Naspeuringen: Beroep op consignatiegelden van de N.V. Maatschappij Helenaveen
aan: de Minister van Financiën, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken,
postbus 20201 2500 EE Den Haag
van: L.J.C. Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven
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betreft: beroep op de uitspraak betreffende de consignatie-gelden van de N.V.
Maatschappij Helenaveen, destijds te Helenaveen, gemeente Deurne
uw kenmerk: FEZ/2012/632U en BJZ/2012/139U
Eindhoven, 4 september 2012
Geachte mevrouw, mijnheer,
Vorig jaar vooral heb ik me veel moeite getroost om gegevens te achterhalen m.b.t.
alle aandelen N.V. Maatschappij Helenaveen. Enkele, zeer oude, zijn in mijn bezit
gekomen via erfenis van mijn vader die ze op zijn beurt wel verkregen zal hebben uit
de erfenis van mijn opa, Leo Theelen, tot 1952 hoofd der openbare school van
Helenaveen. De mogelijke waarde van de aandelen was destijds onbekend.
Deze aandelen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, circa €125.000 exclusief
rente.
De aandelen bezitten een directe band met het dorp Helenaveen, dat vanaf circa 1855
bijna volledig in bezit was van de Maatschappij Helenaveen. Ook grote stukken grond
in een vijftal Limburgse buur-gemeenten waren eigendom van de onderneming.
Het dagelijks leven van Helenaveen en van delen van de buur-gemeenten werd volledig
bepaald door de Maatschappij Helenaveen.
In het dorp is voor zover ik weet geen enkele aanwijzing die refereert aan de
afhankelijkheid van de bevolking aan de werkgever gedurende ongeveer een eeuw.
Straten worden genoemd naar pastoors, dominee en leerkrachten (er is een meester
Theelenstraat!), maar verwijzingen naar de grondleggers en directeuren zijn er niet.
Ik wil bezwaar aantekenen tegen de beslissing, vervat in uw schrijven FEZ/2012/632U,
de gelden niet uit te keren, vanwege geen "rechthebbend-heid". Dat de in mijn bezit
zijnde aandelen onderdeel uitmaken van de de zestig geconsigneerde aandelen, is in
zoverre juist, dat ik aanwijzing en uitleg heb over het verleden van de aandelen.
Vanwege de verstreken jaren en de chaos na de Tweede Wereldoorlog zal dat echter
moeilijk te bewijzen zijn. Wel had Ministerie van Financiën destijds de verplichting
om de ingeruilde aandelen (1922-1923) te vernietigen, wat ze maar gedeeltelijke
gedaan hebben.
Ik stel voor om de gelden die in de consignatiekas zitten, ten goede te laten komen
aan de gemeenschap.
Met het bedrag kunnen wellicht enige grote zaken worden gerealiseerd, zoals een
kunstwerk dat betrekking heeft op de Maatschappij Helenaveen, verslaglegging van de
geschiedenis van de Maatschappij, een fatsoenlijke inventarisatie van het archief
(dat bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven), onderzoek met
moderne middelen naar de in 1910 gevonden "Peelhelm", zoals die nu te bewonderen is
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (zie http://www.rmo.nl/collectie/zoeken?
object=k+1911%2f4.1-5).
met vriendelijke groeten,
Paul Theelen
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