt aan de voltooiing dier organisatie, zoowel
plaatselijk als diocesaan en nationaal.
In de Blauw Maand, welke thans door Sobriëtas over heel het land wordt gehouden,
zullen door tal van afdeelingen nieuwe Sint Annavereenigingen en Jongens- en
Meisjesbonden worden opgericht.
Een Handleiding en model-reglement met Wenken voor de Besturen werden hiertoe
verkrijgbaar gesteld. De Bondsjeugd-Commissies welke in bijna alle Dioc. Bonden zijn
samengesteld. zullen in dezelfde maand met afgevaardigden der plaatselijke
Jeugdorganisaties worden bijeengeroepen door het Hoofdbestuur van hun Dioc. Bond.
Voor deze Bonds-Jeugdcommissies alsook voor de Centrale Jeugdcommissie zijn door het
Centraal Bureau Reglementen ontworpen welke thans bij de Centrale Jeugdcommissies in
behandeling zijn en door welke de zoo gewenschte eenheid der geheel Jeugdorganisatie
zal worden bereikt.
Een krachtig middel hiertoe is evenzeer de uitgave van een nieuw Tijdschrift ten
dienste der leiders en leidsters der Jeugdorganisatie van Sobriëtas, waarvan onder
den titel “Ons Jeugdwerk” het eerste nummer bij het Centr. Bureau te ’s Bosch is
verschenen.
Deze regelmatige uitvoering van het plan der Studie-commissie zal ongetwijfeld een
deugdelijke organisatie van het Sobriëtas Jeugdwerk tot stand brengen.
25 oktober 1918 Spaansche griep.
Te Roermond breidt de Spaansche griep zich nog dagelijks uit. Veelal gaat ze ook daar
gepaard met longontsteking.
Te Echt stierven aan deze ziekte binnen den tijd van acht dagen 26 menschen.
Te Roggel, een plaatsje van 1600 [1800?] inwoners, waren deze week op één dag negen
dooden. In zeer vele dorpen in Limburg zijn de scholen gesloten.
31 december 1918 De Eerste Wereldoorlog werpt nog een vraag op:
moesten de onderwijzers, zoals Leo Theelen, de vijf gebroeders Mertens en de andere
opa Leo Bastiaensen in Sprundel ook niet onder de wapenen rond 1915? Er zijn geen
aanwijzingen dat zij ook inderdaad in dienst geweest zijn, maar andere onderwijzers
moesten wel degelijk onder de wapenen.
De oorlog ging verder in zekere zin aan haar voorbij, ze hoefde niet in dienst, het
leven ging met beperkingen zijn gewone gang.
25 januari 1919 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree, boek 604, akte 67
In de gemeente Maasbree zijn 3 eigenaars van auto’s, waaronder Ant. van der Weyden,
Antlaan 72 te Blerick; merk P.501 Adler
15 april 1919 Pensioengrondslag voor de onderwijzers van Maasbree, 24 personen
worden genoemd, maar Cecilia Mertens niet. Wel J.H.H. Tilmans.
1 augustus 1919? kaart gericht tot haar broer Alphons.
Stempel Baarlo 1.VIII 191?
Den Heer A. Mertens Onderwijzer Heel (bij Roermond)
“Beste Broer,
Van harte gefeliciteerd op je naamfeest!
Onder de vacantie trakteer je hoor! Zorg ervoor!
Wanneer begint je vakantie?
Hartel. gegroet
C”.
18 september 1919 Foto met Leo Theelen, andere onderwijzer is Toon Mertens
en een jongensklas “OLS Nederweert 18 Sept. 1919”
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3 oktober 1919 Het receptenboekje van Cecilia Mertens, genoteerd in 1919 en 1920
Er is een handgeschreven boekje vol recepten – in onze ogen nogal exotische – waarvan
hier twee bladzijdes zijn opgenomen. Wat zou het uitroepteken achter Hemelvaartsdag
kunnen betekenen? Zie verder hieronder.
Veel recepten zijn naar onze maatstaven exotisch, waarschijnlijk niet lekker, met
moeilijk te verkrijgen ingrediënten. Toch werden dit soort recepten ook gepubliceerd
in de kranten onder de rubriek ´Voor de vrouw´ maar ik heb niet kunnen achterhalen
waarvan ze de recepten heeft overgenomen. Het is twijfelachtig of ze alle recepten
ook heeft uitgeprobeerd. Overigens staan er ook raadgevingen in over het verwijderen
van vlekken, schoonmaken van stoffen, e.d.
Bij nader onderzoek blijken er aan het eind van de Eerste Wereldoorlog (meerdere?)
Oorlogskookboeken gepubliceerd te zijn. Dat is op te maken door vergelijking van
enkele recepten. Zo vinden we in beide boekjes een recept voor ’hangop’ die erg op
elkaar lijken.
3 oktober 1919 Handgeschreven boekje met recepten
Het bestaat uw twee delen, het tweede deel kun je lezen door het boekje om te
draaien. In het eerste deel zijn twee data opgenomen.

Recepten.
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Baarlo 3 Oct. ‘19

1. Witte Boonensoep, pekelvleesch met ponsperen
2. Menu. Macaroni met tomaten, kabeljauw met botersaus, aardappelen, bessenvla met
roomvla
3. Macaronisoep, haché met roode kool, aardappelen, rijstballetjes met bessenwijnsaus
5. Beentjessoep, paardenroastbeef, bruine boonen, aardappelen, gemalen rijst met
peren
7. Groentesoep, ragout van schapenvleesch, aardappelpurée, roode kool, broodpudding
8. Magere erwtensoep, gestoofde schelvisch, aardappelen, wentelteefjes
9. Gevulde uien, stamppot van witte kool, Amerik. spek en aardappelen, sinaasappelvla
11. Sagosoep, zuurkool met varkenslappen, aardappelpurée, bessensappudding
13. Doperwtjessoep, kalfsgehakt, Brusselsch lof, aardappelen, rijsttaart
15. Hollandsche soep, gevulde kalfsborst, bloemkool of snijboonen, aardappelen,
pruimencompôte
17. Tomatensoep van overgebleven jus, kip met kerry rijst, appelmoes, broodommelette
18. Vermicellisoep, Wiener schnitzel, spinazie uit ’t blik, gebakken aardappelen,
broodpudding
20. Prei met harde eieren, botersaus, gebakken schol, roode kool, aardappelen,
aardappelkoek
22. Asperges met roereieren, ossenhaas, snijboonen uit het blik, aardappelen,
schuimkoek
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13 Mei 1920.

Hemelvaartsdag!
23. Gevulde kalfsborst, pruimen-compôte, Hollandsche soep, tomatensoep van
overgebleven jus, appelmoes, broodommelette
27. Groentesoep, (gevulde tomaten,) snijboonen, aardappelen, griesmeelkransjes
28. Macaroni-soep, gekookte bot, peterselie-saus, aardappelen, griesmeelpudding,
rhabarbersaus
29. Komkommersoep, kalfscarbonade, doperwten, aardappelen, rijst met kersencompôte
31. Jus-soep, blinde vinken, snijboontjes, aardappelen, broodpannekoeken
33. Gevulde komkommers, lamskop met zure saus, aardappelen, gestoofde andijvie,
kersentaart
35. Nieuwe haring met Mayonaissesaus, tomatensoep, kalfsfricandeau, peulen, nieuwe
aardappelen, rhabarbercompôte
37. Peulensoep, rundergehakt, gestoofde sla, aardappelen, rijstkoekjes met
aardbeienmoes
40. Tomatensoep, ribstuk, capucijners, aardappelen, Maizena sneeuwpudding met
frambozensaus
41. Bloemkoolsoep, gebakken leverworst, tuinboonen, aardappelen, karnemelk met
havermout
42. Garnalencroquetjes, gekookte bot, zure saus, aardappelen, frambozenpudding met
slagroom
45. Sagosoep, kalfsfricandeau, raapsteeltjes, aardappelen, warme chocoladepudding
47. Hors d’oeuvres, groentesoep, ossenrollade, postelein, aardappelen, flensjes
49. Aspergesoep, varkenstong met zure saus, aardappelen, raapstelen, gorttaart
51. Vermicellisoep, varkenskarbonade, aardappelen, rabarbermoes, sinaasappelpudding
53. Groentesoep, kalfsrollade met nier gevuld, aardappelballetjes, postelein,
citroenrijst met vanillesaus
55. Macaronischotel, gekookte paling, eiersaus, aardappelen, rhabarbervla
57. Zuringsoep, gevulde varkensrollade, bloemkool, aardappelen, hangop
59. Palingsoep, varkenshaas, bloemkool, aardappelen, roomkoek
62. Rabarbersoep, Aardappelsoep, Biersoep, Karnemelksoep
64. Chocoladepudding, Appelbeignets, Aardappelbolletjes, Macaroni, Eierpruimen,
Komkommers, Augurken
67. Peren inmaken, Crême, Warme pudding, Boerenjongens, Gestoofde bieten, Gestoofde
prei
69. Witte boonensoep, Soepvleesch met appelen, Aardappelkoekjes, Aardappelcroquetten,
Haaspastei, Pruimen stoven
71. Wafelrecepten: Gewone wafelen, Hollandsche wafelen, amandelen, rijstewafelen,
Vlaamsche wafelen, Parijsche wafelen, Engelsche wafelen
73. Bruine-boonenschoteltje, baklappen, bieten met veldsla, aardappelen, warme
beschuitpudding
75. Kalfvleesch, Chorseneeren, Bloemkool stoven, Britskoek, Citroenpudding
77. Bessensappudding, Duiveltjessaus, Mayonnaise I, Idem II
79. Menu voor 6 personen: Zuringsoep, gevulde runderrolletjes, spinazie, aardappelen,
rijst met pruimenschotel
82. Rhabarber inmaken,kalfsbiefstuk, rhabarbervla, salade, rundergehakt
85. Spijzen en dranken voor zieken en zwakken: Rijst met vleesch, karnemelk met
havermeel, rijnwijnvla
86. Sagomelk, rijstewater, gort met bessensap
87. Tomatensoep, sneeuwballen, bisschop, liefdetaart, plumpudding
89. Gebraden gans, gestoofd konijn
90. Appelcrême, appelbeignets, slemp, pastei
93. Kervelsoep, filosoof, zoetzuur van meloen, harde wafeltjes, braadworst

Allerlei:
1495

1500

101. Gebreide huisschoentjes, witte wollen stoffen, vischsoufflé’s
103. Wollen mousseline, broodommeletten, gekleurde dassen, appelschoteltje, witte
vilten hoeden, vlekken
105. Sinaasappel-marmelade, witzijden blouses, zwart glacé-handschoenen
107. Stijfselrecept, appeltaart, knolraap, appelrijst, heete bliksem, zandtaart
109. Tulband, aardappelbolletjes, macaroni, vanille-suiker, vetvlekken
111. Wenken voor het bewaren en koel houden der meest voorkomende levensmiddelen.
112. Gebraden of gekookt vleesch, rauw vleesch, aangesneden worst of rookvleesch
113. Boter, eieren, vruchten, groenten bewaren
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113. Chipolatapudding
114. Wit linnen schoenwerk
115. Aardbeien-limonade, boschbramengelei, vlierbessen
116. Stoelzittingen van moquette of trijp
117. Tomatenjam, tuinboonen inmaken
118. Witte vlekken in gepolitoerde meubelen; Komkommers met garnalen
119. Bont en wintergarderobe, Wollen dekens
120. Mokkavla of pudding, Engelsch recept, Bessensap met vanillesaus, Sinaasappellimonade-siroop
123. Citroensap, Kousen, Moscovisch gebak
124. Kerry bereiden, rhabarberlimonade
125. Citroenen, Honing en was: Amerikaansche honingcake, honingkoekjes
126. Honing-aardbeienwijn, honingborststroop, was-glanssmeer voor schoenen
127. Ziekendrank
1 november 1919 Jubellied gezongen op het feest van de pastoor Bartels (
1911-1922) en met een kleine wijziging bij het inhalen van burgemeester Coenegracht
(1919-193?)
Potpuorri op bekende melodieën gezongen ter ere van het naamfeest van Pastoor H.
Bartels.
Tekst: juffrouw Cécile Mertens (1919). Op de voornamen van de kinderen
Maria
Tierelier, zie de Maries zijn hier
Zij zijn de meesten in getal
Haar wens dus vurig wezen zal
Tierelier, zie de Maries zijn hier.
Trarira, van heisa hopsasa
Wij roepen allen blij van geest
Vier nog heel vaak dit schone feest
Hopsasa, nu gaan we weer ja, ja.
Anna
Vrij en blij komen wij
Alle Anna’s in de rij
Vlug van voet, welgemoed
Bieden U een groet.
Op het feest van Meneer Pastoor
Past een vrolijk lied in koor
Vrij en blij komen wij
Allen in een rij.
Meneer Pastoor, ongestoord
Vliedt nog lang Uw leven voort
Heel dees schaar, jubilaar,
wenst U menig jaar.
Diere eens bij Godes troon
’t Priesterhoofd de schoonste kroon
En de plicht, blij verricht,
Vindt eens ’s hemels loon.
Nel
Meneer Pastoor gij kent ons wel
Sjierewierewiet bom bom
Wij luist’ren naar de naam van Nel
Sjierewierewiet bom bom
Wij komen allen even hier
Om deel te nemen aan ’t plezier
Van lerum larum lepelsteel
Sjierewierewiet bom bom
Lang leve onze Meneer Pastoor
Sjierewierewiet bom bom
Dat roepen wállen nu in koor
Sjierewierewiet bom bom
Wij komen allen even hier
Om deel te nemen aan ’t plezier
Van lerum larum lepelsteel
Sjierewierewiet bom bom
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Dora, Dily, Drika
Nu Dora, Dily, Drika nog
Ziet gij hier voor Uw oog
Zij komen U een hulde bien
Dat hoeft wel geen betoog.
Aan ’t kinderhart ontstijgt een bee
Een smeekbee tot de Heer
Hij geve U krachten voor uw werk
Tot Godes meerdere eer.
Mien, Stien en Fien
Wij hebben op muziek en pret
Tieroelala tieroelala
Heden slechts ons hoofd gezet
Tieroelala
Wij heten Mien en Stien en Fien
Tieroelala tieroelala
Dat kunt Gij aan de bordjes zien
Tieroelala
refrein: tieroe tieroelala, tieroe tieroelala, tieroetieroelala tieroelala.
Uit naam van allen die hier staan
tieroelala tieroelala
Neem dan deez’ belofte aan
Tieroelala
Wij zullen door heel braaf te zijn
Tieroelala tieroelala
Meneer Pastoor tot vreugde zijn
Tieroelala
refrein…
Gusta, Rita, Trina en Carlien
Gusta, Rita, Trina en Carlien
Komen ’t laatst hun wensjes bien
Dat tot heil der kinderschaar
Lang de goede God U spaar
Namens ’t hele kinderkoor
Leve, leve Meneer Pastoor.
[door mevrouw G. Heines, destijds wonende ’t Sittert 2, 5991 AA Baarlo]
4 november 1919 (dinsdag) Installatie van C.H.G. Coenegracht als burgemeester van
Baarlo. ’s Middags hebben de kinderen vrij.
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31 december 1919 Cecile Mertens, Mijn herinnering
Tijdens mijn lagere schooltijd (1914-1920) op de bijzondere Meisjesschool St. Odilia
te Baarlo was juffrouw Mertens hoofd der school en de hulponderwijzeressen waren
Tonny Tilmans en Trinette Perry uit Steyl-Tegelen.
Juffrouw Mertens was een donker type met een donkere gelaatskleur, bruine ogen en
zwarte haren. Ze sprak met een rollende r.
De laatste twee schooljaren kwam ik bij haar in de vijfde en zesde klas. Ze had
gestudeerd aan de Bisschoppelijke Kweekschool voor meisjes van de zusters Ursulinen,
Wijnstraat 7 te Echt. Door haar toedoen kwam ik daar ook terecht, want dat was
volgens haar de beste opleidingsschool die er bestond. Haar invloed moet groot
geweest zijn, want ofschoon er vlakbij, in Blerick, ook een kweekschool voor meisjes
was, viel de keuze van mijn ouders op Echt. Haar afscheid bij haar huwelijk heb ik
niet meer meegemaakt. In Echt heb ik nog wel een kaartje van haar gehad, waarbij ze
informeerde of ik goed gewend was. Ik heb de kaart niet bewaard, maar één zinnetje is
me bijgebleven, nl. “En luister je ook goed naar de bel?”
Bij de Kindsheidoptocht mocht ik tot besluit in de kerk, verkleed als engel, de
opdracht aan het Kindje Jezus bidden. Na afloop mocht ik – wat een eer! – met
juffrouw Mertens in een spreekkamer van het klooster dineren. Toen was de juffrouw
daar nog in de kost. Later is ze met twee collega’s zelfstandig gaan wonen in het
dorp.
De “vrijers” van de drie jufs kende ik bij naam, omdat ik tijdens de schooluren wel
eens liefdesbrieven voor de dames moest posten. Ik meen me het adres de heer Herman
Theelen te Roggel te herinneren.
[geschreven door mevrouw G. Heines, destijds wonende ’t Sittert 2, 5991 AA Baarlo.
Zij is enige jaren overleden, en was één van de weinigen destijds nog levende mensen
die haar gekend heeft. Ze was lid van de heemkundekring te Baarlo. Mevrouw Heines
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haalt in 1926 haar diploma. Hieruit blijkt dat haar opleiding in Echt 6 jaar heeft
geduurd.]
15 juli 1920 archief gemeente Maasbree, invoeringsnummer 607, akte 675. De akte
betreft de benoeming van Anna M. H. Ambaum als onderwijzeres. Mej. C. J. Mertens
wordt genoemd als hoofd der school.
29 juli 1920 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree:
aanstelling van Catharina van Houts aan de Bijzondere lagere school te Baarlo (Hoofd
C.J. Mertens)
29 augustus 1920 Examen hoofdakte.
Nijmegen. Geslaagd de heeren J. H. Mooren, te
Heythuizen; L. H. H. Theelen, H. J. H. Fyen, beiden
te Nederweert; J. De Kroon, te Tilburg; H. Kerkkamp, te Westervoort; J. H. H. Jacobs, te Schaesberg.
Afgewezen 8.
7 september 1920 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree:
Aanstelling van Francisca van Groesen aan de R.K. Bijzondere school te Baarlo (Hoofd
Mej. C. Mertens). [uit Blerick, vrije en ordeoefening 20 okt 1917, akte 28 mei 1920,
nuttige handwerken 6 aug 1924.]
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1921 “dubbelhuwelijk Mertens”
In het trouwjaar vonden er verschillende belangrijke zaken plaatsen, die ik hier
allereerst zal verklaren. Aan de hand van de gevonden documenten kan de lezer de
gegevens nog in detail bekijken.
Cecilia Mertens bracht 10 jaar in Baarlo door als onderwijzeres en hoofd der school
van een bijzondere lagere meisjesschool. Leo Theelen bracht deze tien jaar door als
onderwijzer in Kelpen onder Grathem en daarna in Nederweert. In beide gevallen was de
broer van Cecilia, Toon Mertens, het hoofd der school. Zie ook de twee foto’s van
klassen met beide mannen in de twee plaatsen. Uit de onderstaande sollicitatiebrieven
blijkt dat in april 1921 de trouwdatum in de zomer – nl. 23 augustus - al vastligt,
en dat er door de bruidegom gezocht wordt naar een betrekking - liefst als hoofd der
school - met huisvesting. De bruid zou immers moeten stoppen met werken. In Venray
werd een baan gevonden, maar niet als hoofd. Hij informeert bij de burgemeester en
solliciteert enkele dagen onderdanig naar een baan als onderwijzer aan de openbare
lagere school te Venray en wordt aangenomen als verreweg de beste kandidaat. Dit
speelt in april en mei 1921, de gemeenteraad moet ook nog vergaderen, en pas in
september 1921 begint Leo in Venray. Hij is dan net een week eerder in Grathem
getrouwd. Volgens de gegevens van de burgerlijke stand komt hij op 3 september
(zaterdag) in Venray wonen in het huis Willemstraat 2; dat huisje is al geruime tijd
afgebroken, maar een foto uit 1974 toont een soortgelijk huis in de St Odastraat,
daar vlakbij, ook van de pasopgerichte woningbouwvereniging St Oda. Pas 11 dagen
later wordt Cecilia Mertens in de gemeente Venray ingeschreven.
Zij was eerst uitgeschreven uit Maasbree, verhuisd – vermoedelijk naar haar broer
Jerome – naar Grathem waar het huwelijksfeest plaats vindt en vandaar naar Venray.
Het lijkt erop dat ze na het trouwfeest enige dagen in het ziekenhuis in Venlo
doorgebracht heeft.
Als de bruidegom als onderwijzer begint, solliciteert hij praktisch direkt naar de
komende vakature als hoofd der school te Helenaveen. Men wist ongetwijfeld dat het
hoofd van de Kerkhoff medio oktober met pensioen zou gaan. Zwager Toon Mertens had er
15 jaar eerdere enkele maanden gewerkt, en kon ongetwijfeld informatie verschaffen
over het huis en de gigantisch grote tuin, en natuurlijk de school, de kinderen e.d.
Op 5 november 1921 is er een raadsvergadering in Deurne waarin hij benoemd wordt en
op dezelfde dag schrijft hij ook een ontslagbrief, veel minder onderdanig dan de
sollicitatiebrief. Omdat hij zo snel mogelijk in Helenaveen wil en moet beginnen,
merkt hij op dat er toch één onderwijzer in Venray te veel is. Dat helpt overigens
niet, pas op 16 februari 1922 mag hij weg en op dezelfde dag verhuist het nieuwe
echtpaar naar een kast van een huis met dito tuin naar Helenaveen. De huur is ook
dragelijk, het salaris aanmerkelijk hoger…
28 april 1921 Brief van Leo Theelen aan de burgemeester van Venray
Aan den Heer Burgemeester van Venray
Edelachtbare heer
Naar aanleiding eener advertentie, waarin oproeping tot onderwijzer te Venray (kom)
neem ik de vrijheid U Edelachtbare beleefd te verzoeken me mede te deelen, of er te
Venray een geschikte onderwijzerwoning disponibel is van gemeenteweg, zoo nee of U
Edelachtbare zou meenen, dar er kans bestaat, die van particuliere zijde te kunnen
betrekken.
Ondergeteekende wil n.l. dezen zomer in ’t huwelijk treden en solliciteert
dientengevolge enkel daar, waar geschikte woning te vinden is.
Ik ben in het bezit van:
acte als hoofdonderwijzer,
acte vrije- en ordenoefeningen der gymnastiek
diploma A als leider van lichaamsoefeningen
diploma als spelleider
acte schoonschrijven middelbaar onderwijs,
terwijl ik dit jaar examen hoop te doen voor teekenen L.O.
Ondergetekende heeft gemeend U Edelachtbare van een en ander op te hoogte te mogen
stellen, om zich eenigszins kenbaar te maken.
In de hoop een klein antwoord van U Edelachtbare te ontvangen – dat in de lijn van
mijn wenschen ligt – noem ik mij van U Edelachtbare met de meeste hoogachting
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Adres:
L. Theelen
Hoofdonderw. 1e O.L. School
Nederweert
Nederweert, 28 April 1921.

L.H.H.Theelen

29 april 1921 Bijna onleesbaar antwoord van de burgemeester van Venray
Venray, 29 April 1921
Onderwijsaangelegenheden
Naar aanleiding van uw schrijven dato 28 dezer deel ik u mede, dat u geen g.. binnen
enkele weken nadat de in Venray ? ? een woning ? kunnen huren en de
woningvereeniging St. Oda ? heeft woningen en verschillende ? en zal ik er voor
zorgen, dat er eerst vrijkomende woning in het ? dat u wenscht voor u gereserveerd
wordt.
De huur? zijn reeds van af f3.80 per week ik denk dat u wel zoudt kunnen slagen voor
ruim f5 per week voor een woning ? beslist betere tijden.
Indien u wil solliciteeren nodig ik u uit uwe stukken spoedig in te zenden.
De Burgemeester van Venray
Den Heer L. Theelen
Hoofdonderwijzer
1e O.L School
Nederweert
6 mei 1921 Sollicitatiebrief van Leo Theelen naar een betrekking te Venray:
Aan den Heer Burgemeester te Venray
Edelachtbare Heer,
Ondergeteekende,
Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus,
heeft de eer te solliciteeren naar de betrekking van onderwijzer aan de O.L. School
te Venray (kom), onder overlegging der navolgende stukken:
1. Staat van dienst,
2. Acte als hoofdonderwijzer,
3. Bewijs van goed zedelijk gedrag,
4. Acte vrije- en ordenoefeningen,
5. Acte schoonschrijven middelbaar onderw[ijs]
Tevens kan ik U mededeelen, dat ik in ’t bezit ben van diploma A-leider van
lichaamsoefeningen en diploma als spelleider.
Nadere inlcihtingen, zoowel mondeling als schriftelijk zal ondergeteekende
desgewenscht gaarne verstrekken.
Hoogachtend van
Uedelachtbare den dienstw. din
L.H.H.Theelen
Adres:
L. Theelen
Hoofdonderwijzer
Nederweert.

Nederweert, 6 Mei 1921.

Staat van dienst
1. Van 1 November 1911 tot 16 April 1918 onderwijzer afd. O.L. School te Kelpen
(Grathem)
2. van 16 April 1918 tot heden onderwijzer afd. O.L. School te Nederweert (Dorp)
Op beide plaatsen was hoofd der school de Hr. A.J. Mertens, thans nog te Nederweert
L.H.H.Theelen
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14 mei 1921 GEMEENTE VENRAY
Onderwijsaangelegenheden
Venray, 14 Mei 1921.
Naar de betrekking van onderwijzer in deze gemeente solliciteert o.m. de heer
Leonardus Henricus Hubertus Theelen, thans werkzaam aan de o.l.school te Nederweert
(Kom), hoofd de heer A.J. Mertens.
Ik veroorloof mij, U beleefd te verzoeken, mij wel omtrent dien sollicitant te willen
inlichten, meer omtrent zijn gedrag in en buiten de school, zoowel op godsdienstig,
zedelijk als maatschappelijk gebied, zijn karakter, plichtsbesef en toewijding,
politieke richting en wat verder van belang kan zijn om mij een juist oordeel omtrent
dien sollicitant te doen vormen. Indien sollicitant gehuwd of verloofd is, zoude ik
mede gaarne eenige inlichtingen omtrent gezin of verloofde vernemen.
Kan volgens Uwe meening sollicitant onvoorwaardelijk worden aanbevolen als medeopvoeder der Katholieke jeugd?
Uw antwoord zie ik gaarne, kan het zijn spoedig tegemoet. Bij voorbaat zeg ik u dank
voor de door U te nemen moeite.
Typ. K.
De Burgemeester van Venray,
Coll:

1800

Aan
den ZeerEerw.Heer Pastoor
te
NEDERWEERT.

1805

16 mei 1921 Antwoord op de brief en achterkant van 14 mei
door de pastoor van Nederweert
LS [?]
De persoon in kwestie is onder elk opzicht onvoorwaardelijk recommendable.
Hij is verloofd met Cécile Mertens, onderwijzeres te Baarlo
Met elke achting
Leon Veltmans
pastoor
Nederweert 16 Mei 1921
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23 mei 1921 GEMEENTE NEDERWEERT.
NEDERWEERT, 23 Mei 1921.
Onderwijsaangelegenheden.
Ingevolge Uw schrijven d.d. 14 Mei j.l. No 540/54, heb ik de eer U te berichten, dat
de heer L.H.H.THEELEN, thans onderwijzer aan een openbare lagere school alhier,
bekend is als goed onderwijzer. Zijn gedrag, toewijding, plichtsbesef en optreden
zijn uitstekend; hij is zeer beschaafd en goed van karakter. Zijn omgang met het
hoofd der school, zijn collega’s en kinderen laat niets te wenschen over. Zijn
optreden tegenover geestelijk en wereldlijk gezag zijn correct.
Sollicitant kan ik onvoorwaardelijk aanbevelen voor de door hem begeerde betrekking
en ik acht hem hiervoor in alle opzichten geschikt.
Eigenschappen, die zijn benoeming minder wenschelijk zouden maken, zijn mij niet
bekend.
De Burgemeester van Nederweert
Aan
den Heer Burgemeester te [Venray]
14 juni 1921 Vergadering van het gemeentebestuur van Venray
Openbare vergadering van den Raad der gemeente Venray, gehouden op Dinsdag 14 Juni
1921, des voormiddags elf uur.
[…]
Benoeming onderwijzers te Leunen en Venray (kom)
Thans komt aan de orde de benoeming van drie onderwijzers aan de O.L. School te
Venray (kom).
De Voorzitter deelt mede dat voor de vacature van A. H. Janssen op de voordracht zijn
geplaatst de heeren L.H.H. Theelen te Nederweert; J.J. van Heyster te Venray, C.H.
Hendrickx te Swalmen; in de volgorde zooals ze zijn aangegeven;
Na de stemming blijkt dat op L.H.H. Theelen 11 en op J.J. van Heyster 1 stem is
uitgebracht, zoodat L.H.H. Theelen is benoemd tot onderwijzer aan de OL. School te
Venray.
[In geheime deel wordt gepraat over de aanvaardbaarheid van een vrouwelijke
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11 juli 1921 archief gemeente Nederweert (bezoek op 18 oktober 2006)
Aan den Raad der Gemeente Nederweert.
Ondergetekende Theelen, Leonardus, Henricus, Hubertus, onderwijzer aan de O.L. School
te Nederweert (Dorp) heeft de eer Uw Edelachtbaar College beleefd te verzoeken, hem
ontslag te verleenen uit zijn tegenwoordige betrekking tegen 1 September 1921.
Mag ondergeteekende met beleefden aandrang dien datum verzoeken, met het oog op zijn
voorgenomen huwelijk eind Augustus.
Ik ben, Edelachtbare Heeren Uw dw. dn.
L.H.H.Theelen
Nederweert, 11 Juli 1921
20 juli 1921 archief gemeente Maasbree, Vertrek Jan 1915 t/m Feb 1924, akte 311
“Mertens C.J., wijk A vertrokken naar Grathem, vanuit A121”
Misschien is dat het adres geweest Molenberg 121.
21 jul 1921 uit de correspondentie van de gemeente Maasbree:
Aanstelling van Anna Maria Hendrina Ambaum.
Belanghebbende zal onderwijs geven aan de Bijzondere lagere school te Baarlo in deze
gemeente (Hoofd Mej. C.J. Mertens). [Zij kwam uit Blerick, diploma vrije en
ordeoefeningen 9 okt 1917, akte 27 mei 1920, Esperanto-examen A 19 jun 1936 te
Wageningen.]
22 juli 1921 AFZONDERLIJKE REGISTERKAART.
Cecilia Jacoba Mertens vertrekt naar Grathem [22:7:21], beroep Hoofd-onderwijzeres,
Woonplaats Baarlo
28 juli 1921 archief gemeente Maasbree, invoeringsnummer 607, akte 698.
Waarschijnlijk betreft het Cecilia Mertens.
“Gedep. Staten
27 Juli 1921
te Maastricht
Ter voldoening aan Uw schrijven
d d 22 Juli l l 4e Afd L0 7645/4 S, hebben
wij de eer U hierbij te doen toekomen de
opgaaf betreffende den naam van de onderwijzeres
aan de OL School te Baarlo, aan wie over 1919
een vergoeding toekomt van f165156, wegens
het geven van onderwijs buiten de gewone
schooluren.
B en W
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28 juli 1921
1936

Vermeldingen van onderwijzeressen en hoofden der school te Baarlo tot

20 augustus 1921 Benoeming van Anna Hendrika Huberta Jacobs
aan de RK Bijzondere School te Baarlo.
1895

1900

60

20 augustus 1921 Een belangwekkende vraag over de relatie
van Leo Theelen en Cecilia Mertens is of ze elkaar al lang voor hun trouwen kenden.
Het antwoord is ondubbelzinnig ja.
Beiden zijn in hetzelfde jaar geboren (1891) – weliswaar in verschillende dorpen –
maar rond 1906 komen beiden op de opleiding tot onderwijzer te Echt. Het waren
verschillende scholen die echter dicht bij elkaar lagen. Hoewel de jongens en meisjes
gescheiden werden gehouden kan het niet anders zijn dat men elkaar tijdens de
opleiding oppervlakkig leerde kennen.
In het voorjaar van 1911 komen beiden klaar met hun opleiding door het succesvol
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afleggen van het l.o.-examen te Venlo. Tevens haalt Leo zijn diploma waarmee hij
lessen gymnastiek mag geven, en Cécile het diploma waarmee ze nuttige handwerken mag
geven.
Voor Cecile is de onderwijsloopbaan zeer eenvoudig: ze begint direct – binnen enkele
dagen – als onderwijzeres aan de bijzondere meisjesschool te Baarlo. Deze school
ressorteerde onder de (Franse) zusters Ursulinen. De opleiding te Echt was een
opleiding van de Nederlandse Ursulinen. Ze zal van juni 1911 tot haar trouwen daar
onderwijzeres en later hoofd der school zijn van een tamelijk kleine school. Ze woont
de eerste jaren in het klooster van de zusters, maar later huurt ze met enkele
collega’s een huisje, waarschijnlijk bij bakkerij Fleuren, die nog altijd bestaat.
Haar beide ouders zijn overleden, maar we vinden her en der foto’s en andere papieren
waaruit blijkt dat ze ook tijd doorbrengt bij haar broers. Enkelen van hen zijn al
hoofd der school aan een openbare school; aan die functie was een ‘schoolhuis’
verbonden. Daar woonden soms ook nog andere familieleden en kostgangers in.
In deze periode zijn verschillende foto’s genomen van haar, bijvoorbeeld in Bretonse
kleding in het klooster, met de fiets aan de hand, voor de school van haar broer Toon
in Nederweert.
Voor Leo is de onderwijsloopbaan iets grilliger: over het eerste deel van november
1911 tot april 1918 in Kelpen (gemeente Grathem) weten we nog niet alles – dat zal
nog onderzocht worden. Blijkbaar is hij het eerste half jaar na zijn examen werkloos
geweest.
Wel weten we dat Toon Mertens daar hoofd der school was. Leo en Toon Mertens kenden
elkaar dus zeer goed. Bovendien ligt Kelpen op loopafstand van het dorp Grathem, waar
broer Jerome onderwijs gaf. Eind 1917-begin 1918 solliciteert Toon naar de vacature
aan de openbare lagere school te Nederweert. Dit is blijkbaar een promotie vergeleken
met die van Kelpen. Direct nadat bekend is dat Toon Mertens in Nederweert benoemd is,
solliciteert Leo naar een baan aan dezelfde school. Toon Mertens – nu in de
hoedanigheid van hoofd der school in Nederweert – schrijft een lovend briefje over
Leo Theelen en Leo begint op 1 april 1918 als onderwijzer in Nederweert. Van beide
plaatsen zijn schoolfoto’s waarop beiden poseren met een grote kinderschare.
De studie voor de hoofdakte was voor zeer velen een groot struikelblok: het moest
meestal in je vrije tijd gebeuren, d.w.z. woensdagmiddag en zaterdag, was moeilijk
vanwege het gebrek aan begeleiding. Velen faalden examen na examen, de krant schrijft
zoiets als 14 kandidaten en noemt dan bijvoorbeeld 6 geslaagden. Hoe het ook zij, op
29 augustus 1920 meldt de krant dat o.a. L.H.H. Theelen en H.J.H. Fyen, beiden te
Nederweert, hun hoofdakte halen.
Al die tijd kennen Leo en Cecilia elkaar. Op een trouwfoto van 30 mei 1916 van haar
broer Lambert komen we beiden tegen.
Na het behalen van de hoofdakte komt het huwelijk in zicht. Daarvoor is eigen
huisvesting nodig. Leo woont in Nederweert als kostganger op enkele plaatsen in de
Kerkstraat. In Venray solliciteert hij medio 1921 met de uitdrukkelijke voorwaarde
dat bij de onderwijsbaan een huurhuis beschikbaar moet zijn. Hij vermeldt dat hij
binnenkort zal trouwen.
En inderdaad wordt hij na 3 jaar Nederweert aangenomen in Venray en kan hij een
huisje huren. Praktisch tegelijkertijd met de verhuizing naar Venray van beiden en
het huwelijk te Grathem, komt er een vacature als hoofd der school te Helenaveen. Dat
was ongetwijfeld al langer bekend bij ingewijden. Op 5 november 1921, ruim twee
maanden na hun trouwen, wordt de sollicitatiebrief van Leo behandeld in de
gemeenteraad van Deurne in een besloten vergadering. Hij wordt als eerste op de lijst
gezet, met als voorwaarden ‘zo snel mogelijk beginnen’ en ‘extra cursussen in de
tuinbouw of veeteelt geven’. Na enkele maanden les geven in Venray verhuizen ze naar
het grote schoolhuis van Helenaveen: samen in een eigen groot huis!
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Kerk van Grathem, waar ze waarschijnlijk getrouwd zijn, in 2006.
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Voorbereidingen voor het huwelijk op 23 augustus 1921 te Grathem
1965
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21 augustus 1921 Vanaf het trouwen werd een kasboek bijgehouden
dat een goed inzicht geeft in gebeurtenissen en prijzen. Het begint in 1921 en
eindigt in 1944 als het geweld ook Helenaveen bereikt. Op 21 november 1944 worden
delen van Helenaveen verwoest door de Duitsers. Ook het kasboek zelf heeft schade
daarvan ondervonden, enkele hoeken zijn verbrand en het geheel is uit de band
gevallen. In november 2004 heb ik de bladen in plastic hoesjes gedaan. Medio 2006
zijn de bladzijdes ingescand.
21 augustus 1921 Financiële situatie op 21 augustus 1921
Op 21 augustus 1921 brengt C.J. Mertens 4300 gulden in en L.H.H. Theelen 3200 gulden.
Het meubilair wordt begroot op 1500 gulden en het salaris over de resterende maanden
1000.-. Op 1 januari 1923 heeft het echtpaar Theelen-Mertens ongeveer tienduizend
gulden (transport 1921 3000.- en 1922 7000.-) plus nog renterekeningen bij de
Hanzebank 197,20, renteboekje 1603,50, Rijkspostspaarbank 330,50, girorekening 88,50
en kassa 450.Het totaal vermogen is geschat op 14000.-; daarbij inbegrepen de voorradige inboedel
van 1500.Voor de verzekering tegen brandschade wordt de waarde van de inventaris in juni 1922
geschat op f6900 .
21 aug 1921 P. Hendriks & Co, Heythuysen: aankoop meubilair f1640.40;
[Aan inventaris wordt dan voor 1640,40 gekocht: o.a. een huiskamerameublement,
stoelen, slaapkamerameublement, etc. Dit alles werd gekocht bij P. (Piet) Hendriks
en Co te Heythuysen.
Rond 21 augustus 1921 vindt waarschijnlijk de levering plaats van het volgende:]
a. Eikenhouten huiskamerameublement: buffet, uittrektafel, 6 stoelen,
bloemst(oel?);
b. Eikenhouten slaapkamerameublement: 2 persoons ledikant, kast, lavabo,
nachtkast, 2 st(oelen), tafel, kapst(ok), staaldraden matras, 3 delig
kapokmatras, peluw (24 pond kapok), dekens;
c. Eikenhouten slaapkamerameublement als voren (behalve kast en kapok);
d. Portmanteau, voetbankje, vliegenkast, enz;
[Vroom en Dreesman te Eindhoven maakt begin 1924 in een paginagrote advertentie
reclame voor huishoudelijke spullen. Daar zijn verschillende huiskamerameublementen
en slaapkamerameublementen te koop, prijs al naar gelang de uitvoering, maar altijd
van eikenhout, tussen 98 en 630 gulden. Het gekochte hoorde dus duidelijk bij de
duurdere uitvoeringen.]
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Huwelijkse periode vanaf 23 augustus 1921
Het is mij niet met zekerheid bekend hoe en waar de twee elkaar ontmoet hebben; ze
zaten beiden in het onderwijs, zij in Baarlo en hij in Nederweert en daarna in
Venray, wonende Willemstraat 2 (een huurhuis van de St Oda-vereniging). Hij was
gedurende een half jaar in Venray onderwijzer.
De bruidegom was onderwijzer in dezelfde school als één van de broers Mertens. Er
bestaat een schoolfoto met de twee toekomstige zwagers als leerkrachten. Na het
trouwen is de bruid gestopt met werken, na 10 jaar onderwijs in Baarlo.
Dochter Leny Henkens-Theelen schrijft op 5 januari 2005:
Wat betreft de ontmoeting:
Volgens mij inderdaad bij de familie Mertens thuis, want oom Toon was aan een kleine
2-marisschool in Kelpen-Leveroy, waar Papa als jong onderwijzer werd aangesteld. Het
ligt voor de hand dat hij ooit bij de Mertens-familie is gekomen en daar Toon’s
jongste (charmante) zus ontmoette.
Aardige bijkomstigheid is dat ik met Papa naar Posterholt ging om mij in te
schrijven. Mère Margriet, de directrice, bleek een kweekschool-vriendin van Mama te
zijn geweest. Zij was zeer ontdaan te horen, dat zij zo jong gestorvem was. Zij had
het jonge stel nog wel eens ontmoet voordat zij “Ursuline” werd en hun wegen gingen
scheiden. Je begrijpt, dat ik bij haar wel een streepje voor had!
23 augustus 1921 Familiegebeurtenissen in 1921
Het trouwfeest is op 23 augustus 1921, gelijktijdig met haar broer Fons. Een
dubbelfeest dus in Grathem. Verwarrend is dat de doopnamen Peter Alphons Mathijs
zijn, maar dat hij meestal Alphons genoemd wordt. Bovendien heette zijn vader ook zo,
en tevens een neefje; allemaal heel verwarrend!
Verdere gegevens over dit andere echtpaar:
Alphons (geboren 11 september 1889) trouwt met Maria Veugelaers uit Horn (geboren 1
augustus 1892).
Er zijn veel parallellen te trekken tussen de verdere levensloop van beide
bruidsparen:
De trouwaktes van beide echtparen zijn praktisch identiek, met o.a. dezelfde
getuigen. De bruid sterft ook heel jong (Heel 8 juni 1928). Zijn zuster Helena
Paulina (tante Leen) (geboren 11 december 1885, overleden te Roermond op 16 april
1955) komt in huis als huishoudster. Zij werkte toen in Arnhem bij de firma Mähler,
een manufacturenwinkel, waar Cecilia regelmatig dingen kocht. Haar broers zouden haar
gedwongen hebben bij haar broer Alphons te gaan werken om het huishouden draaiende te
houden.
Een nogal strenge/droevige vrouw volgens Truus Thijssen-Theelen (gesprek op 6
november 2004); beide vrouwen, externe huishoudsters die de opvoeding doen, i.p.v. de
jong overleden moeders.
23 augustus 1921 Alphonsus Mertens en Maria Veugelaers trouwen
eveneens in Grathem (dubbelhuwelijk)
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23 aug 1921 Trouwaktes 10 en 11
Leonardus Henricus Hubertus Theelen
Cecilia Jacoba Mertens
Grathem, 23 Augustus 1921
en
Peter Alphons Mathijs Mertens
Maria Catharina Veugelaers
Grathem, 23 Augustus 1921
Het dubbelhuwelijk op 23 augustus 1921
De datum in augustus is duidelijk gekozen vanwege de zomervakantie die destijds later
was dan tegenwoordig. Leo Theelen woont dan in Venray aan de Willemstraat en daar zal
het nieuwe echtpaar ook gaan wonen. Leo had al geruime tijd geleden zijn hoofdakte
gehaald en wilde klaarblijkelijk snel als hoofd der school elders aan de slag. Er
waren enkele vacatures in aankomst, dat was algemeen bekend, omdat de huidige hoofden
met pensioen zouden gaan.
Cecilia – kortweg Ciel genoemd door haar toekomstige man – neemt ontslag te Baarlo en
gaat per 1 september 1921 officieel weg als onderwijzeres te Baarlo. Ze wordt in juli
in Maasbree uitgeschreven en verhuist naar Grathem. Dat moet dan naar het huis van
haar broer Jerôme geweest zijn. Het schoolhuis werd rond 1919 ingeruild voor een huis
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vlakbij, een voormalige boter-fabriekje. Daar moet de bruid korte tijd gewoond
hebben.
Het trouwfeest was in haar woonplaats Grathem. Maar hun huwelijk werd gecombineerd
met haar broer Alphons die met Maria Veugelaers trouwt. De twee echtparen staan
gezamenlijk op de foto en gaan ook samen op reis, bijna zeker naar Scheveningen.
Het menu is ook bewaard gebleven, wat de afbeelding erboven – schapen en mensen op
een zandweg – erop betekent blijft een open vraag. Een ander menukaartje heeft weer
een andere afbeelding.

2075
De onbekenden op de trouwfoto zullen familie van Maria Veugelaers zijn, wat ook
65
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blijkt uit het bewaard gebleven Menukaartje bij het huwelijk (bevindt zich bij Nini
Smeets-Theelen)
Op de achterkant staat:
Pierre Veugelaers XI
Verder een los briefje met:
Ter herinnering aan ons huwelijk
23 Augustus 1921
Cecile & Leo.
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Schematische beschrijving van de personen op de trouwfoto:
zittend vooraan vlnr Peter Theelen, Gertrudis van Geleuken
staande vooraan de bruidsparen vlnr Leo Theelen, Cecile Mertens, Fons Mertens, Maria
Veugelaers
zittend daarnaast vlnr Louisa Verbruggen, Frans Snijders
eerste en tweede rij links van de bruidsparen: Helena Mertens, onbekende vrouw,
Jérôme Mertens, Sjaak Theelen, Maria Joosten
idem rechts van de bruidsparen: Judith Verlinden, Joanna Theelen, Lambert Mertens,
Anna Timmermans
achterste rij vlnr: onbekend, Jacobus Mertens, 4 onbekenden, Toon Mertens
Letterlijke tekst van trouwakte 11 uit 1921 te Grathem
Heden, drie en twintigste Augustus negentien honderd een en twintig, verscheen voor
mij,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Grathem teneinde een huwelijk aan te gaan:
Leonardus Henricus Hubertus Theelen
oud dertig jaar, geboren te Roggel, onderwijzer wonende te Nederweert meerderjarige
zoon van Leonardus Hubertus Theelen overleden en van Maria Gertrudis Hubertina van
Geleuken zonder beroep wonende te Roggel
en
Cecilia Jacoba Mertens
oud negen en twintig jaar, geboren alhier, onderwijzeres wonende alhier binnen de
laatste zes maanden wonende te Baarlo Maasbree
meerderjarige dochter van Alphonsus Maria Mertens en van Anna Christina van den
Hombergh beiden overleden.
De Afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier te Nederweert en te Baarlo
Maasbree
op dertig juli dezes jaar zonder stuiting plaats gehad.
De volgende stukken zijn overlegd
De Akte van Geboorte van den Bruidegom
De Akte van Geboorte der Bruid
De Akte van Overlijden van den vader der Bruid
De Akte van Overlijden van de moeder der Bruid
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Nederweert
Het Certificaat van gedane HuwelijksAfkondiging te Maasbree.
Ik heb bruidegom en bruid gevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij
getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden.
Na
hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in
naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren: Karel Hieronymus Mertens broeder der Bruid oud negen en dertig jaar,
Hoofd der School, wonende alhier
Jacobus Theelen broeder van den bruidegom oud vier en dertig jaar, bouwkundig
opzichter, wonende te Roggel.
Waarvan akte, welk overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, M Tijssen
L.H.H. Theelen
K.H. Mertens
C.J. Mertens
Jac. Theelen
23 augustus 1921 Leo Theelen en Cecilia Mertens trouwen in Grathem
In het kasboek vinden we dat de levensmiddelen, enz, de bruiloftskosten en reiskosten
(huwelijksreis?) en onvoorziene uitgaven 429,96 en een halve cent hebben gekost. (p.
11)
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Foto van beide bruidsparen, waarschijnlijk te Scheveningen
3 september 1921 Leonardus Henricus Hubertus Theelen wordt uitgeschreven
uit Nederweert. Hij woonde op dat moment Kerkstraat 23.

2150

2155

2160

6 september 1921
1. 6-9-21 Theelen Leonardus Henricus Hubertus m hoofd 20-1-1891 Roggel
H RK Onderwijzer
Willemstraat 2 3-9-21. Nederweert 18 Febr ’22 Helenaveen
(microfiche, deel VII R-U fiche 62)
16 september 1921
2. 16-9-21. Mertens Cecilia Jacoba v vrouw 16-10-91 Grathem
H RK
14-9-21. Grathem (L) 18 Febr ‘22
Helenaveen (microfiche, deel VII R-U fiche 62)
30 september 1921

R.K. Zieken Gasthuis, Venlo f73.60 [op pagina 11]

7 december 1921 Alphons Mertens, Heel (rekening Verbruggen): f96.[Wellicht een nabetaling voor hun beider bruiloft?]
2165

16 december 1921 Reis- en verblijfkosten (inbegrip ziekteperiode Ciel) f50.[op pagina 11 van het kasboek]
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Hier poseert het onderwijzend personeel van de openbare lagere school in
de Schoolstraat te Venray, zomer 1921. Zittend van links naar rechts: E.
Messemaeckers, H. Kraykamp, hoofd der school H. Nilissen, M. Verbeek en M. Janssen.
Van de staande personen uiterst links J. van Heyster en naast hem L. Theelen, drie
onbekend.
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Huis St Odastraat 24 in 1974

(bron archief van Venray, 23 augustus 2006), gelijksoortig als Willemstraat 2 te
Venray waar het echtpaar Theelen-Mertens enkele maanden woonde.
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Periode Helenaveen 1922-1952/1987
3 januari 1922 Raadsvergadering te Deurne Op Zaterdag 31 Dec.
[1921] des nam. 3 uur.
De Voorz. Allereerst zal ik aan de orde stellen het verleenen van eervol ontslag aan
mejuffr. v. d. Manakker, onderwijzeres te Helenaveen, ofschoon het niet op de agenda
staat. Mejuffr. Manakker heeft nl. eervol ontslag aangevraagd in het vooruitzicht van
haar benoeming te Helden, zoodat wij ze dus over 1½ maand kwijt zijn.
v. Oers Daar zitten we toch maar weer beroerd mee te kijken, kunnen we dien datum
niet wat verschuiven?
Voorz. Het is nu eenmaal in haar instructie vastgelegd, dat de opzegtermijn maar 1½
maand is.’t Is haar goed recht dat zij ontslag aanvraagt.
v. Oers Toen Theelen in Venray weg wou hielden ze hem ginder ook tegen z’n zin vast.
Daar ging het dus wel, waarom zou het hier dan niet gaan.
Voorz. We kunnen niemand vast houden daar in een zeker tijdperk de benoeming moet
geschieden. Ik erken dat het voor de school te Helenaveen zeer onaangenaam is. Echter
mej. Manakker ontzeilt de moeilijkheid door voor dat zij benoemd is in Helden hier
reeds ontslag aan te vragen.
v. Oers Dan moeten we zoo iemand geen eervol ontslag geven.
[…]eelen heeft me anders ge[…] in Venray wel met hem zoo ?
Voorz. Dat doet niets ter zake de clausule luidt eervol ontslag binnen drie maanden.
11 februari 1922 inschrijving in de gemeente Deurne vanuit Venray.
Adres H 23 Helenaveen, H 21 Schoolstraat
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15 februari 1922 Echtpaar Theelen-Mertens komt in Helenaveen wonen.
Met ingang van de tweede helft van de maand februari 1922 wordt Leo Theelen hoofd der
school in Helenaveen en verhuizen zij midden februari daar naar toe. Het salaris in
Venray over januari 1922 is 215 gulden en over maart in Helenaveen f268.33. Februari
wordt in tweeën gedeeld: f107.50 en f134.16. Het was dus een financiële stap vooruit
van ongeveer 25 procent.
15 februari 1922 De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944
In februari 1922 betrekken Leo Theelen en zijn vrouw Cecilia Mertens het “schoolhuis”
van de Openbare Lagere School te Helenaveen. Zij zijn net een half jaar getrouwd; hij
is pas benoemd tot hoofd der school.
Bij de aanstelling door de gemeenteraad van Deurne werd bedongen dat hij ook
cursussen zou moeten geven in tuinbouw en dergelijke. Er lag een grote tuin omheen,
er was nog ruimte rond de school geschikt voor dit soort activiteiten. Het huidige
grasveld met zijn monumenten voor de kerk van Helenaveen was allemaal tuin van de
schoolmeester.
De huishuur was zeer laag, ongeveer 300 gulden per jaar. Daarbij was het huis zelf
zeer groot en van gemakken voorzien. Elektriciteit kwam echter pas in 1939, maar dat
gold voor het gehele dorp.
Hij ging zich hiervoor specialiseren in bijen houden, kippen houden en fruit.
In de tuin stonden al veel fruitbomen, die door het vorige hoofd der school waren
geplant, o.a. met oude appel- en perenrassen. De Maatschappij Helenaveen had via het
Koning Willem III fonds bijgedragen aan de kosten.
In het kasboek wordt de verkoop gemeld van vele honderden kg appels elk jaar aan
mensen tot ver buiten het dorp. De geldelijke opbrengst was navenant niet hoog. Er
was ook een moestuin, e.d. In het staatje hieronder vindt u de planten die er
gegroeid moeten hebben.
Voor de imkerij volgde hij cursussen in Boxtel en nam al direct contact op met andere
imkers, o.a. de directeur van de Honingzeemerij Meijel, de heer Houben. Hij moest
heel wat avonden [met de motor?] naar Boxtel voor de theoretische en praktisch
kennis. Zij hebben samen ook een voordracht in Boxtel voor de NCB gehouden over
strokasten voor bijen.
Voor het kippenvermeerderingsbedrijf verwijzen we naar een ander bestand met
uitgebreidere informatie.
Ook dit nam hij voortvarend ter hand: hij kwam in Helenaveen wonen en direct werd een
groot deel van de tuin afgezet als uitloopruimte van de kippen. Er kwamen ook overal
hokken. Daarnaast kwamen er ook pauwen en fazanten in aparte hokken.
Eiervereeniging Helenaveen.
Verzamelnr. 8799
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19 Feb 1944
500 stuks 32.- K.G.
4/3 1944
500 stuks 31.9 K.G
18/3 1944
830 stuks 53,- K.G..
15-4-1944
500 stuks 31.2 K.G.
11 mei 1944
500 stuks 30.7 K.G.
27/5 1944
500 stuks 30.7 K.G.
9-6-1944
1000 stuks 63.5 K.G.
24-6-1944
500 stuks 31.5 K.G.
Op 16 december 1922, dus een half jaar na hun intrek in het huis, worden 400
bloembollen gekocht die wel in de tuin geplant zullen zijn. De tuin die naar onze
maatstaven een enorm oppervlak had, werd doorsneden door grindpaadjes. Er was ook een
soort rotonde (volgens een tekening). Binnen de rotonde werden volgens een niet
gedateerd schetsje 30 crocussen (gew[?]) in de buitenring, 26 blauwe druifjes in de
middenring en 20 schilli siberica in het centrum geplant. In de vier hoeken om de
rotonde heen werden twee keer 50 darwin gepoot, en waarschijnlijk [elders] 100 tulpen
dubbel (rood). Deze rotonde en toevoerpaden lag langs de weg, links van het huis,
waar nu de langwerpige uitbouw is van het [nieuwe] “klooster”.
Voor het huis lag een onbegroeid stuk met een 1 m hoog hek als afscheiding met de
straat. Zo is het tenminste op de foto van het huis met Fien Zeegers op de voorgrond
(omstreeks 1930). Rechts voor het huis groeide een hoge boom. Aan de zijkant was het
huis begroeid met klimop, er stond een treurwilg vlakbij.
In de achtertuin was een grote schommel, een lange lattenbank, onder de overkapping
stonden tuinstoelen.
In de tuin stonden veel bijbouwen, kippenhokken, een bijenstal, een afdak, waarachter
Leo Theelen met flobertkogels kon schieten, fazantenhok, e.d. Er liep ook een grote
St Bernardshond rond, waarvoor elk jaar trouw hondenbelasting eerste klas betaald
werd.
16 februari 1922 verhuizing Venray-Helenaveen f120.Het huis H21
Dochter Leny Henkens-Theelen schrijft op 5 januari 2005:
Beneden was de suite met schuifdeuren, die in de winter gesloten waren behalve met de
feestdagen. Beide kamers hadden een kolenhaard. In de zomer waren vaak de tuindeuren
naar het lommerrijke terras open en stonden er rieten stoelen.
Het kleine kamertje was achtereenvolgens: kinderkamer, piano(studie)kamer en
naaikamer. Daar stond een potkacheltje, heel knus. Aanvankelijk stond daar ook de
kerststal en boom en konden we daar bij de piano kerstliedjes zingen. Een mooie
herinnering!
In de royale keuken was natuurlijk het fornuis, dat met turf werd gestookt en elke
morgen moest worden aangemaakt, wilde je koffie kunnen zetten. Een van de eerste
“klusjes” was dan ook: turf binnen halen – asbak legen – fornuis aanmaken e.d.
Boven was geen verwarming (vanzelfsprekend!).
Op de slaapkamer boven de suite stond een wastafel met waskom en lampetkan die elke
dag gevuld moest worden en toiletemmer om het vuile water in mee naar beneden te
nemen en soms een gebruikte po uit het nachtkastje.
Jerôme sliep bij Papa op de kamer boven de tuinkamer.
Fien op de kamer aan de voorkant met de meisjes of met één van hen.
Later gebruikten we ook de logeerkamer erbij.
Boven de keuken was de kleine zg meidenkamer, waar ook de mangel later stond (eerst
geloof ik op de gang boven de voordeur). Later werd dat badkamer, ’s winters
verwarmd, omdat de schouw van de keuken erdoor liep.
Na de petroleumlampen in de 20-er jaren kwam carbidlicht via een installatie in de
kelder, lampen met zg kousjes, die gloeiden, maar die niet stonken! Nog later werd
het butagas en het gasstel ’s zomers in de keuken om te koken, was een hele
vooruitgang.
Fien was in haar eerdere betrekkingen in Tilburg en Eindhoven al gewend aan
electrisch licht en stadsgas en waterleiding en vroeg dus argeloos, waar de knopjes
zaten!! Wij hadden slechts een pomp voor water uit de regenput! Wonder, dat zij dit
heeft volgehouden en niet, zoals de 2 huishoudsters toch weer terug is gegaan naar de
toen meer geciviliseerde wereld!
Papa had een kaars op zijn nachtkastje staan. Wij niet, dat was te gevaarlijk.
16 februari 1922 Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin,
genoemd in het kasboek
aardappels, eigenheimer
aardbeien
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asperges
augurken
appels: bellefleur, cox orange, court-pendu, goudrenet, perzikroode zomerappel,
prinsenappel, renet de Comer (?), sterappels, sterrenet, streepjesappel, zoete appel,
zure appel (yellow), Charlemowsky, Bezie chaumontel (?), prinsenappel der
Duitscheid(?)
kruisbessen, roode bessen, zwarte bessen
peultjes, princesboonen, rentegevers, snijbonen, spekboonen, stamprinces,
stokprinces, tuinboonen
druiven
kersen: Mierlosche, witte Spaansche, witte kers, zoete morel, zure meikers, zwarte
meikers, zwarte Mierlosche
bloemkool, koolplanten, roode kool, savoie
peren: oogstperen, juttepeer, soldat laboureur
perziken
pruimen
Monik(?)rozen, struikrozen
selderij
sla
wortelen
25 februari 1922 Ingekomen en Vertrokken personen
DEURNE c.a
van 17 tot 23 Febr. 1922
In Deurne hebben zich gevestigd L H R Theelen en gezin, hoofdonderwijzer van
Venray.
maart 1922 Uit de eerste jaargang van het “Nieuwsblad van Deurne”:
Natuurlijk mocht in het nieuwe weekblad de burgerlijke stand niet ontbreken. Bij de
ingekomen personen kwamen in de eerste nummers o.m. voor L. H. H. Theelen en gezin,
hoofdonderwijzer, uit Venray en A. van den Boomen en gezin, smid, uit Best […].
1 maart 1922
en tuin
1
1
1
1
1

maa
maa
maa
maa
maa

Gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. kippen, bijen

1922
1922
1922
1922
1922

13 maa 1922
14 maa 1922
15 maa 1922
25 maa 1922

werkloon
Erkelens

15 apr 1922
1 jul 1922
1 jul 1922
1 aug 1922
1 aug 1922
8 aug 1922
17 aug 1922
19 aug 1922
19 aug 1922

Buys
Venlosche
Veiling

19 aug 1922
25 aug 1922
1 sep 1922
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Erkelens

100 kg patentkali en 100 kg
superfosfaat
50 kg chili-salpeter
zaad, planten
200 boonstaken
10 bos erwtenrijshout
50 kg kleipooters (roode star) f5.en 50 kg nateelt (roode star)
10 glasklokken
besproeiing "Br. Koningslust" 4 l
carboleum
snoeiwerk 3 dagen
10 (Delftlandsche) Westlandse
eenruiters
40 boomstutten
9 kippen, 4 broedkippen,
broedeieren, 55 kuikens
60 kg Charlemowsky en 40 kg gemengd
afval
10 broeikasramen + 10 glasklokken
8 kg kleine pruimen, 15 kg
perzikroode zomerappel en 20 kg
Prinsenappel der Duitschers
100 kg afval (gemengd)
verkoop 80 kg jutteperen à 12 ct + 40
kg zoete à 5 ct
verkoop 20 kg streepjesappels
40 kg Prinsenappel de Duitschers en
20 kg streepjes
20 kg mais à 12 ct + 10 kg zemelen à
10 ct
80 kg vroege appels

-9,40
-13,00
-5,00
-7,00
-2,70

7.328,85
7.315,85
7.310,85
7.303,85
7.301,15

-3,00
-6,00

5.913,67
5.907,67

-3,60
-9,00

5.904,07
5.892,12

-22,50
-2,50

6.082,00
5.798,92

-65,00

5.733,92

0,00
-28,50

5.446,40
5.417,90

8,74
0,00

5.426,64
5.372,56

11,50

5.384,06

3,14

5.525,70

0,00

5.525,70

-4,60
2,72

5.490,98
5.458,70
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9 sep 1922
5 okt 1922

Kerkhoff
v.d.

6 okt 1922
9 okt 1922

werkloon

11 okt 1922

Erkelens

22 okt 1922
27 okt 1922
27 okt 1922
28 okt 1922
29 okt 1922

29 okt 1922
1 nov 1922
2 nov 1922

2 nov 1922
2 nov 1922
4 nov 1922
8 nov 1922
30 nov 1922
1 dec 1922

1 dec 1922
1 dec 1922
1 dec 1922
6 dec 1922
16 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
31 dec 1922
2345

2350

75

Heur van
Marechaus
sée
Griendtsv
een
Aarts W.
Dekker
Oers van
C.T.V.?
Hendriks
Dekker
Beckers,
enz
Klerks L.
Oers van
Beuken H.
v.d.

-4,00

5.638,39

14,50

5.849,12

-8,73
-2,50

5.840,39
5.776,14

-2,50

5.763,79

-10,00
-1,00

5.701,39
5.700,39

50 kg mais f6.15, dec 1922 kippenvoer
werkloon bijenstal
5 kg bijensuiker

-14,65
-5,50
-1,60

5.685,74
5.680,24
5.678,64

smid

-75,24

5.593,20

verkoop 125 kg appels

2,25

5.591,93

4 keer 25 kg verschillende appels: f5.(sterappel, bellefleur, goudrenet, courtperdu)

0,00

5.591,93

27,50
-5,00
-4,00
-1,00
-50,00

5.619,43
5.613,31
5.877,64
5.701,14
5.711,12

-3,00

5.708,12

gezamenlijke rekeningen
rekening
december rekening
50 kg maïs
± 400 bloembollen

-30,00
-23,83
-49,00
-5,70
-2,00

5.653,92
5.616,09
5.559,84
5.817,98
5.770,17

verf
kippengaas 100 x 1,8 m + 100 x 1 m +
50 x 0.5 m
betonstukken en 2,25 m hoekijzer
geponst (f100.- betaald
maïs en zemelen
5 broedkippen en 9 legkuikens en 10
slachthanen
55 eendagskuikens à 45 ct
kippen- en kuikenvoer tot aug

-4,50

5.727,07

-50,00

5.885,57

-96,75
-8,73

5.788,82
5.780,09

-40,80
-24,75
-20,00

5.739,29
5.714,54
5.694,54

verkoop 275 kg v.n. goudrenet +
courtperdu en bellefleur
30 kg ochtendvoer + vracht
werkloon
vrouw Dekker: drager begrafenis
rekening nov
inleggeld + contributie Coöperatieve
Tuinbouw Vereniging

2 maart 1922 Nieuw administratief archief Deurne invoeringsnummer 44/61
Schrijven van L. Theelen aan de burgemeester van Deurne waarin hij voorstelt om aan
de heer van Teeffelen, kwekeling, die gedurende 5 weken aan drie klassen naar best
vermogen zijn krachten heeft gewijd, toe te kennen een vergoeding van 100 gulden.
Hierover is overleg gepleegd met collega van Roosmalen en de vader van de kwekeling.
7 maart 1922 Vosdellen, Mönchen-Gladbach: (vracht, onkosten inbegrepen)
(id 8 Juni) f1300.-. In de inventarisatie van 18 juni is dit bedrag niet opgenomen!
19 mei 1922

2355

Aarts W.
Woezik
van
Lenders
Dekker H.
Verbugt
Mertens
J.,
Liessel
Krijnende Bie

25 kg ochtendvoer
verkoop appels 20 kg en 2 keer 25 kg
op 12 okt voor in totaal
50 kg mais f6.10 + 10 kg zemelen
f0.83 + 15 kg mais f1.80
werkloon (aardappels rooien)
erwtenrijs en geleverde groente en
planten
400 kg schoofstroo voor bijenstal,
onkosten
werkloon

wieg, enz: f35.58; [3 maanden voor de geboorte.]

1 juni 1922 Het kasboek heeft voor ieder jaar verschillende rubrieken en enkele
specifieke onderwerpen:
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inventaris, tuin en boomgaard, kippen en eieren, gebruiksartikelen, belastingen,
boeken en tijdschriften, salaris en pensioenen, bijen, artikelen van blijvende
waarde, auto. Vooral de eerste jaren werd het zorgvuldig bijgehouden, later werd het
wat nonchalanter.
De eerste pagina bevat gegevens over de indeling van de tuin met
kippenhokken, serre, e.d.:
st (zolder)
? rek (kelder) & glazenrek
[V]olière op zolder achterbouw
Kippenhok aan achterbouw
Bijenstal
Fazanthok tegen scheidingsmuur klooster
Hokken tegen gevel oude school
Serre tegen gevel oude school
Inventaris werkhuis
Verschillende kippenhokken, afrastering
De tweede pagina bevat wat gegevens over de auto (of auto’s) Pontiac ’27 sedan.
Dan een verzamelstaat van 1923 t/m 1941 m.b.t. de Rijksinkomstenbelasting.
Vervolgens een Inventaris voor de verzekering tegen brandschade d.d. Juni 1922 en
een d.d. 1 Oct 1928 (p. 9).
Bladzijde 10 noemt de inbreng van beiden bij het trouwen.
Vanaf bladzijde 11 vinden we de bladen van inkomsten en uitgaven m.i.v. 21 Aug.
1921, d.w.z. 2 dagen voor hun trouwfeest.
2 juni 1922 Al heel snel krijgt L. Theelen – net zoals bij zijn eigen benoeming
enkele maanden daarvoor - te maken met personeelsperikelen:
De notulen van de Raadvergadering van Deurne melden op 2 juni 1922 (pagina 109 en
110): Benoeming verdere sollicitanten, Theelen gaat met de burgemeester naar de
Inspecteur die hem de vrije hand geeft.
Mej Veltmans wordt benoemd; Vacature van Roosmalen;
Ontslag Veltmans m.i.v. 1 oktober 1922

De school in Helenaveen ca 1987
11 juni 1922
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L. Evers, Mönchen-Gladbach: (afbetaling inbegrepen)

f300.-
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18 juni 1922 Inventaris, schatting Juni 1922, ingaande 18 Juni 1922, Polis No 82939
bij N.C.B. brandschade
Geschatte waarde
f6900.- (p. 8)
5 kasten
f 5002 compl. serviezen
f 2507 tafels
f 150glaswerk
f 7525 stoelen
f 200gordijnen
f 2006 tuinstoelen
f 50tafellaken, handd., serv. f1003 weenerstoelen
f 50tapijten, matten, loopers f2001 canapé + 2 feaut.
f 200trapnaaimachine
f 1001 divan
f 25waschmachine
f 501 fornuis
f 50waschgerief en manden
f 252 kachels
f 200lavabo’s + waschgerief f 2002 pendules
f 25schrijfbureau
f 1501 regulateur
f 255 kleine tafels
f 751 wekker
f 103 nachtkastjes
f 253 horloges
f 50paraplu’s en stokken
f 25goud en zilver
f 100strijkgerief
f 10schilderijen
f 502 hanglampen
f 505 spiegels
f 75kleine lampen, lantaarn f 40beelden en stolpen
f 40rookgerief en sigaren
f 25boekenrek + boeken
f 250provisie
f 100muziekrek
f 50port-manteau
f 201 manskleeren
f 400dranken
f 201 vrouwenkl.
f 400kruiwagen
f 151 kinderkleeren
f 100(kippen 1 Oct 1928 weggedaan) f70-)
2 veerenbedden + toebeh.f 500landbouwgerief
f 303 kapokbedden
f 300brandstof + aan mijten f 603 houten led. + staalen matr. f300-------------------1 ijzeren bed met matr. f 50f69001 wieg met toebeh.
f 50Polis No 82939
2 fietsen
f 150De Onderl. Brandass. v.d. N.C.B.
1 piano
f 400verzekert tegen brandschade
potten en pannen + porsel. f200voor 5 jaren.
koffers en kisten
f 50aanvang nemende 18 Juni 1922.
Premie
Poliskosten
Zegelkosten

f3,57
f1,50
f1,25

18 juli 1922 Al zeer vroeg is het echtpaar gemotoriseerd, waarschijnlijk betreft het
een motorfiets die in Essen is gekocht.
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1 augustus 1922 HELENAVEEN Doordat Mej. Veltmans onderwijzeres
van de O.L. School alhier benoemd is tot onderwijzeres te Roggel, komt het hoofd der
school alleen te staan, voor het onderwijs. Het is te hopen, voor de jongens dat deze
toestand spoedig veranderd (!), daar het onderwijs door de aanhoudende vacatures veel
heeft te lijden.
[Inderdaad blijkt uit talloze krantenberichtjes dat het zeer moeilijk was vacatures
in de dorpen te vervullen.]
11 augustus 1922 Truus (Gertrudis Christina Maria)
wordt geboren op 11 augustus 1922
12 augustus 1922 Jean Winters, Liessel: f4.25
[Taart voor de geboorte van Truus.]

2450

2455

2460

20 augustus 1922 Juffrouw Krijnen f25.[Uitbetaling van de vroedvrouw in Helenaveen.]
18 augustus 1922 De Meijerijsche Courant meldt dat er veel korven van “Duitsche
Ymkers” op de Peel staan.
20 oktober 1922 Nieuw administratief archief Deurne invoeringsnummer 44/61
Akte van aanstelling als hoofd van en als onderwijzer aan den cursus voor het
vervolgonderwijs aan de openbare school te Helenaveen de heer L.H.H. Theelen, hoofd
der openbare school aldaar, met ingang van 1 oktober 1922.
8 december 1922

2465

reis vergadering Helmond f3.415

22 december 1922 De Meijerijsche Courant meldt dat de brug
in Helenaveen is ingezakt. Vijf jongens vielen in het water, vier konden zich zelf
redden, en de 13-jarige M. Bruggenwirt redt de 10-jarige jongen De Vries.

#207

78

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

Naspeuringen van Paul Theelen: Het echtpaar Theelen-Mertens
25 december 192
2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2515

2520

27 december 1922

huur Gerda 15 november -15 december f5.-; reisgeld f2.50
reis Roermond – bakker (?) Jerome f3.75 – Glace’s f3.- enz = f10.-

31 december 1922 Het salaris van Leo Theelen in 1922
vergeleken met dat van 1918 in Helenaveen
Het navolgende artikel komt uit één der kranten die via de Koninklijke Bibliotheek op
Internet te lezen is. Ter vergelijking het salaris van Leo Theelen, hoofd der school
in Helenaveen. Hij had een hoofdakte, maar toen nog geen(?) bijaktes. Hij had wel in
zelfstudie boekhouden geleerd.
Salaris per maand in 1922 f268.33 en f138.50 pensioen per kwartaal. Hij heeft in dat
jaar nog anderhalve maand in Venray gewerkt als onderwijzer tegen f215.- per maand.
Dus aanmerkelijk hogere bedragen dan hier genoemd, 4 jaar eerder.
De huishuur van het schoolhuis in Helenaveen over 1922 bedroeg f59.50 op 7 oktober
1922 en op 4 november 1922 wordt f115.50 betaald onder vermelding van huishuur rest
1e h.j. t/m 16 augustus. Op 3 maart 1923 wordt het restant f131.25 betaald onder
vermelding van huishuur over 1922: f350 – f175 = f131.25 [rare rekening!]
Maar hij heeft dan over 1922 betaald: f59.50 + f115.50 + f131.25 = f306.25. Dit komt
precies overeen met een huur van f350.- per jaar, want hij begint pas na 15 februari
1922 in Helenaveen.
De huishuur van het schoolhuis in Helenaveen over 1923 bedroeg f116.67 per 4 maanden,
dus f350.- per jaar.
Onderwijzerssalarissen
108. Het is reeds meermalen gezegd – zie o.a. aanteekening 107 – dat meerdere
Gemeentebesturen en Besturen van Bijzondere Scholen doen, wat ze kunnen, om de
salarissen op een eenigszins voldoend peil te brengen.
Een mooi voorbeeld op dit gebied, geeft de gemeente Deurne in Noord-Brabant. Ziehier
de regeling:
Onderwijzers ontvangen van f800 tot f1700 plus f200 voor de hoofdakte, plus f125
huishuur, plus f100 voor elke bijakte (vak j en boekhouden uitgezonderd) tot een
maximum van f300. Een onderwijzer met enkel hoofdakte brengt ’t dus tot f2025, maar
kan door aktebezit klimmen tot f2325. Bovendien betaalt de gemeente de volle 7 pct.
voor het pensioen. Wat ook nog het peulleschilletje van een f100 à f160 of meer
beteekent.
Hoofden der scholen genieten van f1250 tot f2150, kunnen voor aktebezit, evenals de
onderwijzers, nog f300 bekomen en natuurlijk komt ook hun pensioenpremie ten laste
der gemeentekas.
Het hoofd in de kom der gemeente staat f100 boven zijn ambtgenooten en haalt dus
f2250 minstens, met aktebezit f2550. De huurwaarde van de ambtwoningen der hoofden is
vastgesteld in de kom op f350, Liesel en Neerkant f200, Helenaveen f230. Het geven
van herh. onderwijs wordt beloond met f1,25 per lesuur
De Katholieke School voegt hieraan toe: Welke stad, welk groote stad zelfs, kan nu
nog tegen dit Peeldorp op?
Staat Deurne met deze cijfers (den Haag uitgezonderd) niet het hoogste van ’t
heeleland? Amsterdam en Rotterdam, groningen en Utrecht, evengoed als Arnhem en
Nijmegen doen het minder.
Bij zulk een bezoldiging kunnen en zullen de onderwijzers zich geven geheel en al,
met hart en ziel aan hun opvoederstaak. Daar zullen zij in het maatschappelijk leven
de plaats kunnen innemen, die past aan hun ambt. en zoowel ’t een als ’t ander zal
krachtig ten goede inwerken op de resulatten van ’t onderwijs.
Een “vivat” voor de Peelkoningin!
Een “vivat” moet ook uitgebracht worden voor de Koningin van de Maas, het Bestuur
der Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek Onderwijs verblijdde zijn onderwijzers
met de volgende verrassende circulaire:
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Het kasboek heeft voor ieder jaar verschillende rubrieken en enkele specifieke
onderwerpen.
2525

12 januari 1923

2530

21 jan 1923 naar Bottrop: huur t/m 15 jan 33000.- Mrk = f5.12
[in januari 1923 zijn Franse en Belgische tropen het Roergebied binnengevallen, en
hebben o.a. steenkolen naar Frankrijk vervoerd. Of dit iets met de reis naar Bottrop
te maken heeft is onzeker. De toestand daar was heel gespannen.]
25 jan 1923
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2535

2540

2545

2550

2555

2560

29 januari 1923

Eggels-Boonen, Neer: erfdeel f132.64

7 februari 1923

Ciel: reis Venlo, tapijt

8 februari 1923 Cecile borduurt graag en veel; er is niet veel meer van over. Truus
Thijssen-Theelen heeft een stuk borduurwerk. Waarschijnlijk worden de
borduurbenodigdheden ook thuis bezorgd, maar we vinden regelmatig rekeningen, zoals
bij Mähler & Co, Fa. F., Rijnstraat 88 te Arnhem in manufacturen. Leen Mertens werkte
daar en nam de spullen mee.
8 februari 1923 N.V. Manufactuurhandel Vroom en Dreesman Vleesch Venlo (?) f14.22
3 juni 1924 Stof Mets & Cos magazijnen A’dam f3.88 (p. 41)
1922 Mähler en Co, Arnhem: f111.645 en f94.915, deken, tijk, frotté, rips: f10.-;
f26.85 op 22 november 1922
23 februari 1923
op 27 jan 1923?]

2570

2575

2580

2585

[vooruitbetaald

7 maart 1923

aanslag hondenbelasting 1e klasse f3.-

4 april 1923

van Bree z.g.: aandeel f41.09

5 april 1923

Ciel: reis Roermond + auto Roggel

f30.-

11 mei 1923 inbinden van Wereldkroniek, Prins, Eigen blad, 2 klavierschriften, 2
delen f9.50
nieuwe damesfiets voor oude + herstellingen motor f105.-

29 mei 1923 Helenaveen Tot heden kosten de aardappels alhier slechts f0.70 per 100
kg; dezer dagen echter gaf ze iemand voor niemendal weg.
31 mei 1923

Toon: sproeier f15.-; [van de motor?]

4 juni 1923

Ciel: te veel ontvangen salaris vervolgonderwijs 1921 f50.-

7 juni 1923

Ciel: reis Venlo kleeren + huishoudelijke artikelen f80.-

18 juni 1923 Oud hoofd de school van Helenaveen J.P. van de Kerkhoff, alias “Hannes
van Knokeren”, emigreert met zijn gezin naar Ohio in de Verenigde Staten van Amerika.
Meester Theelen uit Roggel komt naar Helenaveen en wordt er aangesteld als
schoolhoofd. L. Theelen geeft ook tuinbouwcursussen en houdt bijen. Imkers uit
Helenaveen en omliggende plaatsen leren van hem én Janus Erkelens de kneepjes van ‘t
vak. Meester Theelen heeft de gewoonte om de kinderen in zijn klas flink aan te
pakken als ze niet willen luisteren. Het turfhok achter de school neemt Theelen in
gebruik als opsluitplaats. De gestrafte kan ook in de hoek van de klas gezet worden
met de armen gestrekt omhoog, met in iedere hand een turf die dan steeds zwaarder
lijkt te worden. Voordat deze straf plaats vindt, loopt Meester Theelen vaak eerst
over de vingers van de stouterd die, met de handen plat op de houten vloer, gebukt
voorover moet zitten. Daarnaast bezigt hij ook regelmatig een houten liniaal...

11 juli 1923

kerkbank f16.- - (f 5.25 van Heur) – f5.- Strijbos = f5.75
nieuwe ketting op motor f2.25

8 augustus 1923

2595

43500.- Mrk = f5.-

Hoek, Helmond: tandarts, twee tanden plomberen f6.- [geschreven is

6 juli 1923
2590

naar Bottrop: huur t/m 15 feb

1 maart 1923
Hoekx.]

14 mei 1923
2565

f55.-

Manresa, Venlo: kosten retraite 8-11 Aug

f10.-

13 augustus 1923 Raadsvergadering te Deurne, op Vrijdag 10 Augustus [1923] des n.m.
3 uur
e. Verzoek van het hoofd der school te Helenaveen om vermindering huishuur. (Voorstel
van Burgemeester en Wethouders om afwijzend te beschikken, omdat de woning in
vergelijking met andere huurhuizen niet te duur is. (f350.)
De Voorzitter zegt dat de huur te Liessel f300 bedraagt en in Neerkant f250, en dat
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2600

2605

die bepaald worden naar het salaris, het geen echter door een L.O.
meer zoo is als vroeger.
Goossens. Het is een mooi huis met tuin. Hier betaalt men voor een
zooveel. Elke vergadering gaat het bijna over huizen en ieder jaar
aan, daarom zou ik ze verkoopen, iemand zei al afbreken. Ik zou de
verminderen.
Voorzitter. Afbreken der huizen gaat niet en verkoopen evenmin.
Wordt besloten de huur te handhaven.
28 augustus 1923

2610

2615

2620

2630

2635

klein huisje net
zijn er reparaties
huur in geen geval

bijdrage feest op 14 en 15 september f5.- [jubileumfeesten]

28 augustus 1923 Reis en verblijfkosten (zonder meer) Eindhoven f15.- [Geen
duidelijke reden bekend, maar wel op p. 24: markt- en winkelartikelen f25.- op deze
datum.]
1 september 1923

Vroom & Dreesman, Eindhoven: f38.55

6 september 1923

Koningin Wilhelmina is 25 jaar koningin, er zijn jubileumfeesten.

6 september 1923
Wilhelmina

Kartonnen medaljon t.g.v. het 25-jarige jubileum van koningin

8 september 1923 Reis Roermond: hoed,
de foto van het jubileumfeest.]
14 september 1923

2625

wetswijziging niet

schoenen, enz f8.-

[De hoed staat waarschijnlijk op

Jubileumfeest in Helenaveen voor de kinderen

15 september 1923 Op 6 september 1923 is Koningin Wilhelmina 25 jaar koningin. Na
die datum wordt op de Helenavaart een optocht met versierde boten gehouden.
Meerdere foto zijn te vinden op de CD-ROM 150 jaar Helenaveen. Of Leo Theelen en/of
Cecile Mertens hierop staan is niet met volkomen zekerheid te beoordelen, maar
waarschijnlijk staan ze beiden op de twee overgenomen foto’s.
Cecile Mertens was toen ongeveer 8 maanden in verwachting van haar tweede kind. In de
Meijerijsche Courant is geen verslag te vinden van de optocht, wel van de optochten
in enkele andere grotere gemeenten in de buurt.
In de Zuidwillemsvaart staat wel een verslagje, zie hieronder.
In het kasboek staat op 9 september: bijdrage feest op 14 & 15 Sept. f5.-.Op 27
augustus wordt bij de manufacturenhandel Mähler in Arnhem een vlag gekocht. Deze werd
waarschijnlijk aangeschaft met het oog op de komende jubileumfeesten.
Het jubileumfeest te Helenaveen 14 en 15 september 1923
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met de zwangere Cecilia Mertens en Leo Theelen op beide foto’s.

2640

2645

17 september 1923 HELENAVEEN. Vrijdag en Zaterdag, 14 en 15 September werd alhier
voor ons dorpje, op grootsche wijze feest gevierd, ter gelegenheid van het 25-jarig
regeerings-jubileum van Hare Majesteit de Koningin.
Op Vrijdag was het feest uitsluitend voor de kinderen, die werden onthaald en verder
den namiddag doorbrachten met diverse spelen, waarmee ze zich uitstekend amuseerden.
Op Zaterdag was het een algemeen feest, waarbij geen enkel gezin was achtergebleven
en door allen op de meest spontane wijze werd deelgenomen.
De feestcommissie had het dorp in vijf buurten verdeeld, waarvan elke buurt een aak
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2650

2655

2660

2665

2670

2675

prachtig had versierd. Om twee uur werd de optocht in het kanaal opgesteld, en de
vijf versierde schepen, voorafgegaan door een versierde aak, waarop de harmonie van
Deurne had plaats genomen, trokken met volle muziek over het water. Het was een lust
om te zien, hoe ieder zich had beijverd, om met iets moois voor den dag te komen.
Het Gemeentebestuur van Deurne, dat zoo welwillend was geweest, in deze als jury op
te treden, had hier een moeilijke taak te vervullen.
Na een toepasselijk woord van den Ed.-Achtb. Heer Burgemeester werden de prijzen
toegekend als volgt:
1e prijs groep tuin- en landbouw.
2e pr. groep de elf Provinciën.
3e prijs trekschuit.
4e prijs peelkeet met polderjongens.
5e prijs het vrouwenkiesrecht.
Daarna gaf de harmonie van Deurne een prachtig concert.
’s Avonds kwam echter het glanspunt van het feest. Reeds dagen te voren was er
gewerkt op de peel, wegen waren er aangelegd en zelfs een dorpje was er gebouwd,
voorstellende een grensplaatsje. In dit dorpje werd feest gevierd, doch op eens kwam
de tijding, dat het land in oorlog was. Toen hoorde men eensklaps schoten vallen en
alle bewoners namen met hebben en houden de vlucht. De soldaten kwamen dichter en
dichter en het dorpje werd in brand gestoken en geheel vernield.
Het was een indrukwekkend gezicht en men kon zich hier een klein beeld vormen van de
verschrikkingen en den gruwel van den oorlog.
Na afloop hiervan naderden vier groepen van uit de verte onder het zingen van
toepasselijke liederen en werd halt gehouden bij het borstbeeld van H. M. de
Koningin, alwaar gezamenlijk het “Wilhelmina” werd gezongen, onder begeleiding van de
harmonie, zoodat het geheel in deze peelvlakte een eigenaardige indruk maakte.
Hiermede was het officieele feest geeindigd en werden nog eenige gezellige uurtjes
doorgebracht in het café van Oers.
Een woord van hulde mag hier niet weerhouden worden aan allen, die door hunne
medewerking hebben bijgedragen tot het welslagen aan dit feest.
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Aak “de elf Provinciën” met het motto ‘Een door Oranje’

2685

2690

[uit de Trompetter van 8 september 2006 ‘Peel in Perspectief’ met dank aan H.
van de Laarschot van het Historisch Informatiecentrum Helmond/Eindhoven]
Helenaveen heeft door haar bijzondere cultuurhistorische sfeer een speciale
monumentenstatus verworven, die van beschermd dorpsgezicht. In haar nog korte
bestaan, net anderhalve eeuw, heeft het regelmatig feestgevierd. Door de voor de Peel
unieke relatie met het koningshuis via het Koning Willem III Fonds waren die feesten
soms groots. Zo ook in 1923, het jaar waarin koningin Wilhelmina haar 25-jarig
kroningsfeest vierde. In de eerste weken van september van dat jaar werden in elk
Peeldorp kroningsfeesten georganiseerd, soms over meerdere dagen. Wilhelmina was
beschermvrouwe van het Fonds Koning Willem III en Helenaveen eerde haar op een eigen
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2695

2700

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

wijze op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. In plaats van een optocht over de weg
zoals in Deurne, Asten en Someren bood de aanwezigheid van de Helenavaart ’s
zaterdags een mogelijkheid van een optocht over water. Vijf turfaken van de
Maatschappij Helenaveen waren met veel zorg door de Helenaveners omgebouwd tot
praalboten. Op één ervan zetelde de koningin op haar troon. Voor haar verbeeldden elf
meisjes in smetteloos wit de elf provincies waarover Wilhelmina heerste. De
provincienaam op de sjerp en een vlaggetje met het provinciewapen in ieders hand
maakten de honderden toeschouwers op de oever duidelijk wie voor welke provincie
stond.
Een andere boot was nog drukker bevolkt; er was immers stemplicht en op die boot was
een stemlokaal nagebouwd. Nog niet zo lang geleden was onder het bewind van
Wilhelmina het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Het stemlokaal was flink en fleurig
versierd met erboven een grote koninginnekroon. In de naast het stemlokaal gebouwde
keuken is het ook een drukte van jewelste en zoals in elke uitspanning wordt er
muziek gemaakt; Dorus Naus speelt er op zijn accordeon.
Piet van Woezik is duidelijk de keukenprins met een soeplepel als scepter. Bij keuken
en stemlokaal wordt de orde gehandhaafd door soldaat Grad Joosten. Zo brachten de
bewoners van het Soemeer hulde aan koningin Wilhelmina. Weer een andere groep bracht
een bloemenhulde aan de jubilerende koningin en liet het succes van de Helenaveense
land- en tuinbouw zien. De jury, het college van burgemeester en wethouders van
Deurne, honoreerde deze boot met de eerste prijs.
Weer een andere boot bracht het begin van Helenaveen een zeventigtal jaren eerder in
herinnering. Al snel na het begin in 1853 van de verveningen door de gebroeders Van
de Griendt verschenen er in de Oude Peel woningen en keten voor de Peelwerkers. Een
aantal van die woningen was van stro; zowel wanden als dak. Alom stond Helenaveen dan
ook bekend als het ‘strooien dorp’. Op een van de turfaken is zo’n strooien woning
nagebouwd, bewoond door ‘polderjongens’, die van elders waren gekomen om in de Peel
voor Van de Griendt te werken; voorgoed of tijdens het turfsteekseizoen. De ‘Poepen’
kwamen uit Duitsland, de ‘Oliekonten’ uit Drenthe, de tabakstelers uit Gelderland, de
kaasboeren en tuinders uit Holland en ook kwamen er turfarbeiders uit andere
noordelijke provincies.
De boot op de foto staat ook voor een echte boot, een trekschuit. Lange tijd zijn de
boten door de Helenavaart getrokken door een paard op het jaagpad. Het is volle bak
met allerlei reizigers; mannen en vrouwen, oud en jong, rijk en arm.
Links op de boot staat Frans van Mullekom. ‘De Trekschuit’ won de derde prijs. Op de
oever van de Helenavaart staat het vol met toeschouwers. De vijf praalboten werden
voorafgegaan door een aak met de musicerende harmonie van Deurne. Op de toegangswegen
waren erebogen van kienhout gebouwd.
In Helenaveen is geen tastbare herinnering aan dit feest overgebleven.
oktober 1923

Reis Roermond: diverse uitgaven f10.-

9 oktober 1923
2740

Jerome (Hieronymus Leonardus Alphonsus) wordt geboren

9 oktober 1923 Op dezelfde dag wordt Antonius Wilhelmus (Toon) Vervuurt in Grashoek
geboren, net over de concessiegrens met Helenaveen. Jérôme en Toon waren dikke
vrienden. Toon is op 27 januari 1995 overleden.
18 oktober 1923

2745

2750

2755

2760

Krijnen-de Bie f25.-

19 oktober 1923 Van Oers vraagt of er geen gelegenheid zou zijn te scheppen voor
herhalingsonderwijs in Helenaveen.
Voorzitter zegt dat de finantieele last voor de gemeente te zwaar zou worden, want
dat dan ook de andere dorpen zullen komen.
v. Oers wijst er op dat hier de leerlingen ander onderwijs kunnen volgen.
Ouwerling zou er iets voor voelen de leerlingen die wegens gebrek aan personeel ’t
laatste leerjaar niet af hebben kunnen maken, daarvoor een gelegenheid open te
stellen.
Wordt besloten de schoolcommissie in deze om advies te vragen.
22 oktober 1923

tuinbouwcursus I en II voor Bijhouwer/Floralia: f9.50

3 november 1923

kraamvogel f3.-

16 november 1923
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Foto met Truus als baby, ongeveer voorjaar 1923.

2765

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

26 november 1923 kaart gestempeld te HELENAVEEN (N.B.) 26.XI.6 1923
aan: Mej. Hélene Mertens p/a. Firma Mähler Co Rijnstraat 38 Arnhem
Beste Zus, Kom ik nog op tijd voor een paar kleinigheden, die ik nog graag ontving,
n.l. een stel jarretels voor Truus – maar een paar goeie – ik heb er nu een paar, die
gaan telkens los. Dan nog een el of 10-15 goedkoope entredeux – linnen of
namaaklinnen – eenige c.M. breed. Hij moet dienen om de oude gordijnen van boven aan
mekaar te zetten en van dezen winter te gebruiken. ’t Hoeft dus geen fijn soort te
zijn. Hier alles wel.
Onze beste groeten Ciel en Truus
28 november 1923 Auto-ongeluk LIESSEL: Donderdagmiddag had alhier een auto-ongeluk
plaats, dat boven alle verwachtingen zonder persoonlijke ongelukken afliep. Even
buiten het dorp op den weg naar Neerkant is laatst de weg op een scherpe bocht
verbreed en voor ’t oog vertoont deze verbreeding voor voertuigen geen gevaren.
Dokter Wiegersma op weg zijn patiënten te bezoeken naderde dezen bocht, en daar geen
borden of anderszins hem op gevaren wezen, reed hij met twee wielen van den wagen
over deze verbreeding. De wielen zakten echter onmiddellijk in den lossen grond weg
met ’t gevolg dat de auto omsloeg.
De onmiddellijk uit den omtrek toegesnelde menschen wisten den dokter uit zijn
benarde positie te verlossen, en den wagen met behulp van een paard weer in zijn
gewonen stand te brengen.
Ofschoon de dokter geen letsel bekomen had, waren ’t toch benauwde oogenblikken voor
hem geweest. Een groote hoeveelheid benzine was n.l. door ’t omkantelen van den wagen
op hem terecht gekomen en daar de motor nog steeds werkte vreesde hij dat deze in
brand zou vliegen, en dan was hij waarschijnlijk verloren geweest.
Na de te hulp gesnelde personen bedankt, en ruim beloond te hebben kon de dokter zijn
tocht, met den gehavenden wagen, die echter nog rijdbaar was voortzetten.
1 december 1923 Deurne Geen Zomertijd Gelijk in het naburige Helenaveen, zoo wordt
ook hier nog de zomertijd gehandhaafd, alles regelt zich naar den ouden tijd: de
diensten in de kerk, de schooltijden, en ook de hier bestaande industrie.
5 december 1923 Reis ’s Bosch f4.- + diner + ?? + bel? + 4711 f25.- [Deze reis heeft praktisch
zeker te maken met het faillissement van de Hanzebank ’s Hertogenbosch, waarbij het
gezin een renteboekje en rekening courant aanhielden, ten bedrage van f1868.17 (p.
44).]
[Cecilia krijgt waarschijnlijk een flesje eau de cologne.]
Dec. 5
Reis ’s Bosch f4, diner + heel + bel enz 4711
5/12
f25- (p. 23)
21 Dec. (1925)
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 25 % f467,04 (p. 52).
Enkele weken (12 jan 1926) later weer eenzelfde betaling, maar of dit een fout is?
12/1 (1926)
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 25 % f467.04 (p. 52)
via Helm. Bank & AKartner
12 Apr (1928)
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 15% f280.23 (p. 92)
15/3 (1932)
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 7½ % f140,11 (p. 172)
vanaf 11-12-‘33
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 2½ % f46,65 (p. 184)
16/10 ’36
Een nabetaling van de failliete Hanzebank, 1,45 % f27,09 (p. 216)
6 december 1923 Rapport Deskundigen Hanzebank Den Bosch
Rechtsgeldigheid cessies aan de Boerenleenbank ad 9½ miljoen in twijfel getrokken;
f900.000 komen eventueel voor compensatie in aanmerking.
De Directeur heeft een contract, waarbij hem bij faillissement 10 jaar salaris in
eens moet worden uitbetaald d.i. 1½ ton!
De hoofdoorzaak der catastrophe is het beheerbeleid, de tweede oorzaak pas de crisis.
Er werd nog dividend uitgekeerd, toen het kapitaal reeds verloren was.
Een bankbediende speculeerde met bankgeld en verloor 3½ ton!
Verzwijging accountants-rapport, knoeierijen met speculaties.
12 december 1923

J. de Corte: reparatie motor Jacques f4.-

24 december 1923

herstellingen rijwiel (vrijt ?wiel) f2.50

27 december 1923

Gerda:

31 december 1923

Over 1923 is het salaris f3138.40 en pensioen f554.-
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2830

2835

2840

16 januari 1924

Nooitgedacht & Zn: 1 paar schaatsen, gebroeders Tendyck Venlo f12.-

19 januari 1924

reis Roermond: schoenen Truus, Engels hemd, enz f13.-

24 januari 1924

H. Wiegersma, rekening 2e halfjaar 1923 f18.-

februari 1924 Kladberekening tussen de salarisregels:
f3424 – f256.80 = 5 % 1e halfjaar + 10 % 2e halfjaar = (f3168. belastbaar) pensioen
876 f4044 1 mei 1924
februari 1924

2845

doorgestreept motor: f181.67 + f540.- + f10.-

25 februari 1924 Op 25 Febr. kopen ze een motor voor in totaal f735.- (p. 41).
Daarbij wordt een motorcostume gekocht voor f51.50. Later een motorbinnenband
(achter) Boxtel f3.75
17 maart 1924

2850

Bayard met 5 ?

8 april 1924

18 mei 1924

[Heeft waarschijnlijk betrekking op de motor.]

reis Eindhoven Ciel: motormuts, enz f30.-

23 april 1924
f35.2855

f6.-

reis Venlo: zeil f18.- bril f4.- schoenen f12.- zie andere pagina =
reis Venlo: f48.-

9 juli 1924 EXAMENS HOOFDACTE Vroeger waren alleen de mondelijke hoofdacte-examens
voor onderwijzers voor het publiek toegankelijk. Dit jaar zullen ook die voor
onderwijzeressen openbaar zijn.
2860

4 augustus 1924

Rek. H. Wiegersma eerste halfjaar 1924 f3.50

13 augustus 1924
2865

2870

2875

2880

2885

Mej. M.E. van Grootel uit Helenaveen slaagt voor Hoogduitsch l.o.

15 augustus 1924 Leo Theelen betaalt f10.- voor het examengeld
bijenteeltonderwijzer. De lessen werden in Boxtel gegeven. Er staat nl. Reizen Boxtel
10 x
25 augustus 1924 3 b(uizen) radiotoestel + 2 telef. + 2 accu’s (54 amp. uur) +
antenne + anodebatt. 143.28 augustus 1924

reis Venlo: keukenmat, tafelkleed, hoed, enz f33.-

2 september 1924

M. Evers: bagagedrager f2.25

4 september 1924

Spaarkasstorting 4/9

2895
90

f240.36

4/9 = f440.36

10 september 1924

van Giersb(ergen?).: bijdrage f1.- + concierge: thee f1.50 = f2.50

11 september 1924

P. Maessen: (verkoop aan Maessen van een) Opel motorrijwiel f30.-

16 september 1924

Boxtel: (achter) motorbinnenband f3.75

24 september 1924

toelage reis Mheer: bijen

oktober 1924

f8.25

schoolgelden avondschool van 25 leerlingen à f2.50 = f62.50

4 oktober 1924
f7.70 = f14.50
2890

f200

Ciel: schoenen f6.75 en pince nez in etui (puntueele glazen 0,25)

31 oktober 1924
“Opr. brochure”

Electrische Drukkerij R.K. Jongensweeshuis, Tilburg: drukwerk voor
f5.93

6 november 1924

reis Ciel, Roermond f25.-

12 november 1924
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2900

16 november 1924

reis familie Roggel St Gertr. auto Martens f12.50

22 november 1924

Venlo: motorhandschoenen f8.25

kravatten enz

f15.-

4 december 1924 Josine de Haan modes, Markt Eindhoven: f2.40
Begin 1924 staat een advertentie van Maison Josine de Haan aan de Markt 2 te
Eindhoven in de krant. Op 4 december worden daar wat spullen gekocht voor f2.40.
2905

2910

20 december 1924

onkosten aanleeren boekbinden enz: f15.-

31 december 1924

J. Stooms: verkoop Oosthoek’s Enceclopaedie (zie staatje!)

31 december 1924

Over 1924 is het salaris f3138.37 en pensioen f876.-

2 januari 1925

2915

25 januari 1925

RK Jongensschool…: 2e jaargang brochurenreeks

9 februari 1925

Er woedt een zware storm in de Peel.

2930

2935

2940

2945

2950

2955

2960

f6.-

honorarium 2e halfjaar 1924 H. Wiegersma fol 412 f13.-

24 februari 1925 In het Noorderkanaal wordt een snoek van 2 pond gevangen met een
zilveren lepel, kwartje plus 2 cent in zijn buik.
28 maart 1925

2925

f4264.40

Reclame van Theunissen-Reynen voor “Zeis Punkial-glazen”

16 februari 1925
2920

f120.-

reis Roermond

f8.50

30 maart 1925 LIESSEL. Bij ’t zoontje van L. v. W. alhier is door dokter Wiegersma
een geval van encephalitis (slaapziekte) geconstateerd. Daar deze ziekte besmettelijk
is, is aan de overige kinderen van v. W. de toegang tot de school voorloopig ontzegd.
maart 1925 De Meijerijsche Courant van eind maart 1925 vermeldt dat het Geheim
rapport over de Hanzebank op 8 april 1925 openbaar gemaakt zal worden. Bovendien
wordt het gebouw van de Hanzebank in Den Bosch voor f100.000 verkocht aan Vroom en
Dreesman.
9 april 1925 Meijerijsche Courant: Artikel over de eerste imkerdag in Boxtel. Op 27
april ontvangt hij f26.- voor de reiskosten naar Boxtel. Het artikel volgt hieronder:
EERSTE NOORD-BRABANTSCHE IMKERSDAG.
De Bijenhoudersbond van den “Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond” houdt op 15
April 1925 zijn eersten imkersdag te Boxtel n.m. 1 uur in de zaal van Hotel “Riche”
te Boxtel.
Het doel hiervan is vermeerdering van kennis door het bespreken van belangrijke
vraagstukken van veel belang voor de bijenhouderij, het opwekken van meerdere ambitie
voor het zoo schoone en nuttige imkersvak.
Allerwege ondervindt het initiatief, genomen door het Bestuur, groote sympathie, tal
van vereenigingen komen met flinke groepen. Ook belangstellenden zullen zeer welkom
zijn. Zoo zal en moet de Imkersdag slagen. Trouwens het goed voorziene programma
belooft veel.
De volgende inleidingen zullen gehouden worden:
In welke richting moeten bijenteelt en bond zich bewegen? Inleider de heer J.M.
Lauwers te Esbeek;
Is het mogelijk maatregelen te beramen, tengevolge waarvan de imkers in het najaar
tijdig te weten te kunnen komen, hoeveel de gewone honing waard is? Inleider de heer
A.J.S. Derks, te Gemert;
Hoe kan het leveren van honing door de imkers aan de zeemerij bevorderd worden?
Inleider de heer J. v.d. Sande te Berlicum;
Boekhouden bij de Bijenteelt. Inleider de heer S.W. van Ra te Bavel;
Bijenteelt Statistiek. Inleider de heer G. van Ravels te Teteringen;
Mijn eerste cursus en welke vragen men mij stelde. Inleider de heer F.J. van
Pinxteren te Nuland;
Bijen en fruit. Inleider de heer A.H. Schreurs te Oirschot.
Mijn eerste cursus. Inleider de heer Augs. van Gijsel te Someren;
Uitkomsten van een jaar kastimkeren in een streek met goede dracht. Inleider de heer
W.P.M. v.d. Horst te Roosendaal.
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2965

Verder staan nog de volgende demonstraties op het programma: Het vervaardigen van
strookasten, door de heeren J. Houben te Meijl en L.H.H. Theelen te Helenaveen.
Demonstratie van den Stoom wassmelter van Mathfessel, door den heer W. Middel te
Amsterdam.
[In het kasboek staat dat op 21 september 1923 hij een “opzetter bijenvolk van 21 kg”
koopt voor f5.- bij Houben te Meijel. Blijkbaar hebben ze elkaar daar leren kennen.
(p. 29) Daarna komen we de naam Houben niet meer tegen in het kasboek.]

2970

24 april 1925

Leny (Helena Gertrudis Christina) wordt geboren op 24 april 1925

27 april 1925
Vr. f2.50.

Leen plechtig gedoopt. De pastoor ontvangt f2.50, de K(oster?) f1.- en

2975

2980

2985

1 mei 1925 De Zuidwillemsvaart
Burgerlijke Stand. Deurne. Van 24 tot 30 April 1925.
Geboren: Helena G. Chr., d. van L. H. H. Theelen en van C. J. Mertens, Helenaveen.
4 mei 1925

Krijnen-de Bie f25.-

5 mei 1925

reis motor Roermond f5.50

3 juni 1925 Nieuw administratief archief Deurne invoeringsnummer 44/59
Het hoofd van de school van Helenaveen, L. Theelen, vraagt verlof voor onderwijzer
Storms om op zaterdag 6 juni e.k. de subdiaconale wijding van diens broer te kunnen
meemaken.
10 juni 1925

2990

15 juni 1925?
24 juni 1925

2995

reis Venlo met Ciel f40.Huwelijk van Jacobus Theelen met Christina Wilberts te Gennep
reis Roermond Ciel f20.-

19 augustus 1925

Honorarium Wiegersma 1e halfjaar 1925 f49.50

26 augustus 1925

Collecte voor de stormramp brengt f1290 in Deurne op.

14 oktober 1925
3000

3005

3010

3015

3020

reis Ciel Eindhoven f50.-

10 november 1925

reis Ciel (Nella?) Venlo f60.-

21 december 1925

Een betaling van de failliete Hanzebank, 25 %

23 december 1925

reis Roermond samen kerstartikelen, wafelpan (?) enz f40.-

25 december 1925
Theelen.

De beelden van de kerststal bevinden zich bij Truus Thijssen-

f467.04 (p. 52).

30 december 1925 rekening van der Weyden, arts Blerick over 1921/1922 [stond (20 mei
1922) als eerste op de Limburgse lijst van de Nieuwe Katholieke Partij.]
31 december 1925 Schoolhoofden in de buurt:
van Rijswijk
Liessel
van der Linden
Neerkant
Bremmers
Zeilberg
Hoefnagels
St Jozef
van Heyden
Griendtsveen
31 december 1925 Er was een hond, Hector genaamd in huis. Toen Wiegersma eens op
bezoek kwam, zei hij: “Ik heb er een onder het fornuis geschopt”.
31 december 1925
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3025

Bewaard gebleven nikkelen horlogebandje en ring bij dochter Truus Thijssen-Theelen
7 januari 1926 Begrafenis Grubbenvorst telegr. 50 c. Auto 4.4.50
Op 4 januari 1926 sterft Henricus Linssen, hoofd der school in Grubbenvorst. Hij was
getrouwd met de tante van Cecilia Mertens, Maria Agnes van den Hombergh. Deze laatste
sterft enkele maanden later, ook te Grubbenvorst op 15 september 1926.
12 januari 1926 Een betaling van de failliete Hanzebank, 25 %
Helm. Bank & AKartner

3035

3040

3045

3050

3055

4 februari 1926

f467.04 (p. 52) via

collecte voor de watersnood brengt in Liessel f780 op.

10 februari 1926

Ciel Venlo f30.-

14 februari 1926

rekening H. Wiegersma 2e halfjaar 1925

9 april 1926 Fien Zeegers komt als 17-jarig meisje in Helenaveen als hulp in de
huishouding.
Fien Zeegers komt als 17-jarig meisje in april 1926 in Helenaveen als hulp in de
huishouding. Ze moet al direct voor 3 kinderen zorgen, de vierde is op komst. Ze had
wat ervaring als oppas in Eindhoven en Tilburg; het was dus een zeer grote
verandering en verantwoordelijkheid. Josephina Maria Zeegers (geboren te Asten op 30
oktober 1908) trouwt uiteindelijk op 20 mei 1950 te Deurne met L. Theelen. Daarmee is
ook het pensioen veilig gesteld voor haar verdere leven.
17 april 1926

Aandeel tante Marieke van f30.-

28 april 1926

Ciel Venlo (mantel, schoenen, enz) f150.-

26 mei 1926 aanschaf van een tweedehands auto van een broer van een zwager te Roggel
J. Derikx. Het bedrag van 1850 gulden zal in 7 termijnen van 150 elk betaald worden
na een aanbetaling van 800 gulden. Als Cecilia Mertens enkele maanden plotseling
overlijdt wordt het hele betalingsschema veranderd. Pas medio 1927 worden de laatste
termijnen in grotere bedragen afgelost. [Voor meer informatie over de auto en reizen,
vraag de auteur.] Cecilia Mertens heeft maar zeer weinig plezier aan de nieuwe
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3060

3065

aanwinst gehad.

29 juni 1926 Reis Eindhoven f15.- Op deze datum staat op p. 70 “Sportwagen f22.23
Reiswagen f4.50 Kristalglas f6.50 Horlogeket. f6.75 = f40.8 juli 1926 pacht kerkbank 1926/27 f6.- en
f24.- = f6.-;

3070

14 juli 1926

3 jul 1927 kerkbank over 1927 f30.- -

Nini (Leonie Christina Gertrudis) wordt geboren op 14 juli 1926

14 juli 1926 ‘Levensbeschrijving van Nini Theelen’ [op verzoek bij de
auteur te verkrijgen.]
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23 juli 1926

3080

3085

3090

Juffrouw Krijnen-de Bie 14 juli t/m 22 juli

25.-

16 augustus 1926 Letterlijke tekst van de overlijdensakte 82 van 1926 te Deurne
Heden zestien Augustus negentienhonderd zes en twintig,
verschenen voor mij, Ambtenaar van
den burgerlijken stand der gemeente DEURNE:
Wilhelmus Waltherus Johannes Klerks
oud drie en twintig jaren, tuinier,
en Hendricus Nicolaas Cornelis Dekker,
oud twee en twintig jaren, tuinier,
beiden wonende alhier die verklaarden, dat op
veertien Augustus dezes jaars, des namiddags, ten
vier ure, in deze gemeente is overleden:
Cecilia Jacoba Mertens,
oud vier en dertig jaren, zonder beroep,
geboren te Grathem en wonende alhier,
echtgenoote van Leonardus Henricus Hubertus Theelen,
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dochter van Alphonsus Maria Mertens en
van Anna Christina van den Hombergh, beiden overleden
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
W. W. J. Klerks
H Dekker
De Ambtenaar van den burgerlijken stand
PLGijsbers

3095

3100

3105

18 augustus 1926

Juffrouw Krijnen-de Bie verpleging f15.-

21 augustus 1926

lijkdienst f124.-

21 augustus 1926

H. Missen, bidprentjes, wijs (?) enz.f54.-
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Bid voor de Ziel van zaliger
Cecilia Jacoba Mertens,
Echtgenoote van Leonardus Henricus Hubertus Theelen
geboren te Grathem den 16 October 1891, van 1911 tot 1921
Onderwijzeres aan en Hoofd der R. K. Bijz. Meisjesschool te Baarlo, na
een smartelijk geduldig lijden, voorzien van de H. H. Sacramenten,
overleden te
H e l e n a v e e n den 14 Augustus 1926.

3110

3115

Moest dan de dood zulke bittere scheiding te weeg brengen? … het is de
Heer, dat Hij doe, wat goed is in zijne oogen. (1 Kon. XV, 32).
Eenieder getuigt, dat zij eene deugdzame en verstandige vrouw was (Ruth
III,11).
Zij eerde hare ouders, beminde haar man, bestuurde haar huisgezin en
heeft zich zelve onberispelijk gedragen (Tob. X, 13).
Het einde mijns leven, o Heer, heb ik in groote benauwdheden doorgebracht
(Joh VII, 13).
Ik had God nog eenige jaren gevraagd; Hij heeft dit niet gewild; dat
zijn Goddelijke Wil geschiede (H. Symphor).
Die velen onderricht hebben op de wegen der gerechtigheid, zullen
schitteren als sterren in allen eeuwigheid (Dan. XII,3).
Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en gij allen, die ik lief had,
bedroeft u niet gelijk zij die geene hoop hebben…. Eenmaal zien wij
elkander weder, daar waar niemand onze vreugde storen zal. (Thess. IV,12,
Joës X)
Ik stelde mijn vertrouwen op Maria, en op haar vestigde ik mijne hoop. O,
Maria, gelukkig die U dient en in U zijn vertrouwen stelt, want de deur

3120

3125

3130

3135
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des Hemels, die zich openstelt voor uwe blijde
Hemelvaart, staat open voor hen, die op U vertrouwen (H. Bern.)
R. I. P.
Druk P. H. van Deursen, Koster, Nederweert
[N.B. De teksten en bijbelaanduidingen kloppen volstrekt niet! Er is nog
een andere serie bidprentjes, gedrukt in Helenaveen.]

3140

3145

Op het bidprentje lezen we: na een smartelijk geduldig lijden, voorzien van de H. H.
Sacramenten.
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat de ziekte geruime tijd geduurd heeft en
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3150

3155

dat er tijd was om het sacrament der zieken toe te dienen. Hoewel er geen bewijs is
kunnen we aannemen dat ze eerst borstvoeding gaf aan de baby. Flessenvoeding was toen
bekend, dus op een bepaald ogenblik is daartoe overgegaan.
27 augustus

1926

Nieuwe Venlose Courier advertentie f7.35

27 augustus

1926

voogd stellen Helmond 5.20

18 september

3160

1926

2 september

1926

doodsbrieven (Keijzers Deurne) f13.10

9 september

1926

zusters (doodskleer waschen.. f12.-

12 september
3165

3170

3175

100

Nieuwe Koerier f11.60

1926

Jerome post f4.90

1 oktober 1926

kist (Hanssen?) f27.50

5 oktober 1926

10 missen op zaterdagen oktober-december f25.-

6 oktober 1926

Advertentie huish.(oudster) (Nieuwe Koerier)

f3.525 (p. 69)

24 oktober 1926 betondek “De Peel” f14.48; grafmonument f91.95
Hier rust Cecilia Jacoba Mertens
Echtgenoote van L.H.H. Theelen
geb. te Grathem 16 Oct. 1891
alhier overleden 14 Aug. 1926
R.I.P.
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30 oktober 1926
3180

3185

3190

3195

Dr G.B. Lauwers, Helmond

19 november 1926

Luidspreker J Storms f5.-

20 november 1926

advertentie huishoudster (Nieuwe Koerier) f3.525; idem f3.45

3 december 1926
f23.50

150 dankbetuigingen en enveloppen f6.50 en 300 fotobidprentjes

20 december 1926

Roermond

Rit Rmd

hoed, kragen e.a. f10.-

31 december 1926

Over 1926 is het salaris 3083,50 en pensioen 876.-

4300.-

1 januari 1927 50 rouwvisitekaartjes J. Keijzers Deurne f2.64
6 missen juni-december maandstonden f15.6 januari 1927 In de maanden juli en augustus 1926 wordt veel drank gekocht,
waarschijnlijk van Jerome Mertens. Het bedrag van f90.31 wordt pas op 6/1 ’27
betaald.
Vermelding: Juli Aug 63 en 54 fl. wijn Jer. Mertens (p. 70)
Het betreft (niet 63, maar 54 en 62 flessen opgeteld!):
54 fl. St Emillion
f0.75
24 fl. Bonnes Cotes
f0.65
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3200

3205

11 fl. Muscat
10 fl. Porto
7 fl. Vermouth
5 fl. St Estèphe
3 fl. Champ.
2 fl. Barsac
27 januari 1927

f0.85
f0.85
f1.20
f0.85
f1.80
f0.80

3210

3215

24 maart 1927 foto Sohl Roermond f1.50 en olieverfportret f18.10 [foto’s hiervan
zijn aanwezig]
10 mei 1927

6 H. Missen juni-december

11 mei 1927

Moeder over 1926 f36.-

18 juni 1927
3 juli 1927
3220

H. Wiegersma eerste en tweede halfjaar 1926 f227.-

10 juli 1927

Overlijden van Maria Gertrudis Hubertina van Geleuken
kerkbank over 1927 f30.- - f24.- = f6.4 H. Missen moeder z.g. f10.-

24 augustus 1927
3225

3230

3235

maandstonden f15.-

22 september 1927

J. Mertens, Wessem: Wageningen landbouw l.o.
rekening Wiegersma t/m juni 1927 f13.-

31 december 1927 (p.83)
Rijkswegenbelasting 1927.
Kenmerken nummerben: Volgn. 8753 model carrosserie: limousine met
Letter N
binnenbesturing
Fabrieksmerk: Chevrolet
Aantal plaatsen: 5
Jaar v fabricatie: 1924
Kleur: donkergroen
Chassisnummer: 7651
Bekleding: grijs-pluche
Motornummer: 1529344
Eigen gewicht: 1015 k
Aantal cylinders: 4
Soort banden: lucht
Fabrikant carrosserie: Fisher Adres garage: Helen
Begin 1927 21088 km, 6 november 1927 27000 km, 1 april 1929 37000 km
31 december 1927
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