Naspeuringen van Paul Theelen: 1800-heden; naar de Peel, het dorp Helenaveen en zijn bewoners, de N.V. Maatschappij Helenaveen, man-en-paard-uitrusting en archeologische vondsten onder het motto "Gelukkig is het land, Waar 't kind zijn moer verbrandt!"
[1,1]

Tips voor pdf-bestanden

[2,1]

De Maatschappij Helenaveen is midden
jaren 50 van de 19e eeuw opgezet, klaarblijkelijk
met de veenderijen in het noorden van het land als
voor-beeld: de turfwinning wordt gevolgd door
Ctrl F maakt het zoeken in het werkblad
ontginning van de vrijgekomen gronden en daarna
mogelijk;
CTRL Shift F maakt uitgebreid zoeken mogelijk; vindt omvorming tot weiland, land- en tuinbouwCtrl M en Ctrl L wisselt in weergave-modes en grond plaats. Tevens zijn er dan bijkomende
verdiensten van - bijvoorbeeld - bosbouw. Opgenomen
al naar gelang de gebruikte browser moet er op zijn de bedrijfsvoering in al zijn facetten,
verschillende wijzen “gemanoeuvreerd” worden
contacten met dorpsbewoners en aandeelhouders,
door het werkblad.
verwerking van de aandelen, etc. De papieren
beslaan daarbij nog een grote tijdspanne, vanaf de
Moderne versies van Acrobat Reader hebben een oprichting tot de uiteindelijke opheffing van de
maatschappij. Strikt gesproken heeft de
werkbalk waarmee deze voorzieningen door een
Maatschappij ruim 140 jaar en het dorp Helenaveen
muisklik kunnen worden uitgevoerd.
aanmerkelijk langer bestaan! Opvallend is dat de
Maatschappij al vanaf het allereerste begin
probeerde uit zijn bezittingen inkomsten te
verwerven, hoe gering in onze ogen ook. We zouden
dat tegenwoordig ‘diversificatie’ noemen. De
verhouding met de burgerlijke overheid die vooral
in het verre Deurne zetelde was vaak gespannen; dat
heeft ook geleid tot waanzinnige en geldverslindende projecten. De contacten tussen de Maatschappij en meester Theelen (de grootvader auteur) in
het dorp zelf hebben de bijzondere aandacht en deze
worden ongeveer integraal opgenomen.
Ctrl + en Ctrl - vergroten en verkleinen de tekstinhoud van het werkblad;

[3,1] Peelbranden: veen-, heide- en
bosbranden in de Peel
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[1,3] Verdrinkingen in de Helenavaart en elders in de buurt
31 mei 1939 Zware hei- en veenbrand in Oost
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30 augustus 1890 HELDEN. De dienstknecht van den landbouwer W. P. .......................2
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7 augustus 1894 Helenaveen, 6 Aug. Gisteren-avond, ......................................2
Veen-, heide- of bosbranden in 1949..............30
10 augustus 1894 HELENAVEEN. Alhier is het zesjarig zoontje .............................2
Veen-, heide- of bosbranden in 1952..............31
7 juni 1895 - Te Helenaveen is een 16-jarige jongen uit Zomeren, ........................2
Veen-, heide- of bosbranden in 1954..............31
12 oktober 1899 HELENAVEEN-HORST. In den avond van 8 dezer verliet J. Schepens...........2
Veen-, heide- of bosbranden in 1959..............31
16 juli 1900 Te Helenaveen (gemeente Horst) is het vijfjarig zoontje ....................3
Veen-, heide- of bosbranden in 1960..............33
19 oktober 1901 HELENAVEEN. Zondag geraakten drie kinderen ..............................3
Veen-, heide- of bosbranden in 1970..............33
9 april 1902 HELENAVEEN-HORST. Gistermorgen is alhier uit een kanaal opgehaald ..........3
8 november 1902 HELDEN. Woensdagavond is nabij de Meijelsche brug ......................3
22 augustus 1857 - Volgens berigten uit Meijel
25 juni 1904 HELENAVEEN. Maandagmiddag geraakte het 2jarige zoontje .....................3
ontstond aldaar den 15 dezer brand in de veenen van
16 februari 1907 Helenaveen. Dinsdag waagden zich twee schoolgaande kinderen ............3
den heer van de Griendt te ‘s Bosch; ofschoon een
13 februari 1909 HELENAVEEN. De dochter van den heer H. alhier ..........................3
aantal gemeentenaren ter hulp snelden, waren hunne
2 september 1909 Te Helenaveen (N.-Br.) is het twaalfjarig zoontje ......................3
pogingen vergeefsch, de vlammen waren te hevig en
2 juli 1929 In het water gereden. .......................................................3
de rook zoo zwaar dat men niet zag wat men deed;
VERDRONKEN................................................................................3
daarbij was er gebrek aan water. Het graven van
16 februari 1944 OUDE MAN TE GRIENDTSVEEN VERDRONKEN.....................................3
slooten was op de meeste plaatsen nutteloos, wijl
28 maart 1950 Moeder vond lijk van dochtertje in kanaal..................................4
de brandende turven door den hevigen wind op verren
6 mei 1952 — Maandagmorgen werd langs het kanaal te Griendtsveen 'n tankmijn aangetroffen, welke
afstand geslingerd werden en overal nieuwen brand
kennelijk uit 't kanaal op het droge was getrokken. De hulpverleningsdienst uit Venlo heeft het
aanrigtten. [...]
gevaarlijke voorwerp onder zijn hoede genomen.

[1,4] Rechtszaken en ongelukken m.b.t.
inwoners van Helenaveen
Rechtszaken, ongelukken, e.d......................1
tot en met 1889...................................1
1890 tot en met 1899..............................1
1900 tot en met 1909..............................5
1910 tot en met 1919..............................8
na 1920...........................................8

[1,5]

Onderwijs in Helenaveen

Ter sprake komen o.a.
- Jan Peter van de Kerkhoff, alias Hannes van
Knokeren, jarenlang hoofd der school, en de
emigratie van hem en zijn gezin naar de Verenigde
Staten van Amerika;
- de gebeurtenissen rondom zijn opvolger Leo
Theelen en zijn vrouw Cecilia Mertens, de
grootouders van de auteur;
- de relatie tussen de overheid en de Maatschappij
Helenaveen;
- 'De eerste taalmeester'
- De Weerter Normaalschool
#101
- [modern] crashcourse Nederlands
#65

[1,6]

Schoolhuis van Helenaveen
[#17]
#19
#130

[1,6] Diversen m.b.t. onderwijs
- Rosa Hermine Egger te Sittard
- Het Amsterdamse akte-examen van 1911
- Land- en tuinbouwkroniek

#49
#85
#164

[2,5] Het gezin van de Kerkhoff vertrekt naar Amerika
31 december 1881 als onderwijzer benoemd J. van de Kerkhoff .............................1
28 mei 1885 Franciscus Marianus VANDEKERKHOFF ...........................................1
24 februari 1886 Zestien ingezetenen der gemeente Helden, ...............................1
22 maart 1898 Sparen op school. Helenaveen. .............................................1
4 april 1898 Onderwijzer.................................................................2
1 mei 1905 Toon Mertens – een oudere broer van Cecilia Mertens, .........................2
19 juli 1913 onafhankelijkfeesten........................................................2
14 februari 1920 Het gezin van de Kerkhoff ..............................................3
22 januari 1921 Het gezin van de Kerkhoff vraagt (voor de tweede keer) ..................3
1 januari 1922 De familieleden zijn......................................................3
Het manifest..............................................................................4
1 september 1923 De Zuidwillemsvaart [dagblad voor Helmond en omgeving] .................6
1 september 1923 Reis naar Amerika.......................................................6
3 september 1923 Reis naar Amerika.......................................................7
4 september 1923 Reis naar Amerika.......................................................8
5 september 1923 Reis naar Amerika......................................................11
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27 november 1923 Een brief uit Amerika..................................................13
13 mei 1939 Uit 't land van den aardappelkever..........................................15
familieleden van de Kerkhoff, beroep en adressen.........................................17
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Het onderwijzers-gezin Mertens

- Alphonsus Maria Mertens te Grathem
- Lambert Mertens te Nunhem
- Jerome Mertens te Grathem
- Toon Mertens te Nederweert
- Jacques Mertens te Wessem
- Alfons Mertens te Heel
- Cecilia Mertens te Baarlo
- Leo Theelen te Helenaveen
en
- Petronella Maria Mertens
- Helena Paulina Mertens
-

#103
#104
#106
#105
#107
#108
#110

Krantenberichten Mertens te Midden-Limburg
BRIEF van Onderwijzers aan alle Ouders
Onderwijzeressen te Baarlo
Recepten van Cecilia Mertens te Baarlo

#81

- Vrijwillige pensioenverzekering

#72

[1,7] Het rekenwonder Antoon van den Hurk te [2,7] De familie Bakker uit Langeraar
Helenaveen
#166 verhuist naar Helenaveen
1 januari 1952? Het beste is maar, dat je heel
bescheiden zwijgt!................................1
18 februari 1952 Life Magazine...................4
31 maart 1952 Ralph Champion’s reportage over. . . .5
20 december 1982 ................................6
Het rekenwonder van de Peel.......................6
10 april 2010 briefje aan Lien van den Hurk-Gieben
lienvd.hurk@home.nl ..............................7

- correspondentie m.b.t. Antoon van den Hurk

[1,8] Dominee August Grashof bezoekt
Helenaveen [1872-1883]

[1,10]

20 juli 1882 OPENBARE VERKOOPING.................1
6 september 1883 Kwitantie voor augurken-verkoop. 2
24 juli 1884 UIT LIMBURG.........................3
30 april 1891 Uit de verslagen van de
enquêtecommissie -1-..............................4
30 april 1891 Uit de verslagen van de
enquêtecommissie -2-..............................5
14 mei 1891 Commissie van onderzoek -3-..........5
21 juni 1891 Commissie van onderzoek -4-.........6

[2,8] Enkele notities over het lager
#82 onderwijs

De veenderijen in Nederland [1856]

[1,11] On the Reclamation of Peat-Land in the
Netherlands
#9
Description of Property and Owners..........1
Canals............................................1
Area under Cultivation............................2
Mode of Reclamation...............................2
Tobacco...........................................2
Other Crops.......................................2
Sheep.............................................3
Market-gardening..................................3
Fruit-trees.......................................4
Labour............................................4
Contracts with labourers..........................4
Results...........................................4
Peat workers......................................4
Contrast with other peat-lands....................5
Deze beschrijving van het dorp en de Maatschappij
Helenaveen dateert uit 1881 en is verschenen in een
Engelse krant.

Boekhouder Herman de Groot [1890]

#130

Op het einde van de 19e eeuw gingen nog steeds niet
alle kinderen naar school. .......................1
Het vervaardigen van een merklap was een onderdeel
van het vak handwerken ...........................1
In de eerste decennia van deze eeuw was er nog geen
elektrisch licht .................................1
Omstreeks 1906 werd bij het katholiek lager
onderwijs een eigen methode ......................1
In 1907 werden de minimum-jaarwedden van het
onderwijzend personeel ...........................1
In 1913 werd uit 's rijks kas zowel voor
onderwijzers van openbare ........................2
In 1914 brak echter de Eerste Wereldoorlog uit, die
tot 1918 zou duren. ..............................2
In 1917 kwam een nieuwe grondwet tot stand. . . . . . .2
Sinds 1825 was de zorg voor het onderwijs
toevertrouwd .....................................3
Bij wet van 21 februari 1919 werd de instelling van
een Onderwijsraad ................................3
In september 1918 werd de 43-jarige onderwijzeres
Suze Groeneweg ...................................4
De katholieke 19e eeuwse zondagscholen, die in
Nederland ........................................4
Het schoolmeubilair onderging verandering ........4
Door de onderwijspecificatie ontstond een rage in
scholenbouw, .....................................4
Bij de wet van 30 juni 1924 werden uit
bezuinigingsoverwegingen .........................4
In de tijd tussen de twee wereldoorlogen werd op
school nog een bepaald............................5
Er kwam een nieuwe leerlingenschaal voor het
tijdvak 1 januari 1933 ...........................5
In 1936, een tijd van grote werkloosheid, kwam de
wet tot verlaging ................................5

#4 [2,10]

[-1-, 24 juli 1856, turf].........................1
[-2-, 25 juli 1856, turfbewerking in de hoge venen]
..................................................3
[-3-, 26 juli 1856, turfbewerking in de lage venen]
..................................................5
[-4-, 29 juli 1856, vervoer per schip]............7
[-5-, 30 juli 1856, veenontwikkeling].............9
[-6-, 1 augustus 1856, vondsten in het veen]. . . . .12
[-7-, 2 augustus 1856, Friesland]................13
[-8-, 5 augustus 1856, Groningen]................15
[-9-, 6 augustus 1856, Hoogezand -1-]............16
[-10-, 7 augustus 1856, Hoogezand -2-]...........19
[-11-, 8 augustus 1856, afbranding in Drenthe]. . .23
[-12-, 9 augustus 1856, veenkoloniën]............25
Dit bestand geeft een inzicht in de turfwinning
voordat de Maatschappij Helenaveen uitgebreid met
de werkzaamheden begon. De werkwijze van de
Maatschappij Helenaveen komt grotendeels overeen
met die in de noordelijke provincies.

[1,12]

#223

8 maart 1881
Mijnheer en Vriend, [aan J. Mank te Langeraar]
Ik heb het plan om dit jaar 3 à 4 bunder Augurken
te teelen en ingevolge onze vroegere bespreking kom
ik U nu vragen of U mij bezorgen kunt een flinke
man liefst met talrijk gezin, die solied is en de
teelt goed verstaat, om zich hier metderwoon te
vestigen en de leiding der teelt toe te vertrouwen.
Mag ik U beleefd verzoeken mij hieromtrent ten
spoedigste te berichten dewijl de tijd nadert voor
de teelt. Antwoord of U mij met dien persoon, op
mijne kosten hier zoudet kunnen komen om de zaak te
bespreken en eene overeenkomst te treffen. [...]

Dominee August Grashof bezoekt Helenaveen.........1
Een Duitse dominee in het veen....................1
HOLLANDGANG IM SPIEGEL DER REISEBERICHTE
EVANGELISCHER GEISTLICHER]........................4
10 juni 1872 Bericht von August Grashof .........4
Erste Besuchsreise, den 6./7. Mai 1872............6
Zweite Besuchsreise, den 30./31. Mai 1872........10
6 juni 1874 Bericht von August Grashof .........13
20 juni 1876 Bericht von August Grashof ........16
12 juni 1877 Bericht von August Grashof ........19
1878 August Grashof, Westfälische Hollandsgänger 24
7 juni 1878 Bericht von August Grashof .........26
August Grashof...................................30
II...............................................32
III..............................................34
IV...............................................36
V................................................37
22 juni 1883 Bericht von August Grashof ........41
In de tweede helft van de negentiende eeuw plachten
elk seizoen opnieuw Duitse arbeiders de grens over
te steken om in ons land de kost te komen
verdienen. Grasmaaiers, steenbakkers, stukadoors,
dat soort lui. En natuurlijk turfstekers. Tussen
1860 en 1883 bezocht de Duitse dominee August
Grashof met regelmaat een groep gereformeerde
Duitse turfstekers in de Peel. En deed daar verslag
van aan het Rijnlands-Westfaalse missie-comité.

Bewoners van Helenaveen -A-

[1856 e.v.]

#84

23 augustus 1856 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1855................................1
21 augustus 1858 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1857................................1
27 augustus 1859 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1858................................2
26 februari 1875 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1874................................4
26 februari 1877 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1876................................4
22 maart 1878 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1877................................4
11 mei 1879 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1878................................5
26 augustus 1880 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1879................................5
7 april 1881 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1880................................6
18 februari 1882 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1881................................7
13 maart 1883 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1882................................8
20 maart 1884 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1883................................8
6 mei 1886 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1885................................9
6 mei 1888 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1887................................9
15 mei 1889 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1888................................9
12 maart 1890 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1889...............................10
17 april 1891 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1890...............................11
1 december 1892 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1892...............................11
31 maart 1894 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1893...............................12
29 juni 1942 Verveningen van de Maatschappij
Helenaveen in 1942...............................12

[3,6]
1891

De Koning en Helenaveen

De ongeregeldheden te Helenaveen van

[4,6] Pachter J.R. Boerma uit
#96 Annerveenschekanaal op de Emma-hoeve

Receptenboekje van Cecilia Mertens te Baarlo [1919-1920]

De GENA-villa te Helenaveen

Krantenartikelen..................................1
[De Brochure]....................................12
ADRES, waarbij 77 ingezetenen der gemeente Deurne 15
NOTA omtrent de aangevraagde splitsing door den
ondergeteekende .................................17
Detailkaart van de Heitraksche Peel, deel van een
opgevouwen kaart.................................19
Kaart van de gemeente Deurne c.a.................20
DE VRAAG "WAT ZAL ER WORDEN VAN DE NOORDBRABANTLIMBURGSCHE PEEL?"...............................21
Bijlage 1........................................29
Bijlage 2........................................29
Bijlage 3........................................29
Bijlage 4........................................33

Originele versie van het boek als pdf-bestand
Verveningen in de beginjaren

[3,11] Vergaderdata van de vergaderingen van
aandeelhouders, bestuur en commissarissen #86
De naamloze vennootschap Maatschappij Helenaveen
moest jaarlijks een algemene vergadering voor
aandeelhouders houden. Dat gebeurde in de begintijd
altijd in Den Bosch. Ook vergaderden het bestuur en
de commissarissen meerdere malen per jaar in die
plaats. Eén keer per jaar in de zomer werd de
vergadering ter plaatse, dus in Helenaveen,
gehouden.
Vóór de vergadering van aandeelhouders wordt
jaarlijks een boekje met financiële gegevens
uitgegeven. Van de vergaderingen van het bestuur en
de commissarissen zijn handgeschreven notulen in
het archief aanwezig.

Recepten. Baarlo 3 Oct. ‘19

3 augustus 1839 Op heden den 1sten Augustus 1839
mijne BRANDERIJ ..................................1
29 augustus 1844 Getrouwd........................1
24 april 1851 OPENBARE BESTEDING.................2
19 januari 1854 De Kamer van koophandel en
fabrieken alhier .................................2
8 augustus 1854 Daar de Werkzaamheden aan het
GRAVEN van het KANAAL.............................3
18 augustus 1856 * ‘s HERTOGENBOSCH, 15 Aug. . . . .3
30 mei 1857 DE ONDERNEMERS van de sedert 1853
ONTGONNEN PEEL, ..................................4
30 juli 1857 ONTGINNING VAN DE PEEL..............4
12 maart 1858 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................5
31 december 1858 MAATSCHAPPIJ. ..................5
12 maart 1859 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................6
22 juli 1859 MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................6
27 augustus 1859 Verveeningen. ..................6
11 maart 1861 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................8
10 maart 1862 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................8
8 september 1862 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................9
12 maart 1863 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,..............................9
6 april 1864 WERKLIEDEN.........................10
7 mei 1867 In het HELENAVEEN bestaat voor EEN
BEKWAAM SMID, ...................................11
17 september 1867 AAN DE WERKLIEDEN. ...........12
22 oktober? 1868 Bekendmaking...................12
3 november 1868 Gister is er voor ‘s Hertogenbosch
een nieuw tijdvak ...............................13
1 juli 1869 Het kanaal van den Heer VAN DE
GRIENDT..........................................14
30 augustus 1869 's HERTOGENBOSCH, 30 Augustus.. 16
26 oktober 1871 BEKENDMAKING....................17
18 maart 1875 MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN
VERVEENING DER PEEL,.............................17
15 juli 1884 Heden overleed, tot diepe droefheid
van mij, mijne Kinderen, ........................17

[4,12] Krantenartikelen m.b.t. de oprichting
van de Maatschappij

Bewoners van Helenaveen -H-

van Haaren, pastoor...............................1
Graf van pastoor van Haaren.......................2
Hartog............................................2
Heideman..........................................2
Heijnen...........................................2
Hendriks, Hendrikx................................2
Boekh. Herm. de Groot. [zie elders]...............3
van der Heijden [zie ook elders]..................3
Hermans...........................................4
van Heugten.......................................4
van de Heurik.....................................4
Hoek..............................................4
Hofman/Hoffman....................................6
van Honk (=van Horen?)............................6
van Horen.........................................6
Hornickx/Hovinkx.................................10
van de Hout......................................10
van der Hurk.....................................10
Het rekenwonder Antoon van den Hurk te Helenaveen
[zie elders].....................................10

Bewoners van Helenaveen -J-

Bewoners van Helenaveen -K-

Kalberg...........................................1
Kartner...........................................2
Kemper............................................3
kerkhof, R.K. en N.H..............................6
van de Kerkhoff...................................8
Kerssemakers......................................9
Graf van pastoor Kerssemakers.................12
van Kessel; Kessels..............................12
Kievers..........................................14
Kievit/Kieviet...................................14
Kilwinger........................................15
Kleijn/Kleine....................................16
Klerks...........................................17
Kluijtmans [zie ook elders]......................21
Koks.............................................21
Kolen/Colen......................................21
Konings..........................................21
Koninklijk Huis..................................21
Jubileumfeest in Helenaveen voor de kinderen. .23
‘Peel in Perspectief’.........................24
Vergadering plaatselijk comité voor
huwelijksgeschenken ..........................24
Kool.............................................25
Kortrijk.........................................25
Koullen..........................................26
Kraft............................................26
Kramer...........................................26
Kroese...........................................26
Krijnen..........................................26
van der Kruis....................................27
Kuiper/Kuipers...................................28
van de Kuys......................................28

[7,4]

Bewoners van Helenaveen -L-

[8,1]

Ketelmuziek voor hazen!

[9,1]

Op 1 Juni [1942] a.s. hoopt de Heer A. van
Rijswijk, hoofd der R. K. Jongensschool te Liessel,
zijn 25-jarig jubileum als onderwijzer te vieren.
Op 1 Juni 1917 trad hij in dienst aan de R.K.
Jongensschool te Udenhout. Na nog in Raamsdonk in
functie te zijn geweest, werd hij 1 Januari 1928
benoemd tot hoofd der nieuw opgerichte Jongensschool te Liessel. Behalve aan de ontwikkeling van
de mannelijke jeugd wijdde de jubilaris zijn goede
zorgen ook aan andere instellingen. Zoo is hij
directeur van het kerkelijk zangkoor en de fanfare,
benevens voorzitter van het Wit-Gele Kruis. In al
deze functies heeft de Heer van Rijswijk zich doen
kennen als een joviale en energieke persoonlijkheid. Vooral de goede verstandhouding onder het
personeel der school lag hem steeds na aan 't hart
en werd dan ook nooit verstoord. Wij hopen dat de
Heer van Rijswijk nog vele jaren in goede gezondheid aan de ontwikkeling van de Liesselsche jeugd
moge arbeiden. Het jubileum zal wegens de tijdsomstandigheden een intiem karakter dragen. Des
morgens zal een H. Mis tot intentie van den jubilaris worden opgedragen en om half twaalf zal er
gelegenheid zijn hem persoonlijk te feliciteeren
ten zijnen huize. Het zal den Heer van Rijswijk
dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken.

[8,2]

[9,2]

Bewoners van Helenaveen -M-

van Maarn.........................................1
Maassen/Maessen...................................2
N.V. Maatschappij Helenaveen......................5
van de Manakker...................................5
Manders...........................................6
van Maris.........................................6
Meekers...........................................6
Meester...........................................8
Mertens...........................................8
Graf van Cecilia Theelen-Mertens...............9
Miere/Mirer;......................................9
van de Mortel.....................................9
van Mullekom......................................9
van den Munckhof.................................13
Muskee...........................................13

[8,3]

Bewoners van Helenaveen -N-

Naus..............................................1
Neerven van/Neervens..............................2
Nieuwboer.........................................2
Nooijen...........................................2
Noordegraaf.......................................2
van Nuyl..........................................3
Nuijts............................................3
Graf van rector Nuijts.........................4

[8,4]

Bewoners van Helenaveen -O-

van de Laar.......................................1
Lagarde...........................................1
Lagerwij..........................................2
Lambrechtsen......................................2
Langenhoff........................................2
het Liefdehuis/Liefdegesticht.....................3
van Lierop........................................3
van Lieshout......................................5
Luyten............................................6

J. van O[ers?]....................................1
van Oers..........................................1
Oorsouw...........................................7
Oostergo..........................................7
Oosterveen........................................8
openbare school...................................8
van Osch..........................................9
Otten.............................................9
van Oyen; van Ooijer.............................10
Ozinga...........................................11

[6,5]

[7,5]

[8,5]

Bewoners van Helenaveen -Fde Feyter.........................................1
Fransen/Franssen..................................1
fruittuin.........................................1

Welkom dank voor groote opkomst
doel bekend verloven Julia Lippe Biesterfeld
Verheugenis heele land door spontaan Nederl
Gewesten
hoop versteviging Oranje...
den aanleg den ? hulde 100 jarigen zoo wij
Brabanders gelukkig aanstaande is.
toegelicht: verschillende provincies
Sasse van IJsselt geroepen altijd aanhoudelijk
geweest
? vers? versnippering van krachten
een nationaal cadeau: 7 januari huwelijk Dr Wiegersma
uitgelegd raadsleden voorzitters
? van den
ingezetenen
Pastoor Domine's enkele notabelen o i in dammen
terug kwamen vrijkopen niemand vergeten bij voor
baat excuus laat ?heid. 1e plaats in >
making ver? v/dr Velden graag ge? hoog.
jaren in eere [...]

Nini Theelen te Helenaveen, Roggel en
#63

Nini Theelen te Helenaveen, Roggel en Weert.......1
14 juli 1926 Nini werd na het overlijden van haar
moeder ondergebracht .............................1
17 juli 1926 Eindhovensch Dagblad................2
14 augustus 1926 Bij het overlijden van Cecile is
de baby amper 1 maand ............................2
14 augustus 1926 ................................3
27 november 1926 Officiële verhuizing naar Roggel 3
26 december 1998 Levensbeschrijving d.d. 26
december 1998.....................................3
Veteranenvrouwen..................................7
5 januari 2005 Leny Henkens-Theelen (5 januari
2005).............................................7
12 januari 2005 Nini Smeets-Henkens (12 januari
2005).............................................7
Leny Henkens-Theelen..............................7
Nini Smeets-Henkens...............................8
Eerder gehoord:...................................8

Gert uit Noerdlingen [1944, 2011]

#75

aan: de burgemeester van Nördlingen, Hermann Faul
ob@noerdlingen.de
van: Paul Theelen, Eindhoven
l.theelen@onsneteindhoven.nl
Eindhoven, 16 januari 2011
Geachte burgemeester,
Hieronder vindt u een kopie van een brief die een
moeder uit uw stad in oktober 1944 via de militaire
post naar haar zoon Gert heeft gestuurd. In de
brief wordt nog een andere zoon genoemd Günther,
van wie ze ook niets gehoord heeft. Tevens wordt
een meisje Anja genoemd.
Het lijkt me de moeite waard om naspeuringen te
verrichten naar deze familie, wellicht om (een
kopie van) de brief bij eventuele nabestaanden te
laten bezorgen.
Tevens is een klein (aan)tekenboekje gevonden, maar
het is helemaal niet zeker dat het van dezelfde
Gert is. Enfin, oordeelt u zelf maar.
Deze brief is gevonden in Helenaveen, een dorpje
behorende bij de gemeente Deurne in het uiterste
oosten van de provincie Noord-Brabant. Gert heeft
praktisch zeker deelgenomen aan de opzettelijke
vernietiging van de belangrijkste gebouwen van
Helenaveen, zie hieronder 2 foto’s van de
katholieke kerk. Tevens hebben de soldaten de
gepantserde kluis van de industriële onderneming
“Maatschappij Helenaveen” eind oktober of begin
november 1944 opgeblazen en de papier-stukken
buiten op de grond gegooid. Later zijn de
documenten in wanorde in dozen opnieuw opgeslagen,
en nooit meer gedocumenteerd. Zo trof ik die enkele
dagen geleden in het archief hier in Eindhoven aan.
Blijkbaar zijn de privé-voorwerpen, zoals de brief
en het tekenboekje van de soldaten, daar ook op de
grond gevonden en in de dozen gestopt, hoewel ze
helemaal niet in dat archief thuishoren.
Wellicht kunt u een speurtocht (laten) beginnen
naar de naaste familie van deze Gert en J. Falik
[?]. U kunt rekenen op mijn volledige medewerking
dienaangaande.
met vriendelijke groeten,
Paul Theelen

Bewoners-lijsten van circa 1900

Bewonerslijst
Vervolg 2 van
Vervolg 3 van
Vervolg 4 van

van circa 1900 -1bewonerslijst
bewonerslijst
bewonerslijst

Straat: Schoolstraat H21 Helenaveen
Gemeente: Deurne
Parochie: H. Willibrordus Helenaveen
Telefoon: v. Horen 4
Giro:
Past. Timmers
Th. Naus
Thissen tel. no 29 Sevenum

Zaterdag 31 DECEMBER 1949
Jerome en Riet in Helenaveen
Chr. Henckens “
“
[...]

Peelpioniers (door A. Vervuurt)

[8,6]

[versie van 21 juni 2009]
Aarts
Deurne
landbouwer
Akker van den
Maren
Akker van den
Deurn
veenarbeider
Anker*
Gouda
landbouwer/kaasboer
Ansems
Dongen
Arts
Deurne
Arts
Wamel
tabaksplanter/tuinder
Arts
Helden
Arts
Leeuwen
Bakker
Alkemade
tuinder
Bazuin
Drenthe
Bekker de
Empel
Bekkers
Druten
tabaksplanter
Benjamins
Hoogeveen
veenarbeider
Berg van den
Amerongen
landbouwer
Bergen van
Rossum
arbeider
Bergh de
Veghel
toger
Berkers
Deurne
landbouwer
[...]

Bidprentje van Nini Smeets-Theelen

[5,7] De Oostenrijkse woning voor Leo Theelen [6,7] Huishoud-personeel bij de familie
en Fien Zeegers in Helenaveen [1950-1952] #116 Theelen-Mertens
Perikelen rond de Oostenrijkse woning voor Leo
Theelen en Fien Zeegers...........................1
5 september 1947 THERMOBAU BESTEKTEKENING. TYPE A
..................................................1
ONDERWERP: Bouw Oostenrijkse woning...............3
“tegen ‘n hopeloos verloren zaak is het kwaad
vechten”, ........................................3
Ten vervolge van mijn schrijven van 4 Maart j.l.
over e.v.t. voordelen ............................5
Ondergetekende, Leonardus Henricus Hubertus
Theelen, Hoofd der O.L. School....................6
Gevraagd aan de o.l.school te Helenaveen ter
vervanging van het hoofd..........................7
29 september 1952 In memoriam L. Theelen.........8
1 oktober 1952 Begrafenis L. Theelen.............9

De agenda van 1950 van meester Theelen

Dit bestand bevat de letterlijk overgenomen
notities in zijn agenda van meester Theelen in
Helenaveen in 1950. Ter sprake komen o.a. zijn
huwelijk met Fien Zeegers en de bouw van de
Oostenrijkse woning.
DEZE AGENDA BEHOORT AAN
L.H.H. Theelen
Hoofd O.L. School (H30)

[7,6]

[2,15]

Brieven uit het Peelland [1894]

STAATS-SPOORWEG [1865]

Socialisten in de Peel [1893]

De Openbare Lagere School in Helenaveen
#48

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in
Helenaveen........................................1
Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning 1
Geschiedenis in zeer kort bestek..................1
Aantal schoolkinderen in Helenaveen...............3
Onderwijzers en onderwijs in Helenaveen...........6
Al zeer snel na de ontginning van het Helena-Veen
was er behoefte aan een school voor de kinderen van
de Peelarbeiders. Daarvoor hadden de broers van de
Griendt en een Carp door de oprichting van de N.V.
Maatschappij Helenaveen alle grond in het huidige
Helenaveen verworven en dus moest een stuk grond
afgestaan worden aan de gemeente Deurne die
verantwoordelijk was voor het openbaar lager
onderwijs. Daarop zal dan wel de zogenaamde ‘Oude
School” gebouwd zijn die rechts achter in de tuin
van het schoolhuis stond. De Gouden Helm is de
opvolger van deze oude school. Rond 1915 werd de
nieuwe school gebouwd aan de andere kant van de
straat. In 1925 werd de school verbouwd, waarvan
een bestek en tekeningen bewaard gebleven zijn.
De meisjesschool was een school van zusters, die
achter het huis van het Hoofd der School stond om
de hoek langs de Helenavaart. [...]

31 december 1852 Jan Goort Hoeben uit Liessel, een
doodgewone boerenmens, zet voor eigen plezier de
voornaamste gebeurtenissen uit zijn geboorteplaats
en naaste omgeving in zeer gebrekkig Nederlands op
papier: “In het jaar 1852 is in de Liesselse peel
een groot parseel verkogt, zes hondert Bunder bij
Zoemeer, voor 48000 gld. in baar gelt”. “In 1853 in
de Maant July begonnen een schipvaart [=Helenavaart] gemaakt … van de ouwde Kanaal [=Noordervaart], die Bonaparte [=Napoleon] heeft laten maken
op Zoemeer… om turven uyt de peel te haalen en de
oude Kanaal wort ook opgemaakt [dit lag toen nog
droog]… en veel strooye keeten gebout…”. In 1855
wordt “een fraay huys gebout in de Peel kort bij
Zoemeer [de directiewoning plus kantoor], een huys
met twe verdiepingen, het staat wel agt voeten [ca
2,50 m] diep in het Moeras”. In 1856 “al wederom
een huys gebout geschikt om een boere woning voor
te gebruyken”. In 1857 “is de stal van dat
voorzijde huys tot een kerk gemaakt en voor den
eersten is koomen woonen als Proost of Rector en
daar is zeer gekroont [flink gesierd] in de Peel en
den naam van het dorp is Helenaveen genoemd”. “In
het jaar 1858 twe huyzen in Zoemeer gebout en het
is daar al zeer droog en schoone vrugten gebout”.

Een oase in de woestijn [1893]

[5,9]

Het schoolhuis te Helenaveen

Aantal schoolkinderen

31 december 1863
Openbare scholen
36 M. 37 V.
31 december 1864
Openbare scholen
36 M. 34 V.
31 december 1865
Openbare scholen
44 M. 34 V.
31 december 1879
Openbare scholen
36 M. 30 V.
31 december 1881
Openbare scholen
22 M. 26 V.
31 december 1882
Openbare scholen
37 M. 44 V.
31 december 1883
Openbare scholen
39 M. 34 V.
31 december 1884
Openbare scholen
46 M. 2 V.
31 december 1884
Helenaveen is er
[betreft bewaarschool]
31 december 1884
Bijzonder lagere
Helenaveen 47 leerlingen [...]

[13,1] De oorlog in Oost-Brabant en Midden[14,1] Krantenberichten over Baarlo
#? [15,1] Achtergelaten Duitse aantekeningen
#71 Limburg
#76 27 juli 1805 In het Dorp Baarlo, Roer Departement, 20 oktober 1944 notitie
een uur van de Stad Venlo, te Huur of te Koop, met 31 oktober 1944 Infanteristen Division
L. Postuma H 10
#73 8 mei 1939 Notulen van Hervormde Gemeente
primo September 1805: Een zeer goed HUIS, bestaande 4 november 1944 Wehrmachtsbericht
van het tragische verzet der Nederlandsche
In verband met het groot aantal militairen dat de
Lastgeving tot centralisatie.
Tussen Grave, Mill en voorbij Helenaveen langs de
in vier Beneden-Kamers, een Boven-Kamer, Provisie- 5 november 1944 Einnahmeschein -1weermacht tegen de sterke Duitsche strijdkrachten
godsdienstoefeningen in Helenaveen bijwoont wordt
Zuidwillemsvaart is eind jaren 30 de PeelKamertje en Zolders, twee Keukens met eene goede
waren voor Deurne dagen van bijzondere spanning,
aan de familie Ulens f1.- per zondag gegeven. Kort U wordt verzocht Uw granen, die zijn opgegeven om
Raamstelling gebouwd. Dit moest de eerste
5 november 1944 Einnahmeschein -2Pomp, Kelders en Stallinge voor twee Koeijen of
van teleurstelling en ook van eenige wanorde. En
daarop wordt de vergoeding f2.- per zondag. ’t Was met den loondorser afgedorsen te worden, bij te
verdedigingslijn zijn bij een eventuele aanval
Paarden, eene besloten Plaats en goede Tuin, nieuw 8 november 1944 Nachrichtenzug
het laatste was hier erger dan het eerste...!
mobilisatietijd: veel militairen waren gelegerd in rijden op de dag van afdorsing ofwel Uw mijten te
vanuit Duitsland. De versterkingen bestonden uit
omringt met Muren; adres by den Adjoinct Smeets, te 10 november 1944 Tagesmeldung
Niemand had in Deurne vermoed, dat de groote strijd een aantal gestandaardiseerde bunkertypes, met soms de Peellinie. Mevrouw Ulens is in de jaren 1938plaatsen bij of op grond binnen 100 meter van
reeds zoo dicht voor de deur stond, toen Dinsdag na
den middag het bericht kwam, dat de Peellinie weer
werd bezet. Eerst Donderdag 's avonds laat konden
meer ingewijden iets bemerken van een voorbereiding
van het militair verzet. Iedereen sliep, toen
Vrijdag in den vroegen morgen kort voor vier uur de
eerste groote groepen van Duitsche vliegtuigen over
Deurne trokken. Spoedig was hst gehee1e dorp wakker
en op straat. In spanning wachtte men nu op hetgeen
gebeuren kon. Zou de Duitsche luchtvloot de
Peellinie en Deurne, dat daarachter ligt, gaan
bombardeeren? Dit vroeg men zich vooral in angstige
spanning af, toen een eskadrilje zware Duitsche
bommenwerpers Deurne naderde uit de richting
Vlierden. [...]

sprekende namen als Stekelvarken, Flankerende
Betonkazemat en Gietstalen kazemat.
In het midden van 1939 werd het Nederlandse leger
gemobiliseerd, en ook de Peel-Raamstelling werd
bemand. Het schoolhuis van Leo Theelen kreeg een
aantal gemobiliseerde militairen in huis.
Omdat ik alleen bedragen ken van de inkwartiering
voor de linie rond Helenaveen zocht ik naar de
manier van betaling. De wetten voor de financiering
hiervoor vond ik op Internet genoemd: [...]

[10,2]

[11,2]

Bewoners van Helenaveen -S-

[10,4]

[11,4]

[10,5]

Inleiding.........................................1
De geschiedenis van de Peelhelm in kort bestek. . . .2
Huidige verblijfplaatsen van de vondsten rondom de
Peelhelm..........................................4
Adrianus Bos en familie...........................4
Wie kan de voorwerpen in de GENA-villa gezien
hebben?...........................................5
De nalatenschap van Adrianus Bos..................6
Cornelia Elisabeth Alida Bos-van Gilse van der Pals
..................................................6
van de Bovenkamp, tuinder.........................8
van Esseveldt.....................................9
Als jonge meid van ongeveer 16 of 17 jaar oud
begint Jo van de Bovenkamp als dienstbode in haar
eigen dorp bij de directeur van de N.V.
Maatschappij Helenaveen, Adrianus Bos.
Waarschijnlijk slaapt ze ook in de villa, ook haar
zus Elisabeth werkt er of ze werken er afwisselend.
Zeer waarschijnlijk heeft Jo in een geheime kast de
voorwerpen uit de Romeinse tijd gezien die Bos na
de vondst van de Peelhelm, een veertigtal munten en
veel leerresten in 1910 bij Helenaveen heeft
verworven. Jo heeft veel later tegen haar
plaatsgenoot Leo Kluijtmans verteld dat haar baas
haar die spullen heeft laten zien in een kast,
bijna zeker waar zij anders niet had kunnen komen,
dus in de privé-ruimte van de directeur en dan nog
verborgen. Op de bouwtekening van de villa kunnen
we die plaats aanwijzen als een kast in of achter
een kast in een van de slaapkamers, onder de trap
van de eerste verdieping naar de zolder. In de
huidige situatie is de trap verdwenen.
In dit bestand zal de auteur de tot nu toe
verzamelde informatie op een rij zetten, en vragen
stellen die betrekking hebben op Jo en ook haar zus
Bet en die wellicht aanwijzingen kunnen geven waar
de voorwerpen uit de Romeinse tijd gebleven zijn.
Deze tekst zal ook te lezen zijn op de website van
de auteur www.theelen.info in vakje [9,5]. Elders
op de website zijn nog meer details te ontdekken.
Hier echter worden gegevens betreffende Jo en haar
familie verzameld, zodat de lezer zich niet door
een enorme hoeveelheid informatie hoeft te
worstelen.

Bewoners van Helenaveen -T-

Tabor.............................................1
van Teeffelen.....................................2
Terpstra..........................................5
Theelen...........................................5
De tuin van Leo Theelen in Helenaveen,
tussen 1922 en 1944.............................6
Aanwezige fruitbomen en andere planten in de
tuin, genoemd in het kasboek....................6
Het huis H21....................................7
Huishoudpersoneel bij de familie Theelen
-Mertens te Helenaveen..........................7
Gedetailleerd overzicht van inkomsten en
uitgaven m.b.t. kippen, bijen e.d...............8
Het salaris van Leo Theelen in 1922
vergeleken met dat van 1918 in Helenaveen. . . . . .10
Inventaris, schatting Juni 1922, ingaande 18
Juni 1922......................................11
het faillissement van de Hanzebank te ‘s
Hertogenbosch..................................13
EERSTE NOORD-BRABANTSCHE IMKERSDAG.............19
Voetbalvereniging..............................19
Vergadering plaatselijk comité voor
huwelijksgeschenken ...........................20
Inkwartiering van officieren en
onderofficieren ten huize Theelen..............20
in 1939: ..................................21
in 1940:...................................21
Voor inkwartiering 1944 van Engelse
soldaten ontvangt L. Theelen ..............22
Eiervereeniging Helenaveen.....................24
Thomassen........................................24
Timmermans.......................................25
van Tol..........................................25
Toonen...........................................26
Tromp............................................26
Tr?pels..........................................27

Bewoners van Helenaveen -V-

1940 wel eens de soldatenmoeder van Helenaveen
genoemd, omdat ze altijd klaar stond met naald en
draad of met de koffiepot.

10 mei 1939 TEHUIS VOOR GRENSTROEPEN GEOPEND
Een tehuis van militairen is in Helenaveen geopend
onder vele blijken van belangstelling zoowel van
militaire als burgerlijke autoriteiten. Het tehuis
is bestemd voor de grenstroepen en is met
medewerking van ds Van den Berg, hervormd predikant
aldaar, geheel door particuliere giften tot stand
gekomen.

[12,2]

Bewoners van Helenaveen -Z-

Artikelen Limburgsche dorpen

[14,2]

Artikelenreeks de Peel door A.F. van Beurden
20 april 1918 de Peel -1de Peel -2- de Peel -3- de Peel -4de Peel -5- de Peel -6- de Peel -7de Peel -827 april 1918 de Peel -1- de Peel -2de Peel -3- de Peel -44 mei 1918 de Peel -1- de Peel -2-

Graven van bewoners van Helenaveen

Musschenbroek
Schonewille
Kerssemakers. pastoor
van Haaren, pastoor
Bijnen, pastoor
Deckers
Nuijts, pastoor
Timmers, pastoor
Oers-Heijnen
Theelen Mertens Zeegers
de Feijter
van de Bovenkamp

30 september 1941

Bewoners van Helenaveen -W-

[12,4]

van de Waals......................................1 1940
van Waayenburg....................................1
van Welie, tuinder................................2
Welten, rangeerder................................3
van den Werf......................................3
Werts.............................................3
Weyer, scholier...................................4
Wijnands..........................................4
Wijnen............................................5
Wijngaarden, schipper.............................6
van Willigen, potentiële pachter..................6
van Woezik........................................6
Wouters...........................................7
Wulms.............................................7
Wuts, onderwijzer.................................7

Inwoners van Helenaveen tussen 1875 en [13,4] Aandeelhouders van de N.V.
Maatschappij Helenaveen

1

Tabuteau

en perk te stellen aan de schade, welke konijnen
aanrichtten in de tuinderijen te Helenaveen — de
ontginning, welke in de Peel op do grens van NoordLimburg en Brabant is gelegen —, kreeg de
jachtopziener in dit gebied een premie voor elk
konijnenstaartje, dat hij zou inleveren. Hij heeft
zich de laatste maanden wakker geweerd en ontving
reeds 500 gulden premie voor de talrijke
buitgemaakte konijnenstaartjes.
In hetzelfde Helenaveen werden in speciaal daarvoor
aangelegde vijvers karpers uitgezet, terwijl in de
kanalen van deze Peelontginning veel pootvis werd
gebracht. Behalve de vissers hebben echter ook de
otters hiervan lucht gekregen. Er zijn zoveel
otters in de omgeving opgedoken, dat zij een plaag
gaan vormen. Bijna elke dag vindt men koppen en
staarten van door otters verslonden karpers en
andere vis. Onlangs werden de overblijfselen van
een snoek gevonden, welke een meter lang moet zijn
geweest. Er is een vraatzuchtige otter
gesignaleerd, waarvan de lengte van kop tot staart
op anderhalve meter wordt geschat.

2
3

Prier
Tétard

5

Védrines

6
7

Frey
Gaget

8
9
10
11
12

Bathiat
Kimmerling
Molla
Martin
Beaumont

13

Garros

14
15

Morin
Vidart

16
17
18
19
20
22

Prévost
Pascal
Legrand
Blanchet
Debuissy
Wijnmalen

De niet-verschenen W. en J. uit Helena-veen waren
beschuldigd van overtreding der visscherij-wet.
Zij waren n.l. door den onbezoldigd
rijksveldwachter W. A. bekeurd wegens het visschen
met een snoekhengel in de Helena-vaart, zonder
daartoe de vereischte vergunning te hebben.
Dit proces-verbaal was gemaakt om een principieele
beslissing uit te lokken of de Helena-vaart een
vrije, open vaart is dan wel particulier eigendom
van de maatschappij Helenaveen.
Nadat een ambtenaar van den Rijkswaterstaat had
verklaard, dat de hier komenden schepen voor Horst
of Meyel een bepaald bedrag betaalden, dat aan de
maatschappij werd uitgekeerd, heeft een
hoofdambtenaar van het departement van Waterstaat,
afd. visscherij-inspectie, rapport gedaan van zijn
bevindingen in deze.
Nadat een ambtenaar van den Rijkswaterstaat had
verklaard, dat de hier komende schepen voor Horst
of Meyel een bepaald bedrag betaalden, dat aan de
maatschappij werd uitgekeerd, heeft een
hoofdambtenaar van het departement van Waterstaat,
afd. visscherij-inspectie, rapport gedaan van zijn
bevindingen in deze.
[20,2] Kraanvogels in de Peel.
#0231 Zijn verklaring was, dat de Peel eigendom is der
maatschappij Helena-veen; alleen aan de inwoners
—§— Hend, de daglooner, had ons al 'n paar keer
van Meyel en Horst is het onder bepaalde
gezegd, dat 't weer druk in de Peel was. Met die
voorwaarden vergund deze vaart te gebruiken. De
drukte in dit sompige, sombere oord bedoelde hij
Peelvaart is echter niet voor publiek verkeer te
niet, dat in de laatste stormachtige nachten de
water, wel bevaarbaar en vlotbaar, maar niet voor
Peelreuzen uit hun graf waren opgestaan, neen,
daaraan geloofde zelfs hij niet meer, maar daarmee het algemeen publiek verkeer. De Hooge Raad stelt
als criterium voor het visschen met een hengel een
bedoelde hij de aanwezigheid van de kraanvogels,
plaats, welke als publiek verkeer te water is te
die van oudsher geregeld in het hartje van den
achten. Het O. M., waargenomen door mr. Rieter,
winter als de vliegen en vennen der ongenaakbare
achtte bewezen, dat de hier in geding zijnde vaart
vlakte met hobbelig ijs bedekt zijn, op hun
doorreis de Pee] als een station bedoelen en op den niet publiek domein was; de menschen die daar visch
ten, meenden dit misschien wel o.a. op grond van
hardbevroren Peelgrond neerstrijken om tusschen
vroegere uitlatingen of gebruiken, doch dit was ten
biezen en ijs rog wat te vinden voor den maag en
tevens om wat op verhaal te komen van de lange reis onrechte. Wegens visschen op een verboden plaats
eischte het O.M. tegen ieder f 1 of 1 dag
door koude en natte luchten.
hechtenis. Uitspraak 15 October.
Het was dus een tijd voor Hend om actief te zijn.
Al liet hij er ons ook niets van merken. "Jan üt de
Kul", zoo vertelde hij ons vertrouwelijk, toen hij
dichter naar ons toe kwam, had het laatst der
vorige week nog een grooten haan geschoten, die een
vlucht had van meer dan twee meter. [...]

winnaar van de Coupe Michelin; houder wereldrecord langste vlucht;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.00 u.; geland te Venlo 18.04 u.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.06 u.; te Vincennes gebleven;
opgegeven voor Luik
winnaar van Parijs-Madrid; vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.02 u.
gevallen bij Maastricht; geland te Venlo 24 juni 4.55 u.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.08 u.; derde Parijs-Rome;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.14 u.;
in Ardennen met verstuikte knie bij Mézieres gevallen
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.04 u.;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.10 u.; duur te Venlo 9 u. 42 min.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.16 u.; opgegeven voor Luik
(=luitenant ter zee Conneau)
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.12 u.;
duur te Venlo 9 u. 13 min.; uiteindelijke winnaar
tweede in Parijs-Rome en Parijs-Madrid;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.18 u.; duur te Venlo 9 u. 16½ min.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.24 u.
no. 4 Parijs-Rome;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.20 u.; duur te Venlo 9. u 14 min.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.26 u.; geland te Venlo 24 juni 6.15u.
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.32 u.; panne te Bar-le-Duc
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.38 u.

winnaar Parijs-Brussel en terug;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.22 u.; geland te Venlo 18.21 u.
23
d'Hespel
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.44 u.; panne bij Reims
24
Bielovucic
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.28 u.; opgegeven voor Luik;
25
Amérigo
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.30 u.; gevallen bij Luik;
26
Bobba
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.36 u.; panne te Dauwillers
27
Duval
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.34 u.;
gedaald te Blerick; geland te Venlo 19.15 u.
28
De Robillard vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.40 u.
29
Denhaut
ertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.42 u.
30
Loridan
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.46 u.; panne bij Reims
31
Charlix
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.52 u.; opgegeven voor Luik
33
Renaux
held van de Puy de Dome en winnaar van Grand Prix Michelin;
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 6.58 u.; met passagier Senouque;
gevallen bij Berkelaar-Echt, St. Joosterberg; geland te Venlo op 18.16 uur
34
Allard
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.04 u.; opgegeven voor Luik
35
Gaubert
36
Contenet
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.48 u.;
gevallen bij Awans; gedaald bij Genooy aan de Maas; geland te Venlo 24 juni
circa 10.00 u.
37
Labouret
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 6.54 u.; opgegeven voor Luik
38
Lesire
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.50 u.
39
Barra
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.10 u.; duur te Venlo 9 u. 44 min.
40
De Laet
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.16 u.
42
Garnier
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 6.56 u.
43
Denduyver
46
Le Lasseur
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.00 u.; gedaald bij Berkelaar-Echt
47
Barillon
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.06 u.
48
de Nissole
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.02 u.
49
Weyman(n)
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.08 u.; duur te Venlo 9 u. 23 min.
50
Grellet
51
Gibert
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.12 u.; duur te Venlo 9 u 16 min.
53
de Francq
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.14 u.
54
Valentine
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.20 u.
55
S. Fersa
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.18 u.
56
Morisson
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.26 u.; geland bij Gagny; opgegeven voor
Luik
57
Hirth
58
de Romance
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.22 u.; opgegeven voor Luik
59
Spoonaert
60
Bill
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.28 u.; opgegeven voor Luik
61
Georges Gay vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.34 u.
62
Landron
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.24 u.; te Epieds dodelijk neergestort
63
Verrept
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.32 u.; staat Morane-eendekker af aan
Védrines
64
Lemartin
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.30 u.; stort neer na het opstijgen,
overlijdt
65
Kuhling
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.36 u.; opgegeven voor Luik
66
Dalger
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan B, 7.38 u.;
neergestort bij Villers-Cotterets om 8.20 u.
67
Train
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan C, 7.40 u.; te Venlo 9 u. 51 min.
68
van Meel
vertrek Vincennes 18 juni 1911, Baan A, 7.42 u.; met passagier Fercellin;
geland te Venlo 20.53 u.; gedaald tussen Mill en Grave om 19.40 u.
[Vertrektijd 23 juni 1911 van Luik naar Venlo om 8.00 uur Greenwichttijd, 8.20 Nederlandse tijd.]

Meester Theelen met 5 zwagers Mertens te Grathem

[14,4] Aandeelhouders van de Maatschappij
Helenaveen in 1975

Ambrosius
Willem
Anderegg
Louis
Anderegge
J.F.
Armand
Fr.
Asbeck-Taets van Amerongen F.W.A. van
Baert
A.Th.M.
Baert
J.F.B.
Beaufort-van Boetzelaer W.M. de
Beek
J.C. van
Beijerman
A.M.
Beijerman
C.B.
Beijerman
D.H.
Beijerman
H.C.
Beijerman
H.C.J.
Beijerman
H.Chr.
Beijerman
J.C.J.
Beijerman-Hoog A.M.
Bergh
J.F.K. v.d.
Bergh
Ph.E.H. van den
Berns
A.W.C.
Berns-van Rees A.W.C.
Bie
C.F.C. de
Bie
H.C.J.
[...]

Nummering van de vliegers van de Europeesche rondvlucht

[25,4]

23 oktober 1902

Diepboringen in Helenaveen

Krantenberichten over diepboringen in Helenaveen. .1
5 maart 1906 Een adres van de Nederlandschen
Maatschappij tot het verrichten ..................1
24 augustus 1906 Provinciale Berichten...........1
31 november 1907 De boortoren van het station
Helenaveen, ......................................2

[27,3] Verdere bestanden betreffende de
grensdraad
kaart Lommel-Molenbeersel
kaart Mechelen-Aken
kaart Molenbeersel-Mechelen
kaart Minderhout-Lommel
kaart Schelde-Minderhout
verzameling foto's van de draad
Brochure m.b.t de grensdraad bij Molenbeersel
Generatoren en toevoerleidingen van de grensdraad
[door N. van Elsen] [zie 27,5]
Technische aspecten van de grensdraad [zie 28,2]

16-jarige jongen
drie personen
twee onbekende personen
den dooden man
een man van Assenede was, een voerman, een zekere Goossens [Camiel]
[zaterdagmorgen] Henri Heijman, een 28 jarige gehuwde man met talrijk kroost, uit St Nicolaas
Leus, smokkelaar [met 5 smokkelaars uit Assenede]
[d.] L. uit Retie
man; het lichaam was geheel blauw.
soldaat Melk uit Zaandam
Belg doodgeschoten
Een van hen wilde trachten de draden te verwijderen, maar moest het met den dood bekoopen.
Nederlandse militair Gijzel uit Koewacht
Fransman Lucien Maurits
Belgisch persoon
inwoner van Phillippine
22e Belgische linie-regiment
twee jongens
twee meisjes
[drie weken geleden] een metser, Maldeghemmer van geboorte, met name Ernest Borgonhon
invalide Belgische militair

Ossendrecht, Zandvliet (B)
Koewacht
Koewacht
Sint Leureyns
Sint Leureyns
Sint Jansteen
Assenede (B)
Lage Mierde
Ossendrecht, Zandvliet (B)
Aardenburg
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Valke
onbekend
Oostburg
Phillipine
Sint Kruis
Luijksgestel
nabij Poppel (B)
Sint Leureyns
Eede

[27,5] Generatoren en toevoerleidingen van de
grensdraad
#189

Bij kon. besluit is bekrachtigd de niet goedkeuring
door Gedeputeerde staten van Noord-Brabant van het
besluit van den gemeenteraad van Deurne om aan den
pastoor te Helenaveen een geschenk van f500 te
geven bij zijn 25-jarig priesterfeest. Het
hoofdmotief voor deze beslissing is dat de
burgerlijke en de kerkelijke gemeente ieder een
geheel van elkaar afgescheiden terrein hebben.

[10,6]

4 februari 1911 De Europeesche Rondvlucht.
Men meldt ons: Met zekerheid kan thans meegedeeld
worden, dat, dank zij de bemoeiingen der Eerste
Nederlandsche Vliegvereeniging te Breda, de groote
Europeesche vliegwedstrijd ook Nederland zal
aandoen. De af te leggen weg is dus: Parijs –
Berlijn – Nederland – Brussel – Londen – Parijs.
[...]

Slachtoffers van de grensdraad

15 juni 1915
29 juni 1915
2 juli 1915
14 juli 1915
14 juli 1915
14 juli 1915
15 juli 1915
16 juli 1915
23 juli 1915
24 juli 1915
26 juli 1915
26 juli 1915
26 juli 1915
31 juli 1915
2 augustus 1915
2 augustus 1915
2 augustus 1915
3 augustus 1915
3 augustus 1915
4 augustus 1915
7 augustus 1915

B.V. Bagger en Grintmij
70
Ballegoyen-de Jong W.H.
10
Beaufort
J.M. de
40
Beaufort
R.J.M. de
610
Beaufort-Clifford Kocq van Breugel I.C.A.L. de 10
Beijerman
A.
20
Beijerman
M.
20
Beleggings My "de Garve" 100
Bergh C.L. v.d.
14
Bilt
J.J.C.A. van der
10
Birnie-von Ziegenweidt C.J. 40
Boetzelaer
R.W. Baron van
Born-van Boetzelaer R.W.
20
Bosman H.W.J.
5
Boudier
H.G.A.
5
Broeder
D.Z.
10
Buysing Damsté
A.
15
Cock-WoldrinkErica de
20
Colenbrander R.W.
30
Costermans
Q.
5
Doeschate
H.J. ten
10
Dommelen
L. van
Doode van Troostwijk C.J. 20
[...]

[27,1] De Europeesche rondvlucht van 1911 in [28,1] toneelstuk Vluchtelingen door Henri
[29,1] The German fury in Belgium [1914-1918] [30,1] Traité de Versailles/Verdrag van
Among the many books published on the behaviour of Versailles/Treaty of Versailles
Venlo
t'Sas
#112
Le 7 mai 1919, à 3 heures précises, a lieu la
De Europeesche rondvlucht van 1911 in Venlo. .1 Vluchtelingen.....................................1 the German Army in Belgium, this account by a
PERSONEN........................................1 distinguished Dutch journalist must occupy a unique cérémonie mémorable de la remise du traité de paix
4 februari 1911 De Europeesche Rondvlucht. . 1
EERSTE BEDRIJF. ................................1 place. It is written by a neutral, who held, at the plénipotentiaires allemands.
9 februari 1911 Vliegen. RONDVLUCHT DOOR
TWEEDE BEDRIJF..................................7 start, no brief for either side. It is written by
L'entrée des délégués allemands se fait au milieu
EUROPA. .....................................1
DERDE BEDRIJF..................................15 an eye-witness, who chronicles not what he heard,
d'une émotion générale et d'un silence
31 maart 1911 Luchtvaart. DE EUROPEESCHE
Het stuk speelt tijdens de groote mobilisatie. Het but what he saw. It is written also by one who
impressionnant.
RONDVLUCHT GEWIJZIGD. .......................2 eerste en tweede bedrijf in de studeerkamer van
mingled with the German troops and was present at
M. de Brockdorff-Rantzau, dont la pâleur est
25 april 1911 Luchtvaart. DE EUROPEESCHE
Langenaken, het derde bedrijf den volgenden morgen the inception of the whole compaign of outrage. Mr. visible, s'incline puis s'assied ainsi que ses
RONDVLUCHT...................................2 in diens huiskamer.
Mokveld took his life in his hands when, with great collègues.
courage and devotion, he visited Visé and Liège and M. Georges Clemenceau déclare alors la séance
2 mei 1911 De Europeesche rondvlucht .......2
20 mei 1911 DE EUROPEESCHE RONDVLUCHT. . . . . .3 De geheel gegarneerde studeerkamer van Langenaken. Leuven at the most critical moments. His character ouverte et, d'une voix ferme, nette, tranchante, il
of neutral journalist was only a flimsy protection prononce le discours suivant:
- De breede middendeur ziet op de huiskamer uit.
20 mei 1911 SPORT. Luchtvaart. VLIEGWEEK TE
among the drunken and excited German troops. But
Links
en
rechts
achter
zijdeuren.
Rechts
vóór
een
« Messieurs les plénipotentiaires allemands, ce
WINSCHOTEN. .................................3
his boldness was justified, for after many
venster.
Rechts
vóór
op
het
tooneel
een
met
boeken
n'est ici ni le temps, ni le lieu de prononcer des
De Europeesche rondvlucht is thans als volgt
adventures he came safely through, and he was
en papieren bedekte schrijftafel. Tegen den wand,
paroles superflues; vous avez devant vous le
vastgesteld: ................................3 zoo hoog mogelijk, planken met boeken, groen
enabled in those early weeks to see the whole of
plénipotentiaires accrédités des petites et grandes
23 mei 1911 Vliegen. DE EUROPEESCHE
Belgium from Liège to the Yser and from Antwerp to puissances unies pour accepter la guerre la plus
gordijn, daaronder tegen den wand, boekentrapje;
RONDVLUCHT. .................................3 wereldbol. Een haard, gemakkelijke stoelen. Portret Dinant. The result is an admirable piece of wardure qui leur à été imposée cruellement.
27 mei 1911 Vliegen. DE EUROPEESCHE
correspondence, which bears on every page the
van Heinrich Heine, Tolstoï en Victor Hugo, tegen
« L'heure est venue du lourd règlement de compte.
proofs of shrewd observation and a sincere love of « Vous nous avez demandé la paix, nous sommes à
RONDVLUCHT. .................................3 den wand. 's Morgens voor twaalf uur.
truth and honest dealing. [...]
votre disposition pour vous l'accorder.
1 juni 1911 DE EUROPEESCHE RONDVLUCHT. . . . . .3
[...]
9 juni 1911 DE EUROPEESCHE RONDVLUCHT. . . . . .4
9 juni 1911 BAARLE-NASSAU. 7 Juni .........4
Het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog
12 juni 1911 DE EUROPEESCHE RONDVLUCHT. . . . .4
17 juni 1911 Europeesche rondvlucht. .......5
[26,1] Albert Senouque en de Europeesche
[30,2] De vlucht van keizer Wilhelm naar
17 juni 1911 DE EUROPEESCHE RONDVLUCHT. . . . .5 [28,2] Enige aspecten van de grensdraad
tussen
Nederland
en
België
in
de
Eerste
rondvlucht
#30
Nederland
#119
Marking the European Circuit Course. ........6
Albert
Senouque...................................1
SCHOOLGIRL’S
DIARY
WRITTEN
NEAR
VISE
..............1
Wereldoorlog
The European Circuit. .......................6
6 juni 1901 Passagierslijst......................1 CONVENT USED AS HOSPITAL ..........................1
20 juni 1911 Te Luik. ......................7 Enige aspecten van de grensdraad tussen Nederland
en België in de Eerste Wereldoorlog...............1 12 november 1902 De Leoniden.....................1 25 augustus 1914 New York Times...................2
21 juni 1911 De Europeesche rondvlucht. . . . .7
11 november 1918 De gewezen Duitsche Keizer.......2
Het grenshek......................................1 22 oktober 1904 ALPINE FATALITIES. A TERRIBLE
22 juni 1911 Te Roermond. ..................8 Uitvoering van het hek............................1 EXPERIENCE........................................1 11 november 1918 De gewezen Duitsche Keizer.......3
23 juni 1911 Uit Venlo. ...................12 Hoe zag een en ander eruit?.......................2 31 december 1906 Bulletin of the National Research 13 november 1918 De gewezen Duitsche Kroonprins.. .4
24 juni 1911 Op het vliegterrein te Venlo. 14 Waar kwam de stroom [elektriciteit] vandaan?. . . . . .2 Council ..........................................2 15 november 1918 De gewezen Keizerin van het
Duitsche Rijk .....................................4
28 juni 1911 Uit het vliegkamp te Berchem
Enkele verdere technische aspecten................4 31 december 1910 Tabuteau Again Tries for the
(Brussel) ..................................18 De techniek, energie-opwekking....................4 Grand Prix. ......................................3 EX-KAISER HELD LONG AT DUTCH FRONTIER .............6
THE EUROPEAN CIRCUIT. ......................19 De techniek, schakelmaterieel en isolatoren.......5 9 maart 1911 Luchtvaart. DE MICHELIN-PRIJS . . . . .3 [...] Aug. 1.-It was impossible for the Dutch girls
8 juli 1911 PARYS, 7 Juli 1911. ...........21 De techniek, draden en verliezen in de draden. . . . .5 11 maart 1911 RENAUX WINS THE MICHELIN PUY DE DOME to return, as the trains were full of soldiers going
PRIZE. ...........................................4 to the frontier. In the afternoon we packed up
De winners der étapes. .....................21 Verliezen bij wisselspanning......................6 The Record for Height with Passenger. ............5 everything and prepared to leave.
De techniek, Vluchtmogelijkheden .................7
Nummering van de vliegers van de Europeesche
24 juni 1915 [De techniek,] ZOEKLICHTEN..........7 10 mei [12 april?] 1911 9000 Meter hoog. ........5 Aug. 2.-We rejoiced that we should go home tomorrow,
Rondvlucht .................................23 De lichamelijke gevolgen..........................9 23 juni 1911 Venlo, Donderdagavond. .............6 but at tea time la Mère came in crying like a child
Les Aviateurs militaires:...................24 5 februari 1911 In onderstaand rapport ..........9 24 juni 1911 [...] Hartelijk gejuich van alle
and telling us that war had been actually declared.

De voedingen van de grensdraad....................1
Inleiding.........................................1
De voedingslijnen uit de bedrijfcentrale te
Stevensvennen bij Lommel .........................2
De centrale te Merksem............................4
De koppeling van de centrale te Stevensvennen met
de centrale te Kaulille...........................5
De aansluiting van de grensdraad vanaf de hoge
palen.............................................5
De koppeling tussen bedrijfcentrale Stevensvennen
en transformatorenhuis Kapellen...................7
Kosten van de draad...............................9

[11,6]
later

Diepboringen in de Peel vanaf 1906 en

[12,6] 31 december 1955 Laatste
verkenningsboring Eerste Peelmijn nabij
Diepboringen in de Peel vanaf 1906 en later . . . . . .1 Kessel?

De Lauramijn .....................................1
Diepboringen in de Peel ..........................2
De boorinstallatie ...............................3
Diepboring 5a Helenaveen, gemeente Deurne ........4
Diepboring 6 Helden of Helenaveen II, gemeente
5 maart 1906 Een adres van de Nederlandschen
Helden ...........................................5
Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Diepboring 7 Griendtsveen of Helenaveen III,
gemeente Horst ...................................6
Werken, waarbij aan Gedeputeerde Staten wordt
Diepboring 8 Meyel, gemeente Meijel ..............6
kennis gedaan dat zij den 5 Maart jl begonnen is
Diepboring 11 America, gemeente Horst ............7
met de grondboring op perceel ? H. No 3572 dezer
Diepboring 13 Maasbree, gemeente Helden ..........7
Gemeente Deze kennisgeving wordt den Gedeputeerde
Diepboring 15 Beeringen, gemeente Helden .........7
Staten gezonden voor advies Voor kennisgeving
Diepboring 16 Oploo...............................8
aangenomen
Diepboring 18 Maris, gemeente Helden ............11
6 maart 1906 Helenaveen. - Alhier worden boringen Diepboring 19 Sevenum............................12
Diepboring 20 Uitwateringskanaal, gemeente Helden
naar steenkool gedaan. Reeds zijn de nodige
.................................................12
materialen aangekomen, zoodat de werkzaamheden al
Diepboring 22 Liessel, gemeente Deurne ..........12
heel spoedig zullen beginnen. [...]
Technische aspecten van diepboringen ............15
Boortoren en terrein ............................15
Schachten en diepboringen .......................15
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Ritzenfeld
nabijgelegen gebieden in België en Duitsland. De
boring 133
Bierstrasse
precieze ligging van de steenkoollagen kon alleen
boring 136
Herrenkaul
worden vastgesteld door proefboringen: in de
boring 137
Herrenkaul
boorkernen waren alle soorten grondlagen te
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ROERMOND, 31 Dec. (L.P). — In Reuver achter de
buurtschap Offenbeek, dicht bij de Duitse grens is
de boorfirma Deihlmann uit Bentheim, bezig met het
plaatsen van een boortoren voor een nieuwe
verkennings-diepboring. Het is dezelfde firma die
ook de diepboring in Neer verrichtte. Onlangs is er
ook in Beesel nog een diepboring uitgevoerd. Men
trof daar het carboon aan op 645 meter. Een en
ander gebeurt in het kader van de verkenning van de
Peel, Nederlands toekomstig mijngebied. Mogen we de
geruchten geloven, dan vormt deze diepboring te
Reuver de laatste verkenning van dat gedeelte van
de Peel, dat te zijner tijd het eerst in
exploitatie zal komen. De mogelijkheid schijnt niet
uitgesloten te zijn, dat wanneer het eenmaal zover
komt, in dit gebied de eerste Peelmijn zal
verrijzen in de buurt van Kessel.
Zoals bekend is de Peel destijds uitvoerig verkend
door Waterschoot van der Gracht. Gebleken is dat
het gehele gebied is onder te verdelen in drie
sectoren, n.l. gebieden waar men het
steenkoolhoudend gesteente het carboon aantreft op
diepten boven de 500 meter, op een diepte van 500—
700 meter en van 750— 1200 meter.
Nu vormt de grote middenmoot van de Peelhorst,
links en rechts van de Maas, maar vooral ten Westen
daarvan, de streek waar de kool tussen de 500 er.
800 meter wordt gevonden. Het ligt dus eigenlijk
voor de hand dat men deze lagen het eerst in
exploitatie neemt, wijl ze het best te bereiken
zijn. Ten Oosten van de Maas wordt de kool alleen
op de Meinweg op een diepte van boven de 500 meter
aangetroffen (479 meter).
De Peelhorst waaiert uit van Vlodrop in de streek
tussen Swalmen en Venlo en dus worden er ook in de
oostelijke uitlopers daarvan ten Oosten van de Maas
kolen gevonden op ontginbare diepte. Maar de grote
ontginbare vlakte ligt toch ten Westen van de Maas.
Die oostelijke uitlopers zijn zelfs vanaf de
westelijke zijde van de Maas te ontginnen. Het is
dus aannemelijk dat men een nieuwe zetel daar
plaatst waar men midden in de kolen zit. En dat zou
dan volgens de geruchten Kessel zijn.
Volgens de opgave van het Geologisch Verslag van de
Staatsmijnen vond men bij de diverse boringen in
Midden-Limburg het carboon op de volgende diepten:
Neer 650 meter; Baarlo 630; Kessel 663; Reuver 650;
Beesel 1 646 en Beesel 2 642; Swalmen 632; Vlodrop
479. In Helenaveen zat het carboon op 914 meter en
in Helden op 730 meter.

[13,6] 26 augustus 1952 Proefboringen in de
Peel In opdracht van de Staatsmijnen

[27,6]

HELENAVEEN, 25 Aug. (Limb. pers.) — Te Helenaveen,
in de Peel, zijn verleden week, in aanwezigheid van
Amerikaanse en Engelse deskundigen en in opdracht
van de Staatsmijnen, boringen verricht door de
Nederlandse Aardolie Maatschappij. Deze boringen
hadden ten doel, een onderzoek in te stellen naar
de bodemschatten van de Peel, o.a. steenkool, kali
en petroleum.

[13,7]
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kostete. - „Der deutsche Todeszaun, eine Sendung
von Eduard Hoffmann und Jürgen Nendza. [...]
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The sunset tonight was most beautiful. It kept
changing its colors-that, we are told, is a sign of
war.
Aug. 3.-In the morning we cleared the drawing room,
so that the soldiers might come to camp there if
they wanted.
Aug. 4.-At 4 o’clock this morning every one was
startled by a terrific explosion which shook the
convent. We learned that the bridge at Vise had been
blown up, as Belgium must defend her neutrality. We
were told that cannon were being brought up. People
began to come in from Vise, sped on by a hail of
bullets. A German officer came to Vise. He commenced
to read a proclamation, but before he had finished
doing so he was shot dead. This the nuns told us.
This afternoon la Mère told us to put up beds in the
drawing room for the wounded. We also hoisted a big
white flag with a red cross. Doctors and nurses came
from far and near. All the while we could hear the
crackle of rifle fire and the roar of cannon. From
above came the noise of aeroplanes. We went into the
chapel and prayed for an hour.
Aug 5.-We could not sleep at all during the night,
so heavy was the artillery firing. During one half
hour, while we were at mass, we counted no fewer
than twelve aeroplanes which flew over the house. We
were told that the Germans were trying to build a
bridge over the Meuse. They pulled down houses by
the side of the river and used the débris to stem
the current. As soon as they had the bridge half
finished the Belgian fire would destroy it. It took
thirty-six hours of hard work before the Germans had
spanned the river.
Aug. 6.-Many fugitives arrived from Belgium. At tea
time a German officer was brought in who had fainted
from fatigue on the battlefield. After tea we heard
the sound of aeroplanes. One came along flying very
high, but as soon as it arrived in Holland out of
range it dipped down. One of the nuns saw an
aeroplane under fire. It kept dodging up and down
with shrapnel bursting below it. It escaped,
however. Tonight we are to sleep in the cloak room
in the basement.
Aug. 7.-We went to bed at 9:30 last night, but could
not sleep as the floor was hard and cold and the
noise around was awful. At 3:30 A. M. we went to
mass and then back to bed again. La Mère told us to
pray a great deal, as we might die at any moment. We
must be prepared to die. Many wounded were brought
in. I was so sorry for a young officer who was shot
through both legs. I shook hands with the Prince
Consort, who came to see the wounded. We could see
the smoke curling up toward the sky.
Aug. 8.-We are told that Liege has been taken, but
lies are so frequent that we don’t know what to
believe. Aubel has been completely burned. A German
and Belgium aeroplane are said to have met in midair.
Aug. 9.-Some of the soldiers came in to mass. It was
so sad to see all the young fellows look so pale.
Each had a prayer Book in his pocket, and their one
desire seemed to be to get back to the front again.
I took fruit to the wounded soldiers, and I spoke to
a Belgian who had a bullet right through his cheek.
He opened his mouth and showed me the hole. The only
[28,5] De 'Grenzhochspannungshindernis' van 1915-1918
thing he wanted was to see his loved ones and go to
Inleiding; bronnen en doel
the war again. Poor things! There was a deep red sky
Vanaf juni 1915 werden door de Duitse bezettingsmacht de grensversperringen tussen Nederland en het
tonight, changing its color all the time. This is
bezette België uitgebreid met een stelsel draden aan isolatoren - met daarop een spanning van 2000 V the sign of war.
die het overschrijden van de grens onmogelijk moest maken. Er kwamen verder op regelmatige afstanden
Aug. 10.-last night the cannon fired in earnest and
wachthokjes met Duitse soldaten.
De smokkel van goederen en brieven – wat als spionage gezien werd - en het tegengaan van desertie waren continued all through the night. From the roof I
de redenen tot deze drastische stap. De latere grenshekken tussen Oost- en West-Duitsland hebben hiermee could see three villages on fire. The wounded get on
very well together. There is a Belgian soldier here
hun voorganger.
Omdat bij een allereerste beschouwing van artikelen op Internet (sorry dat ik het zeg) veel onzin staat, who is slowly recovering. A German, badly injured,
zeker met betrekking tot technische aspecten, en omdat ook maar een slag geslagen wordt naar het aantal was brought in, and the Belgian at once ran forward
and unlaced his boots for him.
slachtoffers, heb ik de primaire bronnen in de Nederlandse kranten van destijds, die nu sinds enkele
Aug. 11.–Heard no guns through the night. Many nuns
jaren beschikbaar zijn via kranten.kb.nl geraadpleegd. Tevens zijn enkele korte artikelen uit Duitse
from the Fleron Convent who have arrived say that
kranten voor de soldaten opgenomen. Een radio-uitzending van de SWR2 uit 2002 geeft nadere technische
the Germans gave them three hours in which to leave.
informatie.
Thirteen nuns who came from Antwerp say that there
Later werden artikelen gevonden uit kranten van Midden-Limburg op http://roermond.x-cago.com/. Elders,
bijvoorbeeld op de websites van Belgische heemkundeverenigingen, worden aanvullende gegevens gegeven die has been a battle at Tongres, which the Germans won.
ik praktisch ongewijzigd opneem op de datum waarop het bericht betrekking heeft. Bovendien heb ik in het
11 november 1918 De gewezen Duitsche Keizer.
Regionaal Historisch Centrum de kranten uit oostelijk Noord-Brabant doorgenomen. Helaas heb ik tot nu
Nader meldt men ons nog de volgende bijzonderheden:
toe geen verdere Belgische kranten kunnen raadplegen, maar wellicht waren die m.b.t. het onderwerp
Heden Zondag 10 November omstreeks 6 uur meldde zich
gecensureerd.
bij de Nederlandsche wacht aan het Witte Huis bij
Daarom probeer ik
Eysden een reisgezelschap in 9 auto’s aan. De
1. de technische uitvoering te reconstrueren, want hiervan ben ik niets tegengekomen, en
2. aan de hand van vermeldingen in de kranten kunnen we een schatting maken van het aantal slachtoffers. Hollandsche schildwacht, die geen orders had, om
gewapende personen toe te laten, weigerde doorgang
Ik heb van Internet een aantal afbeeldingen “gepikt” die de zaak verlevendigen en visuele informatie
te verleenen. Overigens, zegt hij, is het
verschaffen. Bovendien zijn er de originele kaarten beschikbaar gekomen die de loop van het hek, de
douanekantoor eerst om 7 uur voor het publiek
doorgangen, de voeding-punten, e.d. weergeven. Deze kaarten zijn afkomstig van het Grevenbroekmuseum
geopend. De rijksontvanger vertoont zich en
Hamont-Achel.
verklaart hetzelfde aan het inmiddels aangegroeid
Hierbij vindt u dus de precieze weergave van krantenartikelen die op een of andere manier betrekking
gezelschap, waarvan een man naar voren getreden is
hebben op “de doodelijke draad”.
en mededeelt te zijn Wilhelm von Hohenzollern,
In de krantenartikelen wordt bijna doorlopend het begrip stroom gebruikt als men spanning bedoelt, en
als men stroom zou moeten gebruiken wordt meestal spanning geschreven. Men wist duidelijk nog niet veel Duitsche Keizer. De Nederlandsche schildwacht
herhaalt, dat niemand door mag en op den luitenant
van elektriciteit en de daarbij behorende begrippen. Ook de hedendaagse teksten geven geen of weinig
moet gewacht worden. De rijksontvanger herhaalt, dat
blijk van kennis over elektriciteit in al zijn verschijningsvormen.
het kantoor om 7 uur geopend wordt. De ex-Duitsche
Dit artikel is strikt chronologisch opgezet. De onderdelen zijn óf zelf gevonden en uitgetypt óf
overgenomen van andere websites. In het laatste geval wordt altijd de vindplaats vermeld! Voor de foto’s Keizer onderhoudt zich intusschen met enige boeren,
die toekijken en vraagt aan den naastbijstaanden of
is dat helaas niet zo duidelijk. Dezelfde foto is op talloze andere plaatsen te vinden.
hij weet hoeveel graden het vannacht gevroren heeft.
De ex-keizer ziet er goed en opgeruimd uit. Hij
praat en gesticuleert levendig met zijn omgeving.
Om 7 uur wordt het gezelschap officieel
geïnterneerd. De douanevisite wordt gemaakt en de
ex-keizer wandelt van het Witte Huis naar het
station van Eysden. In het stille lieve Eysden, dat
getuige was van zooveel oorlogswee, zijn de menschen
naar de mis. De wegen zijn verlaten, nauwelijks
eenige boeren, die toekijken naar dit groote
gezelschap zonder iets ervan te begrijpen. De exkeizer wandelt een poos voor het station op en neer,
hij praat voortdurend, wordt niet gehinderd,
nauwelijks bezien, want er is schier niemand. De
waard in tegenover het station zegt tot haar man:
het is de Duitsche keizer, kijk maar naar zijn
linker arm. De waard mompelt in zichzelf “wat zoo’n
vrouwen toch een verbeelding hebben” en toch het is
de voormalige Duitsche keizer.
[28,7] 'Grenzhochspannungshindernis', de elektrische grensdraad tussen Nederland en België
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24 april 1897 Over pachtcontracten en nog iets
[...] "Weet gij niet", zoo zal deze of gene mij te
gemoet voeren, "dat over het pachtcontract ook
menigmaal een hoogst ongunstig oordeel geveld en op
verbetering aangedrongen is door onderscheidene
groote landbouw-maatschappijen, stellig toch wel
tot oordeelen bevoegd, ja! dat ook van die zijde de
wenschelijkheid is betoogd, om in een of anderen
vorm de risico te verdeelen tusschen huurders en
verhuurders."
Ik weet dat heel goed, maar ken daaraan niet
zooveel waarde toe, om de kracht van mijn betoog
ontzenuwd te achten. [...]
25 augustus 1904 Geheel alleen
Wanneer men per Staatsspoor noord- of zuidwaarts de
lijn passeert tusschen de stations Venlo—Helmond,
of beter, de daar tusschen liggende stations Horst—
Deurne, dan treft men daar aan in het midden van de
Noord-Brabantsche Peel de geheel alleen liggende
Halte Helenaveen, en op een groot half uur afstands
daarvan ziet men de boomen en huizen van dit jonge
dorp, welks oorspronkelijke bewoners — veel Friezen
en anderen uit onze noordelijke gewesten — zich een
halve eeuw geleden, tijdens de ontginning van die
peelgronden voor turf en het cultiveeren
aanvankelijk van boekweit, aldaar hebben
nedergezet. Wie zou vroeger vermoed hebben, de naam
dezer plaats naderhand zooveel genoemd zou worden,
zooals men nu dezer dagen weer kan lezen in alle
bladen bij gelegenheid der succes-volle ontdekking
van steenkool onder leiding van den ingenieurdirecteur mr. Van Waterschoot van der Gracht?
De bodem aldaar schijnt een dubbele waarde te
hebben, namelijk: eerst de eenige meters dikke laag
veengrond en daaronder, al is het ook tot een
aanzienlijke diepte, de laag steenkool.
Ouderen van dagen in die streek herinneren zich
nog, dat die uren ver uitgestrekte, woestliggende
oer-moerasgronden ongenaakbaar waren. [...]

te Helenaveen
te Helenaveen

Vondst begraafplaats in Deurne

[2,19]

Zilveren sierschijf [1844]

[3,19]

4 februari 1837 Deurne 3 Februarij 1837. Aan de
Redactie van den Noord-Brabander.
Sedert acht dagen levert de gemeente van Deurne een
bewijs op, dat ook dit gewest schatten in zich
bevat, wat oudheid en geschiedenis betreft, gerust
met de andere deelen onzes lands gelijk kan gesteld
worden. De aandacht onzer Vaderl. geleerden wordt
derhalve op het volgende gevestigd: waardoor zij
mogelijk in de gelegenheid gesteld zullen worden,
niet alleen om hunne collectien van antiquiteiten
met belangrijke artikelen te vermeerderen, maar ook
om de geschiedenis met gewigtige bijdragen, dienst
te bewijzen.
Door het corps offic. van het Regt. Huss. N°. 6
begonnen en door particulieren, in hoop van
schatten te vinden, voortgezet, is men hier bezig,
met het opdolven eener kamp of leger, of wel
begraafplaats; denkelijk afkomstig, van eene door
de Romeinen, uit de Ardennen verdreven, en hier,
achter de moerasgronden der Peel, verscholene
volksstam. Verscheidene urnen of potten van
verschillende grootte, allen met asch van verbrande
ligchamen en kleine beentjes opgevuld, zijn reeds
opgegraven; [...]

De vergulde zilveren sierschijf van Helden is
omstreeks 1844 gevonden bij turfstekers in Helden
achter Maris in de Peel, en waarschijnlijk kort na
de vondst door de eerste eigenaar, de heer M.
Engels toen burgemeester van Helden, geschonken aan
de heer notaris Guillon te Roermond, die met zijn
dochter Elisabeth gehuwd was. Het lijkt wel zeker
te zijn dat het vondstbericht betrouwbaar is. Een
studente heeft onlangs de geschiedenis van de
schijf en de archeologische context nagegaan.
Dergelijke schijven kunnen als borstschild van
paardetuig hebben gediend. Wij moeten aannemen dat
de sierschijf oudtijds als offer in het veen is
gelegd. Vergelijkbare stukken kennen we vooral uit
het mondingsgebied van de Donau, en in ZuidRusland, maar ook de bodemplaat van de beroemde
ketel van Gundestrup (Denemarken) is sterk
verwante. Een ander stuk bevindt zich in de
Bibliothėque National te Parijs. Op 9 maart 1718
werd op het eiland Sark een der Kanaaleilanden een
depot met 13 van dergelijke schrijven [i.p.v.
schijven!] en enkele andere voorwerpen gevonden,
waarvan helaas alleen de overigens zeer fraaie
tekeningen bewaard zijn gebleven. De schijven
worden gedateerd in de late ijzertijd en liefst in
de eerste eeuw vóór Christus.

meisjesschool

[5,11] Vaartregeling van de vletten tusschen
de bestaande fabriek en het terrein Sevenum
#179

[7,11]

[6,11] Fonds Koning Willem III bestaat
honderd jaar [1889, 1989]

#165

Fonds Koning Willem III bestaat honderd jaar. . . . . .1
Bijzonderheden....................................2
Koning Willem III.................................2
Totstandkoming van fonds Koning Willem III .......3
Blijde ontroering.................................3
Stichtingsakte en reglement.......................4
Doelstelling van fonds Koning Willem III..........4
Kommentaar........................................5
De verrichtingen van het fonds Koning Willem III. .6
Opbloei...........................................6
Bomen.............................................7
Ruimere keuze.....................................7
De Koningswoningen................................7
De gegevens voor het artikel werden ontleend aan de
volgende bronnen:.................................8
Op donderdag 16 februari bestaat het Fonds Koning
Willem III honderd jaar. Naar aanleiding van dit
eeuwfeest schreef streekarchivaris R.J. Jansen uit
Deurne een historisch overzicht van dit fonds en de
betekenis daarvan. [...]

Het kouter er in! [1921]

#51

PEEL-ONTGINNING. -1-..............................1
Het kouter er in! -2-.............................3
DEURNE............................................4
VENRAY............................................5
Het kouter er in! -3-.............................5
Het kouter er in! -4-.............................7
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[...] De Directeuren van Arbeidsbeurzen in Limburg
en Noordbrabant brachten in December van het vorig
jaar een motie ter kennis van den Minister van
Arbeid, waarin zij den wensch uitspraken, “dat van
Regeeringswege met den meest mogelijken spoed
stappen gedaan zullen worden om de Peelwerken te
doen aanvangen.”

[5,12] De statuten van de N.V. Maatschappij
[6,12] Statuten en statutenwijzigingen van de [7,12] STATUTEN DER N. V. MAATSCHAPPIJ
Helenaveen van 1858
#6 N.V. Maatschappij Helenaveen
HELENAVEEN [1919]

Statuten

[9,10]

1. De vennootschap draagt den naam: N.V.
Maatschappij Helenaveen.
2. Zij is gevestigd te Helenaveen.
[...]
Artikel 4.
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een
millioen gulden, verdeeld in twee duizend
aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan
thans zijn geplaatst elf honderd negen en vijftig
aandeelen.
2. De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de
volstorting der nog niet geplaatste aandeelen
geschiedt terstond bij uitgifte.
3. Bij uitgifte der thans nog ongeplaatste
aandeelen, alsmede bij uitgifte van aandeelen na
vergrooting van kapitaal, hebben de dan bestaande
aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin,
en wel in verhouding van het aantal aandeelen dat
zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven,
en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits
niet beneden pari - behoudens het bepaalde in
artikel 38a, tweede lid, van het Wetboek van
Koophandel - welke door den directeur, onder
goedkeuring van den raad van commissarissen, zullen
worden bepaald.
4. De directeur is, na verkregen goedkeuring van
den raad van commissarissen, bevoegd volgestorte
aandeelen in het maatschappelijk kapitaal dezer
naamlooze vennootschap voor rekening der
vennootschap onder bezwarenden titel te verkrijgen,
echter tot geen grooter nominaal bedrag dan de
helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal
Artikel 7.
1. Voor bewijzen van aandeel, talons of
dividendbewijzen welke verloren zijn gegaan of in
het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen door de
directeur, onder goedkeuring van den raad van
commissarissen, duplicaatbewijzen worden afgegeven,
onder zoodanige garantie voor de vennootschap en na
zoodanige bekendmakingen, als de directeur, onder
gelijke goedkeuring, in elke bijzonder geval zal
geraden oordeelen. de kosten, door een en ander
veroorzaakt, komen voor rekening van den eigenaar
wiens stukken vervangen zijn.
2. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de
oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap
waardeloos.
3. Beschadigde aandeelbewijzen, talons of
dividendbewijzen, kunnen ten verzoeke en op kosten
van den houder door nieuwe vervangen worden.
[...]

Hertogenbosch (wijzigingen).

#93

‘s-Hertogenbosch, verleden voor Notaris E. Th.
Koopman te Amsterdam bij akte van 5 Mei 1919,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit dato 26 Mei
1919, opgenomen in de Nederl. Staatscourant van 17
Juli 1919, No. 149.

[8,12]

Heden zes en twintig september negentienhonderd
vier en tachtig, verscheen voor mij, JOHANNES
JOSEPHUS CORNELIS MARKS, notaris ter standplaats
Eindhoven; De heer CASPAR WILBERT JOZEF BARON DE
WEICHS DE WENNE, direkteur van Maatschappij
Helenaveen N.V., wonende te 5862 AB Geijsteren,
Maasheseweg 4.
De komparant verklaarde als volgt:
a. te Helenaveen is gevestigd de naamloze
vennootschap: MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V.; [...]

Landontginning in de Peel [1893 e.v.] [6,13] Kerkelijke zaken
[7,13] 13 juni 1889 Statuten
[8,13] 26 mei 1894 Statutenwijziging
1387 aandelen van f500, maar op de achterzijde
#118 3 juni 1896 EVANG. LUTHERSCHE KERK. Gisteren is te ART. 1. [...] De tijd van haar duur wordt nu op
nieuw bepaald op dertig jaren, ingaande met den dag wordt vermeld:
Landontginning in de Peel....................1 Amsterdam de 79ste vergadering der Evangelisch-

26 november 1975

Statuten

[10,10]

Op zes en twintig november negentienhonderd vijf en
zeventig, verscheen voor mij [...]
Kapitaal, aandelen, aandelenregister.
Artikel 2.
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een
miljoen gulden (f1.000.000,--), verdeeld in tien
duizend aandelen van elk éénhonderd gulden
(f100,--) waarvan zijn geplaatst vijf duizend
zevenhonderd vijfennegentig aandelen.
De overige aandelen worden slechts tegen
volstorting uitgegeven en wel onder de bepalingen
vastgesteld door de direkteur, na voorafgaande
goedkeuring van de raad van commissarissen.
Deze bepalingen behelzen: tijdstip van uitgifte,
koers van uitgifte (welke niet beneden pari kan
zijn), tijdstip en wijze van volstorting. Houders
van de reeds geplaatste aandelen hebben recht van
voorkeur tot het nemen daarvan naar verhouding van
het aantal aandelen, dat zij reeds bezitten.
Met inachtneming van het in artikel 19 lid 1
bepaalde kan de algemene vergadering van
aandeelhouders besluiten, dat houders van reeds
geplaatste aandelen geen recht van voorkeur
genieten.
2. De vennootschap is bevoegd voor eigen rekening
onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar
maatschappelijk kapitaal te verkrijgen tot ten
hoogste de helft van haar geplaatste kapitaal.
3. Het verwerven van eigen aandelen en het
vervreemden daarvan geschieden krachtens besluit
van de direkteur na voorgaande goedkeuring van de
raad van commissarissen.
4. Voor eigen aandelen in het kapitaal van de
vennootschap wordt geen stemrecht uitgeoefend. Er
vindt op deze aandelen generlei uitkering plaats.
Zij tellen niet mede voor de bepaling van een
eventueel quorum.
5. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen
worden niet uitgegeven.
6. Ten kantore van de vennootschap wordt een
register gehouden, waarin worden aangetekend:
a. de naam en het adres van iedere aandeelhouder en
het aantal van zijn aandelen, alsmede het op elk
aandeel gestorte bedrag;
b. elke eigendomsoverdracht of overgang van
aandelen en plaatsing of intrekking van aandelen en
adreswijziging van aandeelhouders.
7. Iedere aandeelhouder kan van de vennootschap
afgifte verlangen van een uittreksel, inhoudende
opgave van de aandelen, welke te zijnen name in het
aandelenregister zijn geboekt.
8. Elke aantekening in het aandelenregister,
alsmede het in het vorige lid bedoelde uittreksel,
zal worden ondertekend door de direkteur en een
commissaris.
9. Direkteur en commissarissen hebben recht van
inzage van het aandelenregister, alsmede de
aandeelhouders voor zover betreft hun inschrijving.
10. Iedere aandeelhouder is verplicht aan de
vennootschap zijn adres op te geven.
Aandelen in onverdeeldheid.
Artikel 3.
Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren,
kunnen de gerechtigden slechts door één door hen
schriftelijk aangewezen persoon hun uit die
aandelen voortvloeiende rechten uitoefenen.
Levering van aandelen.
Artikel 4.
De levering van aandelen geschiedt hetzij door de
betekening van een akte van overdracht aan de
vennootschap, hetzij door een schriftelijke
erkenning van de overdracht door de vennootschap op
grond van de overlegging aan de vennootschap van
die akte. [...]
Overgangsbepaling.
a. Een aandeel van vijfhonderd gulden (f500,--)
nominaal geldt voortaan als vijf aandelen van
nominaal éénhonderd gulden (f100,--) elk.
b. Alle uitstaande aandeelbewijzen dienen bij de
vennootschap te worden ingeleverd.
c. Ingeleverde aandeelbewijzen zullen worden
vernietigd nadat de inschrijving heeft
plaatsgevonden in het in artikel 2 lid 6 bedoelde
aandelenregister.
d. Aandeelhouders kunnen hun rechten als
aandeelhouder niet uitoefenen zolang zij hun
aandeelbewijzen niet hebben ingeleverd bij de
vennootschap.

10 januari 1931

EEN WEG AFGESLOTEN.

[12,10]

Garantstelling van de Commissarissen

Naar wij vernemen, heeft de directie van de Maatschappij Helenaveen gisteren eenige wegen te Griensven
afgesloten. Hieronder behoort ook de grintweg bij het station Helenaveen, waardoorheen een sloot is
gegraven, zoodat het verkeer van Deurne via Griensven naar Horst-Venlo, niet meer mogelijk is.
De burgemeester van Deurne heeft onmiddellijk pogingen in het werk gesteld deze afsluiting te doen
opheffen en in overleg met den burgemeester van Horst, onder welke gemeente deze weg van genoemde
maatschappij gelegen is, den officier van justitie te Roermond in kennis gesteld. Deze heeft ter plaatse
reed een onderzoek ingesteld.
Het verkeer ondervindt hierdoor natuurlijk groote vertraging. Zoo moet men, om van Helmond naar Venlo te
komen, den wegnemen via Deurne en Venray, hetgeen een omweg is van ongeveer 12 K.M.

De ondergeteekende A. Bos, woonende te Helenaveen in hoedanigheid van Directeur van de Maatschappy
“Helenaveen” gevestigd te 's-Hertogenbosch verklaart
dat de Commissarissen zich tot borg hebben gesteld ten behoeve van de Twentsche Bank voor hetgeen
Helenaveen meerder verschuldigd wordt aan die Bank als het toegestane crediet van drie ton, echter tot
een maximum van twintig duizend gulden F20.000.dat de Commissarissen deze borgtocht van twintig duizend gulden F20.000.- hebben geteekend, omdat de
Maatschappij Helenaveen anders niet aan hare verplichtingen kan voldoen, waar de Twentsche Bank dit
beding heeft gemaakt voor het geven van meerder crediet.
dat de Commissarissen deze borgtocht op zich hebben genomen met dien verstande dat voldaan wordt aan
de navolgende voorwaarden:
9 februari 1931 H. W. R. VERHAAREN [...]
a. dat ONMIDDELLYK wordt overgegaan tot den verkoop van turf
BREDA, 9 Februari 1931
b. dat publiek of onderhands wordt verkocht de 6.80 Hectaren rogge op stam staande onder Sevenum,
Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.
c. dat ONMIDDELLYK worden beperkt de kosten van de veendery,
Myne Heeren, In antwoord op Uw geachtschryven van 7 Febr.j.l. betreffende Uwe aanvrage van 23 Aug.1930, d. dat BINNEN ZEER KORTEN TYD wordt verkocht het hout langs het kanaal hetwelk reeds in veiling is
kan ik U de kenteekens met bord “EIGEN WEG”, zoowel als die met bord “VERBODEN TOEGANG” thans aanbieden geweest,
aan den prys van NEGEN GULDEN EN ZESTIG CENT (Zegge Fl.9,60) per stuk franco HELENAVEEN.
e. dat de verschillende koopsommen zullen worden gestort by de Twentsche Bank en zulks in mindering van
De kenteekens voorzien van beide bovengenoemde borden aan den prys van TWAALF GULDEN EN TACHTIG CENT
de gelden verstrekt boven de drie ton opdat de stand by de Bank wederom in den korst mogelyken tyd is
(Zegge Fl,12,80) per stuk franco HELENAVEEN.
terug gebracht tot de drie ton en op dat oogenblik de borgtocht door de Commissarissen automatisch is
Deze pryzen zyn voor complete geschilderde kenteekens met paal van I balkyzer No12, grondsteunen, en de vervallen,
noodige bouten, dus geheel gereed ter plaatsing. De borden zyn van gegotenyzer en met opgegoten
f. dat van deze koopsommen slechts mag worden afgenomen de bedragen voor de wekelyksche uitgaven, welke
opschrift.
strikt noodig zyn voor een uiterst zuinig en uiterst beperkt uitgevoerd beheer,
Voor verdere inlichtingen gaarne bereid, beleefd aanbevelend.
g. dat de beoordeeling of de uitvoering op bovenstaande voorwaarden behoorlyk geschiedt geheel is aan de
Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o. HWRVerhaaren
president Commissaris en in verband daarmede is de Directeur verplicht wekelyks aan den
President/Commissaris over te leggen een staat van ontvangsten en uitgaven met opgave van hetgeen in die
12 februari 1931 H. W. R. VERHAAREN [...]
week is verkocht en van de betreffende betaaldagen van het verkochte, benevens een lyst van de uitgaven
BREDA, 12 Februari 1931
welke volgens den Directeur in de twee eerstvolgende weken noodig zyn.
Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.
De ondergeteekende A.Bos zoo voor zich als in hoedanigheid verklaart zich te verbinden om gemelde
Myne Heeren, In dank ontving ik Uwe geëerde opdracht van 11 Febr.j.l.betreffende kenteekens “EIGEN WEG” voorwaarden na te komen, terwyl de mede-ondergeteekenden Jhr.J.A.van Kretschmar van Veen te Hilversum en
en ”VERBODEN TOEGANG”.
Jhr.Mr.F.J.J.M.van Ryckevorsel te 's-Hertogenbosch zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling
Voor de goede orde vernam ik nog gaarne of het opschrift “VERBODEN TOEGANG” moet aangevuld worden met
gemachtigden van de overige Commissarissen verklaren deze voorwaarden aan te nemen.
“Art.461 Wetb.v. strafrecht”, tevens of U een bepaalde voorkeur hebt voor de kleur van het schilderwerk.
Zoo dit laatste niet het geval is, worden de palen rood, wit, blauw geverfd, de borden blauw, letters
Geteekend te 's-BOSCH,
JULI 1925.
wit.
Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o. HWRVerhaaren
6 maart 1931 H. W. R. VERHAAREN [...]
BREDA, 6 Maart 1931
Aan de N.V.MAATSCHAPPY “HELENAVEEN” te HELENAVEEN.
Weledele Heer, Hiermede kan ik Uedele berichten dat de kenteekens d.d. 5 Maart per spoor franco station
HELENAVEEN aan Uw adres verzonden zyn.
Aan de palen bestemd voor de borden met opschrift “TOEGANG VERBODEN Art.461 Wetb.v.Strafr.” is een label
bevestigd.
De gaten in de palen, waaraan 2 borden bevestigd worden,zyn zoodanig geboord,dat het bord “EIGEN WEG”
boven het bord “TOEGANG VERBODEN” geplaatst wordt.
Aan een der palen zyn twee yzeren hoekjes bevestigd, als model voor het aanbrengen der grondsteunen.Het
verdient aanbeveling de bouten ter bevestiging der borden niet te vast aan te draaien, tere voorkoming
van breuk der flenzen.
Onder voortdurende aanbeveling.
Hoogachtend. Uw.Dw Dn. p.o. HWRVerhaaren
Bordje EIGEN WEG

[10,12]

23 oktober 1885

Naar aanleiding van den verkoop van gemeentegronden
te Helenaveen door de gemeente Horst, die door
verschillende fabrikanten van turfstrooisel
aangekocht zijn en geëxploiteerd worden, ziet men
binnen enkele dagen een interessant proces
tegemoet; door de Maatschappij Helenaveen wordt nl.
de toegang tot de vaart naar die gronden ontzegd,
zoodat deze daardoor een groot deel hunner waarde
verloren hebben.

[11,12]

Turf. Zou ik u voor het onderstaande een plaatsje mogen vragen?
In verschillende deelen van Noord-Holland en wellicht ook in andere provincies, bevinden zich groote
hoeveelheden turfveen in den bodem. Vele boeren benutten den tijd dien ze over hebben met turfgraven en
voorzien zich op die wijze op een goedkoope manier van brandstof en verbeteren gewoonlijk ook nog hun
land. Zouden nu de vele geïnterneerden in ons land, vooral diegenen welke graag willen arbeiden, onder
deskundige leiding onzen niet grooten brandstofvoorraad kunnen vergrooten? Wij krijgen dan ook nog
laagveenturf, welke veel harder is dan de losse turf en veel langer brandt, waardoor ze zeer gezocht is.
Mochten deze regelen onze autoriteiten opwekken iets in deze richting tot stand te brengen, de tijd
dringt! dan zou zulks genoegen doen aan uw lezer 25 Augustus 1917.
H. te A.
Aan de Redactie. In uw geacht blad van Maandag 27 Augustus Avondblad tweede blad, lees ik het
ingezonden stuk van H. te A.
Indien de heer H. met turfgraven bekend was, zou hij er thans niet meer op aandringen om het graven van
brandturf in het vergevorderde seizoen te willen uitbreiden. De tijd voor turfgraven en drogen begint,
nadat de winter voorbij is, en eindigt in normale jaren met den langsten dag. Alle turf welke na dien
datum gegraven wordt, heeft veel kans niet meer goed droog te worden en kan niet veel meer helpen voor
den komenden winter.
Het tewerkstellen van Belgische geïnterneerden soldaten vond dezen zomer reeds plaats in de veenderijen
van de Maatschappij Helenaveen in de Peel. Hoewel het turfgraven een zwaar werk is, leerden de Belgen
dit werk toch in pl.m. drie weken voldoende, om met een middelmatigen turfgraver gelijk werk te leveren.
Het verdient echter ernstige overweging om het turfgraven aanstaande lente, in die streken waar nog
exploitabel veen wordt aangetroffen, direct na de vorst te beginnen. Was het turfgraven in de laatste
tientallen van jaren door het algemeen gebruik van anthraciet en steenkolen zeer achteruit gegaan, dit
bedrijf kon tot nieuwen bloei gebracht worden, als de Regeering een degelijke prijsregeling handhaaft en
voor geregelde afneming van het produkt zorgt.
U dankend voor de plaatsing
A. Bos. Helenaveen, 29 Augustus '17.

[10,13]

Turf-Industrie

Met belangstelling las ik het redactioneele onderschrift op mijn ingezonden stuk "Turf-industrie",
geplaatst in uw geacht blad dato 27 Maart jl., Avondblad, Derde Blad, en het ingezonden stuk "De
Luthersche Synode geopend. Zij is dit jaar
der koninklijke bewilliging der wijziging - 13 Juni
ART. 2 1e alinea. "Het kapitaal der Vennootschap
Bruinkool-exploitatie" van den heer A. Boichel, directeur Mij., tot Exploitatie van Bruinkoolvelden
samengesteld uit de heeren: […] J. H. C. Heyse,
1889 no. 22. In de overeenkomstig artikel 15 te
wordt teruggebracht op Vier
honderd drie en
"Carisborg", geplaatst in uw Ochtendblad; dato 30 Maart jl., Tweede Blad. Vergun mij hierop het volgende
[...]
houden vergadering van het jaar 1918 wordt door het veertig duizend vijf honderd gulden, verdeeld in
antwoord.
bestuur voorgesteld de vennootschap na afloop nog
887 aandeelen van
f500,- elk.
Laten wij niet gaan uitweiden of de turfindustrie een bijproduct tot landontginning geweest is, zooals
voor 10 jaar te verlengen. [...]
uw correspondent het voorstelt; of wel een eeuwenoude brandstofindustrie, zooals mijn opvatting is;
ART. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt
zoomede of er in de toekomst loonconflicten in do venen zullen ontstaan, door thans de veenarbeiders
teruggebracht op zes honderd en drie en negentig
hoogere loonen te geven; de hoofdquaestie, waarnaar het Nederlandsche publiek vraagt, is om de
duizend en vijf honderd gulden, verdeeld in 1387
inlandsche brandstoffenproductie, waaronder dan ook begrepen is de turfproductie, zoo hoog mogelijk op
aandeelen van f500. elk. De aandeelen zijn
te voeren.
volgestort. Bij elke aandeel is een stel bewijzen
Een zoo hoog mogelijke productie zal toch zeker niet verkregen worden door stakingen in de venen,
gevoegd, tegen afgifte waarvan het vast te stellen
wanneer de arbeiders ontevreden rondloopen zonder iets te werken.
dividend wordt uitbetaald. Dividenden, die niet
Op de vraag of deze loonconflicten te vermijden waren geweest, zonder de turfproductie te benadeeleen,
zijn ingevorderd binnen vijf jaren nadat zij
moet het antwoord "ja" zijn. Men had den turfprijs voor de verveners kunnen verhoogen in evenredigheid
betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de
der met de arbeiders overeen te komen verhoogde loonen boven de loonen van 1918. De turf, gegraven in de
maatschappij. Elk aandeel is ondeelbaar; meerdere
regulaire veenderijen, is, gerekend naar de verbrandingswaarde, in vergelijking met de Nederlandsche
eigenaren kunnen slechts gemeenschappelijk en door
steen- en bruinkolen, de goedkoopste brandstof. De levensvoorwaarden der veenarbeiders zijn werkelijk
één persoon hunne rechten uitoefenen.
niet gunstig in vergelijking met andere industrie-arbeiders, zoodat, terwijl de waarde van het product
ART. 3. Artikel 6 der vroegere statuten, zooals
het toelaat een goed loon kan betaald worden; het standpunt ingenomen door de Rijkskolendistributie, om
dat gewijzigd is bij akte van den 5en Augustus 1871
een hooge turfproductie op te offeren aan arbeidersconflicten, laat zich daarom zoo moeilijk begrijpen,
verleden voor den Notaris F. C. UMMELS te 's Bosch
en het was zeer wenschelijk, dat de leiding van dit distributiebureau zijne handelingen motiveerde en
en met de koninklijke bewilliging gedagteekend 14
toelichtte.
September 1871, opgenomen in de Staatscourant van
De heer A. Boichel maakt mij een verwijt, dat ik mij met zijn industrie bemoei, de bruinkoolindustrie;
den 30 September 1871 No. 231, blijft onveranderd.
hiertoe zal ik toch zeker wel het recht hebben, daar de Regeering op den prijs der turf, zooals deze van
N.B. Artikel 6 luidt: [...]
de verveners wordt overgenomen, een toeslag legt voor de verbruikers. Deze toeslag wordt, zooals ik
Art. 4. Overgang van aandeelen tengevolge van
reeds aangaf, onder meer gebruikt om den prijs der bruinkolen voor de verbruikers te verlagen. Waar de
[6,14] De exploitatie van De Peel [1917] #167
[8,14] 11 april 1978 Partiële
[9,14] Hypotheek voor de Maatschappij
overlijden moet aan het bestuur medegedeeld en te
bruinkolenindustrie zoo'n bijzonder bevoorrechte positie inneemt onder de inlandsche brandstof
De eigenlijke Groote Peel, die een oppervlakte
statutenwijziging
Helenaveen? [1937]
zijnen genoegen bewezen worden. Ook daarvan wordt
industrieën, zal dit toch zeker wel beoordeeld mogen worden.
beslaat van ongeveer 100.000 hectaren en ten
a. Van artikel 2 vervalt lid 1; daarvoor in de
[...] Naar aanleiding van Uw advertentie deel ik U Is de turfindustrie een eeuwenoude brandstofindustrie, in tegenstelling hiermee is de bruinkoolindustrie
aantekening op het aandeel en in het register der
Noorden begrensd wordt door een lijn Grave-Oss, ten
plaats komt een nieuw lid, luidende als volgt:
mede, dat ik voor een landbouwonderneming zoekende eerst in de tweede helft der vorige eeuw een belangrijke industrie geworden. Volgens het "Handbuch für
maatschappij overeenkomstig artikel 3 gedaan.
Oosten door de Maas, ten Zuiden door een lijn
"1.
Het
maatschappelijk
kapitaal
bedraagt
ben een 1ste hypotheek ter grootte van 3½ à 4 ton. den Deutschen Braunkohlenbergbau" van G. Klein, Zweite Aufl. 1915, bladz. 768, bedroeg de
ART. 5. Het bestuur [...]
Deurne-Venray en ten Westen door de Meierij van den
eenhonderdduizend gulden (f100.000,--), verdeeld in Bedoelde bezitting heeft thans een crediethypotheek bruinkoolproductie in Pruisen in 1851 totaal 1.51 millioen ton en in 1913 totaal 70.3 millioen ton. De
Bosch, is voor een gedeelte reeds van het begin
tienduizend aandelen van tien gulden (f10.--),
van f.300.00.- en wenscht deze om te zetten in een gemiddelde prijs was volgens bovengenoemd werk (bladz. 816) in Pruisen in 1885 per ton 2.61 Mark en in
onzer jaartelling af bewoond. Want toen de Romeinen
waarvan zijn geplaatst vijfduizend zevenhonderdvaste hypotheek. Het meerdere kapitaal moet
1912 per ton 1.98 Mark. Daar het winnen van de ruwe bruinkool, zooals dit in ons land plaats heeft,
de tegenwoordige provinciën Limburg en Noordvijfennegentig aandelen."
strekken tot verdere ontwikkeling van haar bezit.
uitsluitend en alleen grondwerk is, mag zeker de vraag wel gesteld worden, welke bijzondere hoogst
Brabant kwamen overweldigen, trokken de Germaansche
De bruto-ontvangsten bedragen thans f.30.000.- en
abnormale moeilijkheden te overwinnen waren, zoodat waar in Duitschland de bruinkolen loonend tegen den
stammen, die reeds vroeger hier waren gekomen, zich
het is te wenschen, dat deze nog belangrijk zullen prijs van 1.99 Mark per ton (f1.19 per ton, 1000 KG.) geleverd werden, de Regeering hier, met name de
terug van de door hen bezette gebieden langs de
toenemen.
Rijkskolendistributie, aan de Nederlandsche bruinkoolexploitanten den prijs van f10.50 per ton toestond.
Limburgsche Maas en de Brabantsche beken, om in het
Het bezit is groot 1700 [1200] hectare, waarvan 600 Ten zeerste zal ik het op prijs stellen, wanneer de Regeering, met name de Rijkskolendistributie, aan
tot dien tijd onbewoonde Peelgebied, dat lang niet
hectare bouw- wei- en tuinland met de noodige
het hoofd waarvan een in de brandstofindustrie ervaren vakman staat haar prijspolitiek met de
overal een moerassig terrein vormde, een goed
woningen en bedrijfsgebouwen, in totaal 113 stuks. brandstoffen zou willen toelichten.
heenkomen te zoeken. En daar ze met een goed
Het geheele bezit werd in najaar 1931 getaxeerd op Helenaveen, 3 April 1919
heenkomen alleen niet gebaat waren, doch voedsel
een waarde van f.1.000.000.-.
A. Bos.
noodig hadden voor zichzelf en voor hun vee,
Gaarne bereid tot meerdere inlichtingen, verblijf
rooiden ze de bosschen op plaatsen, die hun
ik in afwachting van Uw antwoord.
vruchtbaar genoeg schenen om koren voort te kunnen
Hoogachtend, [...]
brengen, en op die gerooide terreinen, die “roden”,
waarvan er thans nog een groot aantal aan den rand
van de meer moerassige Middenpeel liggen (Venray of
Venrede, Wanroy, Nistelrode en anderen) vestigden
ze zich voorgoed. [...]

Familiegegevens...................................1
Periode tot 1853..................................2
Periode na 1853...................................3
De gebroeders van de Griendt......................3
Ontginning van de Peel............................3
De spoorweg Breda-Tilburg.........................4
De spoorweg Tilburg-Nijmegen......................5
1 juli 1869 Het kanaal van den Heer VAN DE
GRIENDT...........................................7

Kerkhof, een zeldzaam wetenschappelijk onderlegd
man met een scherpzinnig verstand, wist blijkbaar
geen afdoende verklaring te geven over vele
verschijnselen in de Peel.
Ik trof hem eens aan in de Peel, gehurkt bij een
kuiltje terwijl hij wat los zand door de vingers
liet glijden. Ik was nog maar een jongen, maar
vroeg toch belangstellend wat hij daar deed. Hij
keek me peinzend aan en zei: Waar komt toch die
fosfor vandaan? "Zouden de mensen dan toch gelijk
Jan van de Griendt en zijn broer Nicolaas, met
hebben? Het is toch tè fantastisch!" En hij
enkele andere gefortuneerde personen uit Den Bosch mompelde nog wat latijnse of griekse volzinnen die
en omgeving, hebben de Maatschappij Helenaveen in
langs me heen gingen.
de vijftiger jaren van de negentiende eeuw
Een aardige anecdote moet ik toch nog vertellen
financieel opgezet.
over hem. Hij was een zeer illuster botanicus
Omdat - voor zover de auteur kan nagaan - er nog
(plantkundige). Eens onder de vacantie was hij een
geen biografie van Jan van de Griendt is
zeldzame plant aan het bestuderen. De pastoor had
geschreven, heb ik me verdiept in het leven van Jan er ook belangstelling voor. Deze pastoor, een grote
van de Griendt. Krantenartikelen waarin hij en zijn krachtige figuur, met een buitengewone kennis,
zakelijke activiteiten genoemd wordt vindt u
pastoor Kersemakers z.g., hield met het hoofd der
hieronder.
school nogal eens geestige polemieken, het waren
Uit de familiebetrekkingen kunnen ook een banden
dan duels van vernuft en scherpzinnigheid, zoals
gelegd worden tussen enkele andere aandeelhouders
die onder geletterde vrienden kunnen ontstaan. Het
van de Maatschappij Helenaveen.
gesprek kwam op de vacantie en de pastoor vroeg een
Bij de oprichting van de Naamloze Vennootschap werd tikkeltje spottend: [...]
ook een artikel opgenomen, waarbij een van de
[6,16] Sage van de kerkklokken
kinderen benoemd werd als directeur, na de dood van
http://www.theelen.info/afbeeldingen/%5B19370529%5D
Jan van de Griendt.
%20Limburgsche%20dorpen.pdf
In artikel 25 lezen we dienaangaande:
Kort bij het Broek had vroeger ook een galg
De tegenwoordige Directeur zal de magt hebben om in
gestaan. Dat was echter de galg van Kessenich. Onze
zijne plaats zijnen zoon tot opvolger te benoemen.
knecht Joop wist er ijselijke dingen van te
Ingeval van ontstentenis of indien deze niet
vertellen, als wij tijdens schafttijd bij hem
meerderjarig is of geene handligting heeft
waren. Hij had het dan ook altijd over 't verhaal
verkregen kan tot zoolang de tweede genoemde
van Grootvader, die beweerde dat dit Broek
Comparant tot Directeur benoemd worden.
"Vijverenbosch" zoo heette naar de stad "Vijveren",
Dit laatste gebeurt ook, een zoon wordt als
die daar eens voor haar zondig leven naar de diepte
opvolger benoemd; broer Nicolaas is dan al geruime
was gezonken. Wie de kerkklokken nog in de diepte
tijd overleden. [...]
wilde hooren luiden, moest maar zorgen, dat hij
Kerstnacht te 12 uur midden in het Broek was.

[7,15]

Perikelen rond A. Bos

#62 [8,15]

18 juni 1906 aanstelling v.d. directeur
De voorzitter (de Heer J. H. C. Heyse) opent de
vergadering en heet den nieuwen directeur A. Bos
welkom, hem de belangen der Maatschappij warm
aanbevelende. Hij brengt een woord van dank aan de
afgetreden directeur J. C. van de Blocquery en daar
deze thans als commissaris zal optreden, betoogt
hij de wenschelijkheid dat deze commissaris in
spoedeisende gevallen den heer A. Bos zal dienen
van advies en zal kunnen optreden als gedelegeerd
commissaris, hij stelt voor hiertoe voorloopig
machtiging te geven in afwachting dat hieromtrent
in de eerstvolgende Bestuursvergadering (daar thans
twee commissarissen afwezig zijn) een definitief
besluit zal worden genomen. Aldus wordt besloten.
[...] waarborgstelling v.d. directeur Involge
besluit van de Algem. Vergadering van 22 April ll.
dat de Heer Bos geen aandeelen als volgens art. 10
der statuten bepaald is, behoeve in te brengen,
door een daarmede gelijkstaande waarde, als
waarborg van zijn beheer kan storten, worden door
hem overhandigd 6 obligaties Atchison Topeka [...]

Dagvaarding van A. Bos [1928]

#64 [9,15]

(...) ten einde terecht te staan ter zake dat hij
den 29en Mei 1928, des namiddags circa 4½ uur onder
de gemeente Deurne, ter plaatse genaamd
“Helenaveen” in elk van twee aldaar gelegen
perceelen weiland toebehoorende aan de Maatschappij
“Helenaveen” van welke Maatschappij hij, verdachte,
directeur is, en zoo in deze qualiteit gebruiker is
van die perceelen weiland, een onder zijn toezicht
staande niet goedgekeurde stier, met vrouwelijke
runderen heeft laten weiden, en wel in een perceel
met circa 20 en in een perceel met circa 25 stuks
vrouwelijk runderen. [...]

Ziekbed van A. Bos [1931]

#80 [10,15]

Grootaandeelhouder J. Groote-Bos

Geachte Heer Maas
er werd hier gezegd dat de Directeur heel erg ziek
was dat speit mij heel erg
als het niet te veel gevraagd is schrijf u dan eens
een paar letters en als er met Gods hulp geen hoop
op herstel is
laat hem ook van mijn deelneming weeten
Hoogachting A Denije
Helmond 20 Maart 1931

14 mei 1991 Enige kennisgeving
Op donderdag 9 mei is op 90-jarige leeftijd thuis
rustig ingeslapen onze lieve en bijzondere tante
JOHANNA GROOTE-BOS
weduwe van
A. W. Groote
Wassenaar: M.C. van Meerten-Kolff
M.B. van Meerten
en kinderen
Wassenaar: M. Helb-Kolff
23 maart 1931 Overlijden van Adriaan Bos,
H.J. Helb
Direkteur der Maatschappij Helenaveen
en kinderen
Heden overleed onze Zwager en Oom ADRIAAN BOS.
München:
W.V.G. Dyserinck
EXPLOIT VAN BETEEKENING.
Direkteur der Maatschappij Helenaveen, in den
Amsterdam: F.W. Dyserinck
In het jaar 1900 achtentwintig den 19en Juni heb ik ouderdom van 56 jaar.
Amsterdam: W.W. Huysman-Dyserinck
ondergeteekende:
's-Gravenhage, C. E A. BOS— VAN GILSE VAN DER PALS.
H.J.R. Huysman
Peter, Gerard, Theodoor, Sieben rijksveldwachter,
Hilversum, J. Baronesse VAN BOETZELAER—BOS.
en kinderen
te Griendtsveen, op last van den Heer Ambtenaar van R. W. C. Baron VAN BOETZELAER.
Correspondentie-adres:
het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te
Zeist. C BOS.
Acacialaan 3
Helmond,
Helenaveen. 23 Maart 1931.
2243 BW Wassenaar
GEDAGVAARD:
Geen bezoek en geen bloemen.
Wij hebben haar gisteren begraven.
Adrianus Bos
Eenige en algemeene kennisgeving.
Geboren te Ridderkerk 14 December 1874.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag
Directeur der Maatschappij “Helenaveen” woonende te a.s. des namiddags één uur, op de begraafplaats
Deurne-Helenaveen H154. [...]
“Moscowa” te Arnhem.

[11,15]

[20,10] Kroniek van de uitgifte van aandelen
van de Maatschappij -1-

[20,11] Kroniek van de uitgifte van aandelen
van de Maatschappij -2-

Kroniek van de uitgifte van aandelen van de
Maatschappij......................................1
Liquidatie van de vennootschap....................2
Groot-aandeelhouders..............................2
Hernummering der aandelen van A. Bos, verspreiding.
..................................................2
Meester Theelen en zijn tweede echtgenote F.
Zeegers...........................................3
Uitkoopprocedure..................................3
Resumerend........................................3
MINISTERIE VAN FINANCIËN..........................5
Bovenstaande lijst bevat de oude en nieuwe
nummering van aandelen............................7
De gebroeders Jan en Nicolaas van de Griendt uit
‘s-Hertogenbosch en George Jan Willem Carp uit
Breda richten op 18 januari 1858 bij notaris de
Bergh te ‘s-Hertogenbosch de Vennootschap tot
ontginning en verveening der Peel, genaamd HelenaVeen op.
Daarbij worden volgens artikel 5 van de statuten
1120 vrije of volgestorte aandelen toegekend aan
bovengenoemde 3 heren, 680 resterende worden ter
deelneming en inschrijving aangeboden; in eerste
instantie 200 aan een heel reeks mannen en enkele
weduwen.
De overige 480 aandelen blijven in reserve en
kunnen daarna uitgegeven worden.
De nominale waarde van elke aandeel is f500. Dat de
drie heren niet hoeven te betalen is vanwege het
feit dat zij de voorgaande 5 jaren al veel geld in
de aankoop en ontginning van de Peel gestoken
hadden.
Volgens artikel 6 zijn de aandelen op naam gesteld
en elders wordt gesteld dat verkoop plaats vindt
door tussenkomst van de directeur van de
onderneming.
Rond 1860 zijn er dan 1387 aandelen in omloop.
In maart 1889 worden in de krant 500 aandelen te
koop aangeboden, bijna zeker van één of beide
gebroeders van de Griendt. In mei 1894 heeft de
vermindering tot 887 aandelen zijn beslag gekregen,
en het aantal aandelen blijft lange tijd 887.
In 1898 wordt een tweede stel dividendbewijzen
uitgegeven.
De nummering van de aandelen loopt dan nog tot ver
boven de 1000, waarschijnlijk tot en met 1392 en
wellicht nog hogere nummers.
In oktober 1922 worden alle aandeelhouders verzocht
hun aandelen ter vervanging naar de maatschappij op
te sturen. Zij ontvangen hiervoor een nieuw gedrukt
aandeel met nieuw talon-blad. Volgens een brief van
9 april 1923 worden dan 731 aandelen ingeleverd, er
ontbreken dus nogal wat exemplaren. Onder aan de
brief staat de handgeschreven opmerking dat op 5
mei 1923 deze aandeelbewijzen zijn verbrand. Zie
hieronder voor een met de computer leesbare versie
van deze brief.
Uiteindelijk worden er 1159 nieuw gedrukte aandelen
uitgegeven: de aandeelhouders van dat moment
mochten indien gewenst nieuwe aandelen bijkopen en
blijkbaar werden 272 nieuwe aandelen uitgegeven. De
aandelen 1160 tot en met 2000 zijn dus niet
rechtsgeldig.
Druppelsgewijs komen de ontbrekende 887 minus 731
aandelen boven water, op enkele na waarschijnlijk.
Het lijkt erop dat de nieuwe aandelen in de
volgorde van binnenkomst van de oude naar de
aandeelhouders worden opgestuurd. De aandelen die
binnendruppelen worden klaarblijkelijk niet alle
vernietigd, wat wel had moeten gebeuren. Op de
later binnengekomen en niet vernietigde aandelen
wordt het nieuwe nummer met dik blauw potlood
geschreven, want dat zien we op praktisch alle
bewaard gebleven aandelen staan N.R. xxxx [Nieuw
Register?].
Dit was blijkbaar voor de administratie een hulp
ter bepaling van het oude en het nieuwe nummer van
een aandeel.
Voor zover bekend is er geen lijst gemaakt waarop
de aandeelhouders van winter 1922 staan met de
beide nummers, oud en nieuw, van hun aandeel of
aandelen. Hieronder vindt u een door de auteur
opgesteld lijstje met aandelen, waaraan problemen
kleefden en die in ieder geval niet zijn
vernietigd.
Dit laatste wreekt zich na de oorlog: In verband
met het Rechtsherstel, afdeling
Effectenregistratie, vindt er een omvangrijke
correspondentie plaats tussen de Maatschappij en de
Raad voor het Rechtsherstel. Deze correspondentie
gaat over het eigendom van aparte aandelen, en dan
weer vaak over de oude en nieuwe nummering van die
aandelen. Er was in ieder geval veel verwarring,
waarschijnlijk juist over de tot dan toe niet
omgewisselde aandelen. Het is in ieder geval zeker
dat er rond 1960 nog enkele niet omgewisselde
aandelen “in omloop” waren. Dat blijkt ook uit de
notering in 1957 hiervan in een uitgave van het
Ministerie van Financiën m.b.t. aandelen van
talloze vennootschappen in verband met het
Rechtsherstel (Nederlandse Staatscourant van
maandag 29 juli 1957, nr. 144).
Daarin worden vermeld als nog “vermiste” aandelen:
nieuw: 47, 48, 504, 505, 570, 611, 612, 670, 861,
862, 1054, 1114, 1115, 1116, 1125, 1141
oud: 896, 897, 1360, 1383, 1384
Van deze beide partijen aandelen wordt elders
vermeld: blijkens onze administratie niet ter
registratie conform art. 44 van het Besluit Herstel
Rechtsverkeer zijn aangemeld resp. niet als zodanig
zijn geregistreerd.
Wij achten het echter niet uitgesloten, dat de
aanmelding resp. de registratie van een of meer van
deze aandelen tengevolge van een nog niet ontdekte
vergissing achterwege is gebleven (brief van het
Centraal Bureau voor Effectenregistratie d.d. 3 mei
1956).
Op 23 februari 1946 zijn 18 oude aandelen in omloop
welke destijds niet voor omwisseling zijn
aangemeld: (nieuw) 298, 299, 300, 301, 326, 327,
351, 352, 543, 565, 636, 672, 775, 776, 1076, 1077,
1126, 1127.

waaronder enkele grote, verkopen hun aandelen, maar
er ontbreken nog 60 aandelen, overeenkomende met 6
oude aandelen. Het geld hiervoor wordt in de
Consignatiekas van het Ministerie van Financiën
gestort. Er waren toen 11.590 aandelen waarvan er
dus 11.530 zijn ingenomen. De resterende 60 komen
overeen met deze 6 oude aandelen.
Op 31 december 2004 smelt AMEV Levensverzekeringen
met de Maatschappij Helenaveen en nog meer andere
vennootschappen samen.

[20,12]
gelden

Bestanden m.b.t. de consignatie-
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[30,10]

[1,20] Een Romeinsche helm uit de Peel door
M.A. Evelein te Leiden (april 1911)
#?

[2,20]

EEN ROMEINSCHE HELM UIT DE PEEL...................2
[Inleiding].......................................2
[beschrijving]....................................2
[vergelijking] ..................................12
[bijvondsten]....................................16
In den zomer van 1910 kwam het museum in 't bezit
van een Romeinschen helm, die in de Peel onder
Deurne gevonden was. Hij is van verguld zilver met
oorspronkelijk ijzeren binnenkap, die op enkele
ijzerdeeltjes na, geheel is weggeroest, zoodat het
alleen de verguld zilveren buitenbekleeding van den
helm is, die ons bewaard is gebleven. Zeer gedeukt
en gedeeltelijk uit elkaar gevallen, werd hij
gerestaureerd door den goudsmid L. Verkuil,
werkzaam aan het atelier van den heer v. Rossum du
Chattel te Leiden. De opbouw van den helm wees zich
geheel van zelf uit, zoodat hierover niet de minste
twijfel kan bestaan.
Eenmaal gerestaureerd, bleek welk een schitterend
stuk het museum rijker was geworden, [...]

[1,21]

Datum van de vondst in Helenaveen #92

Tot nu toe vind je overal als datum van de vondst
van de Peelhelm en bijbehorende voorwerpen door G.
Smolenaars (vrijdag) 17 juni 1910. Deze datum is
echter nergens in kranten terug te vinden.
De datum is alleen te verklaren door de opmerking
in een krant van 18 juni dat de vondst gisteren
gebeurd was:
18 juni 1910 Merkwaardige vondst. [zaterdag]
De veenarbeider G. Smolenaers alhier vond gisteren
met het uitgraven van veen een gouden helm, gouden
voetsporen, een gouden balletje en 3 goudstukjes
ter grootte van een kwartje.
Twee keren worden de werkelijke datum van 15 juni
1910 expliciet genoemd: in de beschrijving van A.F.
van Beurden in het geïllustreerde weekblad Buiten
van 2 juli, want daar staat onder de titel EEN
MERKWAARDIGE VONDST IN DE DEURNER PEEL. (15 JUNI
1910) en in de brief van 17 juni die dominee Broer
de Jong vanuit Helenaveen stuurt naar het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De volgende dag
al komen de functionarissen daarvan in actie en
verzoeken telegrafisch van Beurden in Roermond een
kijkje te gaan nemen.

St. Martinus in Candes-Saint-Martin

[2,21] Gebeurtenissen vlak na de vondst van
#38 de Peelhelm

Désormais membre de la garde impériale, Martin
réside à Amiens. Son grade lui permet de disposer
d'un cheval et d'un esclave. Mais, loin d'abuser de
son pouvoir, l'officier renverse les rôles et sert
son esclave lorsqu'ils prennent leur repas
ensemble.
Et cette année 335, l'hiver est particulièrement
rigoureux à Amiens. A la porte de la ville, un
pauvre est la, à demi-nu, grelottant, demandant
l’aumône; personne ne fait attention à lui. Quant à
Martin, il n'a rien a donner. Que faire? Passer son
chemin comme ils le font tous? Martin prend son
épée, divise sa chlamyde en deux, en donne un
morceau au pauvre et se rhabille avec le reste.
La nuit suivante, le Christ lui apparait, vêtu de
la moitié de la chlamyde donnée au pauvre. Martin
l'entend déclarer a la foule des anges: "Martin,
qui n'est encore que catéchumène, m'a couvert de ce
vêtement".
C'est sans doute cette vision qui va hâter son
baptême.

De datum van de vondst van de Peelhelm in
Helenaveen........................................1
Krantenartikelen..................................2
Verdere gebeurtenissen direct na de vondst........2
Gebeurtenissen tussen de vondst en de verkoop aan
het museum........................................3
Nadere informatie m.b.t. de verzameling van A. Bos
in twee delen: ...................................3
Nadere informatie van Dick van de Bovenkamp in
Helenaveen:.......................................4
Verkoop aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 4
Verband met legenden over de Peel.................5
Het bronzen zwaard van Kronenberg ................5
Nogmaals de door van Beurden opgetekende legende. .6
Enkele conclusies m.b.t. de vondst van de Peelhelm 7

[1,22] 10 november 1956
BISSCHOP

[2,22] 15 juni 1910 Mede-veenwerkers en
familieleden van G. Smolenaars

SINT MARTINUS-

[...] Sint Maarten is geen legendarische figuur.
Als andere arbeiders met Smolenaars worden genoemd
Hij werd in 316 of 317 geboren in Pavia als zoon
1. Driekske Slaats, Hendrikus Slaats uit gehucht
van een Romeins tribuun en kwam als vijftienjarige
Schans, bezat een plaatje van 15x2 cm als onderdeel
knaap reeds in dienst bij de ruiterij in Gallië.
van de bevestiging van de wangklep aan het
Eens moet hij (volgens het verhaal in Amiens) op
bovenstuk.
een winterdag zijn mantel gedeeld hebben met een
Slaats ontving f26 [of f20?] voor het vergulde
arme bedelaar, die daar bij de poort zat. Daar
strookje zilver en voor een schoen die hij ook
zingen wij in Groningen vandaag nog van: Een oude,
bleek te bezitten. Dit gebeurde na 5 december 1910.
een oude, Een oude man stond aan de baan, Hij keek
2. Pier/Petrus Janssen, alias Loeves Pier
de ridder smekend aan: Och help mij, help mij in de 3. Willemke van Grimbergen
nood "Ik vind hier in deez' kou de dood."
4. Hendrik Hendriks, alias Hatjes Driek
Sint Maarten was zeer aangedaan, Hij bleef voor d'
arme beed'laar staan Hij trok zijn slagzwaard uit
Driek Hendriks
de schee En sneed zijn mantel vlug in twee. (Zie P. echtgenote Drika Smolenaars-van der Elsen
Groen: Oude en Nieuwe Gron. liederen). Over
veldwachter Piet Verstappen
Martinus, die zich op 18-jarige leeftijd tot het
timmerman-gezel Har Hanssen
Christendom bekeerde, is genoeg bekend. De Bisschop nicht Miet Timmermans-Smolenaars
van Poitiers wijdde hem in in de geestelijke stand. broer Sjef Smolenaars, Vieruitersten te Meijel
Hij was een vroom en vredelievend man en stichtte
J. Gielissen, Nederweert
zijn eerste klooster omstreeks 360. In 371 (of 372) Tinus van de Mortel, Helenaveen
werd hij bisschop (opzichter) van Tours. Martinus
was ook stichter van het beroemde klooster van
Gebbel Smolenaars maakt de helm te gelde
Marmoutiers. [...]
Uit alles blijkt dat Smolenaars een slimme en
ondernemende man is geweest. Zo ook met de
uitbating van de helm, voor zolang hij die nog in
[1,23] Vondst 1, zilveren paradehelm/cassis, bezit heeft.
Enkele maanden voor de vondst trouwt hij; eveneens
galea
enkele maanden voor de vondst maakt hij reclame
- 17 juni 1910: vervolgens een mooie helm, die
voor “abdijsiroop” waarmee hij van zijn astmatische
helaas stukgestooten is
- 18 juni 1910: Veel belangstellenden gingen reeds klachten afgekomen zou zijn.
Op zondag 17 juli exposeert hij de helm in een café
deze voorwerpen bezichtigen en weten mede te
deelen, dat helm en sporen nog bijna in haar geheel te Asten; op zondag 24 juli is de helm te
bezichtigen op ‘t Raadhuis van Deurne. Hij wordt
zijn.
vaak genoemd als één van de vinders, want hij
- 20 juni 1910: zilververgulde bolronde helm met
werkte in een groep die dus ook betrokken waren bij
parel banden schouderbedekkingen
het graafwerk eromheen.
- 20 juni 1910: Hij wist verder te melden dat
directeur Bos van de Maatschappij Helenaveen
lederen stukken en schoenen had meegenomen,
waaronder de fragmenten die aan de helm hadden
vastgezeten. Bij verwijdering van het leer had
Gebbel de helm beschadigd, aldus Van Beurden; dat
leer had de helm bij elkaar gehouden.
- 2 juli 1910: Het metaal is zuiver roestvrij, het
verguldsel is iets donkerder van kleur, maar goed
bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van
het leder gescheiden heeft, is de helm in de
oorspronkelijke samenstellende stukken gevallen.
Nog werden twee platen van den helm, een
zwaardlelie, die als sieraad met de kap door
stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat
draagt een opschrift, dat een der lezers wellicht
ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door
een ander arbeider.
[2,24] Vondst 2, 38 bronzen munten en meer
- 24 november 1910: Het blijkt echter dat één
- 17 juni 1910: Woensdag in het veen 3 munten; en
wangstuk gestolen of verdwenen is. Dat schijnt in
verder 38 munten uit brons of zilver bestaande;
andere handen te zijn geraakt en daar daardoor het Verschillende dezer munten geven zeer duidelijk het
voorwerp niet geheel compleet is zouden we gaarne
beeld aan van een regeerend vorst; het beeld is een
willen zien of het nog terug te krijgen is.
forsche kop met gebogen neus, om het haar een
- 17 september 1911: Op 17 september 1911 blijkt de krans. Het randschrift van verschillenden is
wangklep nog altijd niet gevonden te zijn, wel
“Constantinus”. Een enkele geeft verder duidelijk
vindt Smolenaars wat leer met een ringetje en
te zien “Victoriatus”; immers een zeer gewoon
riempje: Ondergeteekende Gabriel Smolenaars brengt randschrift op Romeinsche munten?
u bij dezen ter kennis dat ik nog eens ben geweest - ongeveer 17 juni 1910: Bos heeft toen voor
zoeken naar die wangklep doch zonder deze te vinden zichzelf een reconstructie gemaakt waar gestoken
of schoon ik daar alles heb omgezet waar vroeger
natte turven in slag lagen die van die plek
het veen is afgegraven wel vond ik nog op eenige
afkomstig waren. En in een van die turven heeft hij
Meters afstand eenige lapjes leer waaraan een
in een holte die munstschat ontdekt. Nu vermoed ik
ringetjes met een riempje is vastgemaakt wanneer u dat hij alleen het kleingeld eruit heeft gehaald en
dat leer ook gaarne bij elkander heeft zoo ben ik
aan Smolenaars heeft overhandigd
bereid het u gratis toe te sturen
- 20 juni 1910: 41 munten konstantijn gevonden door
- 9 december 1911: Al ‘t leer verzamelde ik
Smolenaars veenarbeider Meiel
afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen
- 21 juni 1910: Meijel. Zooals in ons nummer werd
uit den helm gescheurd was, enz.
medegedeeld, vond de veenarbeider G. Smolenaers
- 1960 [versieringsknoppen] Kluijtmans: Met z'n
verschillende gouden voorwerpen waarbij 3
allen werd de helm nader bekeken, men waste hem in goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen, dat
het derde poepenvaartje af, waar men vlug van
dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag op dezelfde
terugkwam toen men merkte dat er iets afviel.
plaats, doch iets dieper in het veen nog 36
- 1 januari 2010: In de derde bank en in de vijfde goudstukjes vond.
klim stootte Driek op iets wat men aanvankelijk
- 1 januari 1930: En toen in de kast haalde ie een
niet wist wat het was. Het blonk en leek wel wel
potje tevoorschijn en daar haalde ie een hoop
van goud. Ze wasten het schoon aan de wiek en zagen munten uit. Kijk nou Jootje, dat zijn die munten,
toen dat het een helm was [...]
die ik ook nog van dien Romein heb.
Helmets
In general, Roman cavalry helmets had enhanced
protection, in the form of wider cheek-guards and
deeper neck-guards, for the sides and back of the
head than infantry helmets. Infantry were less
vulnerable in those parts due to their tighter
formation when fighting. During the 3rd century,
infantry helmets tended to adopt the more
protective features of Principate cavalry helmets.
Cheek-guards could often be fastened together over
the chin to protect the face, and covered the ears
save for a slit to permit hearing e.g. the
"Auxiliary E" type or its Niederbieber variant.
Cavalry helmets became even more enclosed e.g. the
"Heddernheim" type, which is close to the medieval
great helm, but at the cost much reduced vision and
hearing. In contrast, some infantry helmets in the
4th century reverted to the more open features of
the main Principate type, the "Imperial Gallic".
The "Intercisa" design left the face unobstructed
and had ear-holes in the join between cheek-guards
and bowl to allow good hearing. In a radical change
from the earlier single-bowl design, the Intercisa
bowl was made of two separate pieces joined by a
riveted ridge in the middle (hence the term "ridge
helmet"). It was simpler and cheaper to
manufacture, and therefore probably by far the most
common type, but structurally weaker and therefore
offered less effective protection. A more
protective ridge helmet, with nose-guard and earholes, was the "Burgh Castle" type (with ear-holes)
and its Conceşti variant, which is probably the
cavalry version, as it lacks ear-holes. Face-guards
of mail or in the form of metal 'anthropomorphic
masks,' with eye-holes, were often added to the
helmets of the heaviest forms of cavalry,
especially cataphracti. Despite the apparent
cheapness of manufacture of their basic components,
many surviving examples of Late Roman helmets,
including the Intercisa type, show evidence of
expensive decoration in the form of silver or
silver-gilt sheathing. A possible explanation is
that most of the surviving exemplars may have
belonged to officers and that silver- or goldplating denoted rank; and, in the case of mounted
gemstones, high rank e.g. the ornate Deurne helmet,
believed by some historians to have belonged to a
senior officer. Other academics, in contrast,
consider that silver-sheathed helmets may have been
widely worn by comitatus soldiers, given as a form
of pay or reward.
Galea of cassis
Roman helmets, known as galea or cassis, varied
greatly in form. One of the earliest types was the
Montefortino helmet used by the Republic armies up
to the first century BC. This was replaced directly
by the Coolus helmet, which "raised the neck peak
to eye level and set a sturdy frontal peak to the
brow of the helmet".

- 1 januari 1960: Ze vertelde mijn vader en daar
weet ik het dus ook weer van dat er een zilveren
drinkbeker in de kast stond waarin gouden en of
zilveren munten in zaten. Of die munten afkomstig
waren van de vondst is onzeker maar waarschijnlijk
wel. Bos vond namelijk de munten in een holte van
een turf die enkele dagen voor de vondst gestoken
was.
- 26 juni 1978: Hij heeft nog meer gevonden, ook
munten had ie gevonden.
- 18 maart 2006: Want ze hadden die middag nog veel
meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar
schoenen of sandalen, een lederen paardendeken een
zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten'

Charles Guillon (en broer)

Het bronzen zwaard van Kronenberg

Verbluffend is de werkelijke vondst van een bronzen
zwaard in 1931, maar wel uit de Midden Bronstijd.
Hier een beschrijvend artikel met weglating van de
foto's: (dateert uit de Midden Bronstijd, tussen
1300 en 1150 v. Chr.) [bron: www.hephorst.nl]
Het was november 1931 toen Hand Mulders en zijn 8
jarige zoon Wiel in de Blakt in Kronenberg bezig
waren met het rooien van een houtwal. Het gebied
was erg moerassig en tegenwoordig bekend als de
Heesbeemden. Tijdens de werkzaamheden stuitten zij
op een bronzen zwaard. Het lag op een diepte van
ongeveer 50 cm. Het zwaard was ongeveer 53 cm. lang
en 3 cm. breed. Het zwaard moet toebehoort hebben
aan een bijzonder iemand, niet aan een “gewone
man”.
De naam van de vindplaats “De Blakt” komt al voor
op kaarten van Sevenum uit 1745. Het betekent “open
water”. Wetenschappers denken dat de wapens in het
water zijn gegooid, deel uitmakend van een bepaald
ritueel, een soort offer. Het waarom, voor wie en
de betekenis ervan is niet helemaal duidelijk.
Bepaalde voorwerpen werden bewust in bepaalde
plaatsen in het landschap achtergelaten, bij
voorkeur in moerassen of rivieren. De Blakt was
zo’n moerassig gebied. Het is ook mogelijk dat een
enkele keer krijgers met hun wapens in de rivier of
het moeras hun laatste rustplaats kregen. Resten
van skeletten zijn hier echter niet gevonden
Opmerkelijk is dat tijdens latere
ontginningswerkzaamheden houtresten (kruislings
over elkaar liggende balken) en scherven worden
gevonden, evenals een bronzen lanspunt en een
boorhaak.
Nadat bekend werd dat Mulders dit mooie en
interessante zwaard gevonden had, kwam er van
diverse zijden het verzoek om het zwaard te
verkopen. Dit gebeurde echter niet. Achteraf
gelukkig maar. De vraag is of het anders voor
wetenschappelijk onderzoek bewaard was gebleven. Nu
in ieder geval wel.
In 1978 werd het zwaard globaal onderzocht door een
provinciaal archeoloog.
Het echte onderzoek moest echter wachten tot 2002.
Via Mart Lenssen van de heemkundevereniging Sevenum
kwam de familie Mulders in contact met David
Fontijn van de Universiteit van Leiden, die bezig
was met een proefschrift over o.a. objecten uit het
bronzen tijdperk in Zuid Nederland. Zijn interesse
was groot. Hij kwam al snel op bezoek in Kronenberg
om het zwaard te bestuderen.
Opmerkelijk hierbij was dat nog alle sporen op het
zwaard aanwezig waren omdat het nooit gepoetst was.
De patinalaag en de sporen van het gebruik in
gevechten waren duidelijk te zien op het zwaard.
Verder was het bijzonder dat de vindplaats nog
nauwkeurig bekend was. De andere zoon van Hand
Mulders, Grad, leidde Fontijn in 2002 exact naar de
juiste plek.
Over het zwaard zelf schrijft Fontijn dat het gaat
om een kort zwaard dat dateert uit de periode van
tussen 1300 en 1150 voor Christus, de zgn. Midden
Bronstijd. Het is een steekzwaard geweest met een
houten heft. Het heft is natuurlijk vergaan. Aan
het uiteinde zijn 6 ronde openingen, 3 aan iedere
zijde. Hieraan moet m.b.v. nieten een houten of een
benen heft bevestigd zijn geweest. Al in de
prehistorie moeten deze openingen kapot zijn
gegaan. De schade die aan het wapen was ontstaan
is het gevolg van het slaan ermee i.p.v ermee te
steken. Deze schade is al in die periode
gerepareerd. Het is een zwaard van het zgn. Rosnoën
type en is gemaakt in Noordwest Frankrijk. Het had
dus al een hele reis achter de rug. Fontijn
omschrijft het zwaard als een zwaard van grote
wetenschappelijke en historische waarde.
Onze streken werden in de Bronstijd bewoond door
kleine boerengemeenschappen. Gedurende deze periode
begon men metalen, vooral bronzen voorwerpen over
grote afstanden, via contactnetwerken uit te
wisselen. Alhoewel men hier in de regio niet
beschikte over de grondstoffen voor brons (koper en
tinerts), beschikte men wel over bronzen
voorwerpen. Deze voorwerpen en wapens hadden
waarschijnlijk vaak een symbolische waarde en waren
een soort statussymbool. In elke groep konden
slechts enkele mensen over een zwaard beschikken.
Voor een bronstijdsmid was een bronzen zwaard
moeilijk te vervaardigen. Er was een veel langere
en dus breekbare mal nodig om het brons te gieten.
Samen met enkele familieleden toog men naar Leiden,
waar het zwaard onderzocht werd en goed nagetekend
werd.
Sinds augustus 2002 is het zwaard te bezichtigen in
het Limburgs Museum in Venlo, waar de familie
Mulders het zwaard in bruikleen heeft gegeven. U
kunt het daar bezichtigen.
Hay Mulders, maart 2006.

[5,19]
museum

9 december 1911

Brief van Bos aan het [6,19]

Mogelijke adressen van Romeinse voorwerpen [in Engels]

[25,10] Notities m.b.t. aandelen en
aandeelhouders

Claim consignatiekas

Uitkoopprocedure Helenaveen - bekendmaking
consignatie
Bij exploot d.d. 2 maart 2004 (het “Exploot”) is
ten verzoeke van naamloze vennootschap AMEV
Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd te
Utrecht (“AMEV”), het uitvoerbaar bij voorraad
verklaarde arrest van de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam d.d. 12 februari 2004
openbaar betekend aan alle onbekende houders van
gewone aandelen op naam in de te Helenaveen,
gemeente Deurne, gevestigde naamloze vennootschap
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V. (de “Aandeelhouders”).
Het Arrest is geween naar aanleiding van de op 10
december 2003 openbaar betekende dagvaarding,
waarbij een vordering ex art. 2:92a B.W. werd
ingesteld (uitkoopprocedure). Op 4 maart 2004 is
een uittreksel van het Exploot in dit dagblad
verschenen.
Op 22 maart jl. heeft AMEV, ter verkrijging van het
onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste
kapitaal van de naamloze vennootschap Maatschappij
Helenaveen N.V. (de “Aandelen”), de prijs met rente
geconsigneerd ex art. 2:92 a lid 8 BW. De
geconsigneerde prijs met rente per Aandeel bedraagt
EUR 2.085,31. Door de consignatie is het
(eigendoms)recht op de Aandelen van rechtswege over
gegaan op AMEV. Ter verkrijging van de prijs met
rente kunnen gewezen Aandeelhouders zich wenden tot
de beheerder van de consignatiekas bij het
Ministerie van Financiën.
[waarde aandeel is dus f4595,42, Paul Theelen]
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[...] Bovenstaande lijst bevat de oude en nieuwe
nummering van aandelen van de Maatschappij
28 september 1896 Uitloting obligatiën Sevenum
Aan de orde is thans het uitloten der 10 aandeelen Helenaveen die nog omloop zouden kunnen zijn. De
onderste twee aandelen zijn in bezit van de auteur
in de Obligatieleening van de Sevenummer Peel,
wegens den gevulden stand der kas wordt besloten 20 die hiermee een claim legt op 20 nieuwe aandelen.
aandeelen af te lossen
Christoffel Christianus
Worden uitgeloot de nummers 53, 72, 70, 48, 39, 24, 1159 Lutkie
100, 29, 54, 35, 47, 15, 79, 52, 83, 21, 67, 91, 56 1147 Frugg/Trugg Stephanus
en 5 waarover door den Dir. de noodige kennis zal
worden gegeven aam de firma Ohrtinx en Zn te
Utrecht.

March 6 1899: birth of Rutger Wessel Carel van Boetzelaer in Amerongen
June 2, 1900: birth of Johanna Bos
April 5 1917: birth of Catharina Maria Jordens
November 5 1921: […] publiek verkoopen: de villa “Casa Cara” met grooten tuin aan den Jacobus Pennweg 14
te Hilversum, Sectie C. no. 2823, groot 19 are, 40 centiare. [...]
August 16 1927 (two weeks after): marriage of J. Bos Neuhuyskade 8 's-Gravenhage and R.W.C. van
Boetzelaer Jacobus Pennweg 14 Hilversum
May 4 1928: Te koop een zware Hit met tuig en twee wagentjes op gummi. Jacobus Pennweg no. 14 te
Hilversum.
April 30 1929: Gevestigd: WILLEM KNIKKER […] “Casa-Cara” Jac. Pennweg 14, Hilversum
April 25 1930: Opgaaf gevraagd voor het schilderen van een Villa. Jacobus Pennweg 14, Hilversum
March 23 1931: death of Adrianus Bos in Helenaveen
March 23 1931: Cor Bos lives in Zeist, J. van Boetzelaer-Bos in Hilversum
March 1931 - April 1936: Neuhuyskade 8 's-Gravenhage with Mrs Bos-van Gilse van der Pals and later C.
Bos
May 11 1932: Baronesse van Boetzelaer, Beethovenlaan 7, Hilversum, vraagt met 1 Juli een net Meisje
alleen P.G., zelfst. kunn. koken en werken
September 20 1932: Holl. of Duitsche Dienstbode gezocht voor Delft, per 1 Oct., in klein gezin, goed
kunn. koken. Aanmelden Mevr. de Groot, Beethovenlaan 7, Hilversum.
April 4 1933: “Parkaanleg en natuurschoon” VAN BOETZELAAR. Hilversum, Beethovenlaan 7
September 12 1934: Gevraagd voor 17 Sept. of 1 October Meisje-alleen voor Eindhoven in klein gezin.
Aanm. Woensdag of Donderdagavond 7-8 uur Beethovenlaan 7, Hilversum.
January 1 1935: R.W.C. van Boetzelaer possesses 17 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: J. van Boetzelaer-Bos possesses 40 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: C. Bos possesses 20 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals possesses 30 shares of the Maatschappij Helenaveen
April 21 1936: death of C.E.A. van Gilse van der Pals, Neuhuyskade 8 's-Gravenhage
April 21 1936: number of shares from A. Bos 70, from B. Bos 75, from J. Bos 50, from herself 30, and
from J.A. and J.W. Bos each 1 share, in total 227 shares
December 16 1936: Utrechtscheweg 36 Hilversum, address of R.W.C. van Boetzelaer
December 30 1936: divorce of J. Bos and R.W.C. van Boetzelaer
January 16 1937: Mevr. J. Bos, Beethovenlaan 7, Hilversum, vraagt een Keukenmeisje en een Tweede Meisje
January 9 1938: Gevraagd zeer zelfstandig MEISJE of HUISHOUDSTER, intern, bij echtp. z.k. Pr. get. aanb.
Herdersweg 8, Laren na 8 uur.
March 28 1938: meeting of the board, with member C. Bos
April 23 1938: marriage of R.W.C. van Boetzelaer and C.M. Jordens
October 27 1938: Puister, P. J., zonder beroep, Jacobus Pennweg 14, van Coevorden;
March 7 1939: marriage of J. Bos Beethovenlaan 7 Hilversum and A.W. Groote Blijdensteinlaan 7 Hilversum
April 30 1939: gift to Gooisch Museum of “Gezigt van het uyttrekken van Amsterdamsche burgers naar
Muyden” and “Het Slot Kroonenburg aan de Vecht” bij R.W.C. van Boetzelaer
August 12 1939: Ter overname groote Schotsche Haard (wapenblank), 1 seizoen gebruikt, pr. f60.
Herdersweg 8, Laren
October 4 1939: […] aan den leider van het sub-comité voor den ophaaldienst: A. W. Groote, Beethovenlaan
7, tel. 8041, na kantoortijd tel. 5553 [...]
November 16 1939: Herdersweg 8 Laren address of R.W.C. van Boetzelaer
December 19 1939: R.W.C. van Boetzelaer member of the Commission of Propaganda of the Gooisch Museum
December 23 1939: Gevr. in kl. gez., weg. huw. der tegenw. Dagmeisje van 9-7 uur. Aanm. Herdersweg 8,
Laren
April 27 1940: Wordt gevraagd met Mei deg. Meisje alleen in klein huish. Den Haag, netjes kunn. werken
en v. z. g. m. get.vz. f35 p. m. Br. Mevr. SINÉMUS, Neuhuyskade 8.
July 9 1941: 'Men heeft nu waarschijnlijk wel de laatste verrassende ontdekking gedaan. In aanwezigheid
van de heren Van Boetzelaer en Rust, van het Gooise Museum, dat reeds veel waardevols uit de collectieHeek kon overnemen – wij noemen slechts de collectie Perk en meer dan duizend oude prentkaarten, [...]'
September 8 1942: Gevestigd te Laren Herdersweg 8 Drs. E. Inglis Arkell […]
March 22 1943: Mevr. J. GROOTE-BOS, Beethovenlaan 7, Hilversum zoekt een Meisje alleen boven 25 j., P.
G., zelfst. kunn. koken en werken.
March 23 1943: M. J. Dorré, Arnhem, Beethovenlaan 7;
August 30 1943: speech in the Gooisch Museum by R.W.C. van Boetzelaer on Albertus Perk
February 2 1944: 'Voorts werd het door omstandigheden aftreden van baron van Boetzelaer als adjunctconservator gememoreerd; deze blijft echter als penningmeester in functie.'
September 16 1944: R.W.C. van Boetzelaer stops his work as adjunct-conservator of the Gooisch Museum
September 11 1947: VERLOREN gouden schakelarmband fietsende van Middenweg, Heuvellaan, Jac. Pennweg,
Dennenlaan, Beethovenlaan half een, 10 Sept. Terugbez. tegen beloning Beethovenlaan 7, Hilversum
April 20 1971: Death of Arnold Willem Groote Palestrinalaan 2 Hilversum
June 29 1979: Vinkebaan 6 Laren death of R.W.C. van Boetzelaer
January 2 1984: death of C.M. Jordens
May 9 1990: death of Johanna Groote Bos, Palestrinalaan 2 Hilversum

Archeologische vondsten

[7,19]

Geen archeologische vondsten in het veen van de Peel?

[9,19]

De vondst van de schat in de Helenaveense Peel

[11,19]

Inventarisatie van de correspondentie

circa 1805: Tranchot-kaart van de Peel
[met dank aan Huub Kluijtmans! De kaart bevat
enkele moderne wegen en kanalen ingetekend.]

Door de N.V. Maatschappij Helenaveen is vanaf circa 1853 intensief turf afgegraven in de gemeente Deurne Als op 15 juni 1910 bij het turfsteken - vlakbij het dorp Helenaveen - Romeinse voorwerpen worden
17 juni 1910 Brief van Dominee Broer de Jong aan de heer Holwerda
aan Brabantse zijde en Horst, Sevenum, Helden en Meijel aan Limburgse zijde van de Peel; ook andere
gevonden in het veen, gaat de aandacht vooral uit naar het grootste voorwerp, een zeer dunne zilveren
20 juni 1910 telegram van Roermond naar Leiden
Helenaveen 9 Dec. 1911.
maatschappijen hebben op andere terreinen grote hoeveelheden turf afgegraven.
helm. De rest, munten, bronzen voorwerpen en stukken leer, zijn eigenlijk bijzaak. Het Rijksmuseum van
20 juni 1910 Brief van M. Wijmans vanuit Roermond aan het museum
Den WelEdzeergel. Heer
Een belangrijke, maar slechts terloopse opmerking in een artikel van maandag 20 juni 1910, luidt: Een en Oudheden te Leiden wordt door de plaatselijke dominee in een brief, gedateerd 17 juni, op de hoogte
23 juni 1910 inventaris van de vondst door de gemeente Deurne
Dr. J. H. Holwerda Leiden
25 augustus 1807 Over het begraven der Dooden bij ander is te meer merkwaardig, omdat gedurende de 50 jaren, dat hier veen gegraven wordt, nimmer een
gesteld. De dominee vermeldt als vondst-dag een woensdag, 15 juni dus. In zijn brief met informatie
23 juni 1910 Brief van het museum aan de gemeente Meijel
de Ouden.
spoor is gevonden van levende wezens uit vroegere tijde.
voegt hij ook een schematisch getekend kaartje van de vindplaats.
23 juni 1910 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
Mijnheer,
Als het artikeltje met deze opmerking op maandag in de krant is gekomen, dan is deze opmerking van
De post ging destijds zeer efficiënt, zodat zaterdag 18 juni deze brief in Leiden moet zijn aangekomen. 23 juni 1910 Brief van het museum aan M. Wijmans te Nijmegen
Hiermede heb ik de eer u naar aanleiding van
11 december 1911: Hier in de Peel wordt zeer zelden enkele dagen eerder, bijvoorbeeld zaterdag 18 juni.
Vader en zoon Holwerda zijn de leidende functionarissen van het museum.
23 juni 1910 Brief van het museum aan dominee B. de Jong
hetgeen ik las in uw werk “Nederland’s Vroegste
De inhoud duidt er toch duidelijk op dat in de Peel nooit een waardevol voorwerp is gevonden. De
Juist in die tijd worden er overal in het land met een beperkte wetenschappelijke "bemanning"
23 juni 1910 Brief van het museum aan A.F. van Beurden te Roermond
geschiedenis in beeld” blz. 29 omtrent de vondst in in ‘t veen iets gevonden, vroeger zijn nog te
voorschijn gekomen een paar leeren hoofddeksels,
schrijver, wellicht het hoofd der school van Helenaveen J.P. van de Kerkhoff, was hiervan tamelijk
opgravingen gedaan, vooral naar Romeinse nederzettingen en nog vroegere sporen van bewoning. Langs de
23 juni 1910 Reçu van het kadaster
de Peel onder de gemeente Deurne ‘t volgende mede
een paar groote hoorns en nog iets dergelijks,
zeker, zo blijkt uit de tekst. Toch zou er volgens nevenstaand artikel wel degelijk een voorwerp, nota
Maas in Limburg lag de grens van het Romeinse Rijk met de Germaanse buitenwereld. Juist daar waren al
24 juni 1910 Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -1te delen.
ander alles is echter verloren gegaan.
bene een onderdeel van een paardentuig, in de buurt gevonden zijn.
veel vondsten van Romeinse overblijfselen gedaan, en die zouden er daarna nog veel meer volgen. Zo werd 24 juni 1910 Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -2Hetgeen ik in uw beschrijving las, geeft mij den
Ook directeur Bos refereert in zijn brief van 11 december 1911 hieraan: Hier in de Peel wordt zeer
in 1941 vermeld dat in Nijmegen alleen al ruim 1400 fibulae, mantelspelden, waren gevonden. Omdat deze
onbekend 1910 Brief van het museum aan Gabriel Smolenaars
indruk, dat u over het een en ander niet goed zijt
zelden in ‘t veen iets gevonden, vroeger zijn nog te voorschijn gekomen een paar leeren hoofddeksels,
fibulae veel gebruikt werden en vaak van brons of zilver waren gemaakt, overleefden die een lange
28 juni 1910 Kasboek van de Maatschappij Helenaveen
ingelicht en er ook niet alles is ter hand gesteld 8 april 1893 - De gemeentebesturen zijn
aangeschreven om van elke opgraving of ontdekking, een paar groote hoorns en nog iets dergelijks, alles is echter verloren gegaan.
periode in de grond.
28 juni 1910 Brief van het museum aan van Beurden
wat gevonden werd.
Vader en zoon Holwerda, respectievelijk directeur en onderdirecteur/onderzoeker naar Romeinse sporen,
29 juni 1910 Brief van het museum aan de Regeering
Den dag, nadat de vondst gedaan werd, ben ik op de welke voor de oudheidkunde van belang is,
onverwijld kennis te geven aan den directeur van 's In het veen rond Broeksittard zijn wel resten van een veenbrug en van een paard e.d. gevonden.
zagen ongetwijfeld het mogelijke belang in van de vondst, zoals door de dominee omschreven. Zij
7 juli 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
plaats geweest en heb mij alles aangezien ook
zie 20 september 1848 http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010091112%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0004 en
schakelden hun "correspondent" [ook wel "agent" of "berichtgever" genoemd] voor dit soort
20 juli 1910 Briefje van Ueberbach uit Helden aan het museum
verzamelde ik toen al ‘t leder, wat door de onkunde Rijks-museum van oudheden te Leiden.
veel later http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010371575%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0111
aangelegenheden in, en wel in Roermond A.F. van Beurden die naast landmeter van het kadaster ook
27 augustus 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
[2] der vinders aan stukken gescheurd was.
amateur-oudheidkundige was. Als oudheidkundige had hij al - letterlijk - talloze publicaties op zijn
28 augustus 1910 Brief van Smolenaars aan het museum
De voorwerpen werden in de bovenste lagen van ‘t
naam over oudheidkundige onderwerpen.
30 augustus 1910 Telegram van het museum aan Smolenaars
zwart veen aangetroffen bijna op den overgang van
Van Beurden wordt telegrafisch verzocht bij de vinder Smolenaars, een inwoner van Meijel, te gaan
13 september 1910 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
‘t grauwveen. De dikte van ‘t aanwezige zwartveen
kijken. Zondag 19 juni is hij daar geweest, want de volgende ochtend, om 8.12 uur 's morgens zendt hij
september/oktober 1910 Telegram van de gemeente Deurne aan het museum
was te groot dan dat de personen, die daar
in een telegram zijn bevindingen aan het museum; het telegram wordt dan om 9.12 uur in Leiden ontvangen. 27 september 1910 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
verongelukten te paard hadden kunnen zitten, met
Van Beurden eindigt het telegram met: direct deskundig onderzoek hoog gewenscht.
6 oktober 1910 Telegram van gemeente Deurne aan het museum
paarden kan men niet over zulke veenlagen rijden.
7 oktober 1910 Brief van het museum aan de gemeente Deurne
Bij ‘t leer waren de resten van twee mooi bewerkte
8 oktober 1910 Telegram van gemeente Deurne aan het museum
schoenen,
een
derde
schoen
zeer
eenvoudig
gemaakt
[3,20] Een merkwaardige vondst [2 juli 1910]
[6,20] A.F. van Beurden en zijn rol bij de vonst van de man-en-paard-uitrusting
#29 [8,20] De rol van Adrianus Bos bij de vondst van de man-en-paard-uitrusting
[10,20] Andere vondsten
25 oktober 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
werd op ongeveer 15 M. van de eerste vindplaats met Alexander Franciscus van Beurden te Roermond en Amersfoort...................................1
Als op 15 juni 1910 op het terrein van een concurrerende maatschappij de vergulde zilveren Peelhelm en
27 januari 1906 Maastricht.
EEN MERKWAARDIGE VONDST IN DE DEURNER PEEL -125 oktober 1910 Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
‘t geld en ‘t leer waarschijnlijk van een lederen
Alexander Franciscus van Beurden.............................................................3
vele bijvondsten worden gedaan, wordt ongetwijfeld de directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen A.
Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heeft van
Vervolg -28 november 1910 Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
zakje aangetroffen. Hieruit dacht ik te mogen
Mijn bevindingen m.b.t. Frans van Beurden.................................................4
Bos erbij geroepen. Uit krantenberichten weten we dat de directeur op 15 en 16 juni zich in Duitsland
den heer E. van Konijnenburg, ingenieur van 's
Vervolg -323 november 1910 Telegram van gemeente Deurne aan het museum
afleiden, dat de vermoedelijke edelman vergezeld
Bemoeienissen van A.F. van Beurden met de Peelhelm........................................4
bevond, dus op zijn vroegst wist de directeur van de vondst op de avond van 16 juni of de ochtend van 17 rijks waterstaat alhier, ten geschenke ontvangen
24 november 1910 Brief van Smolenaars aan het museum
was door een mindere, dat alzoo twee personen
Wat is er werkelijk gevonden? ............................................................5
juni. Hij was in feite de “koning” van Helenaveen. Immers, praktisch alle grond en gebouwen in
een zeldzaam goed bewaard gebleven bronzen zwaard,
25 mei 1910 Recutjes van stortingen per
24 november 1910 Brief van het museum aan Smolenaars
verongelukt waren.
De vondst van de Peelhelm, dag na dag herschreven.........................................6
Helenaveen en veel grond op het gebied van enkele aangrenzende Limburgse gemeenten waren eigendom van de waarschijnlijk van Gallischen oorsprong.
25 november 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
postwissel
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de
De rol van A.F. van Beurden..............................................................10
Maatschappij. In de statuten van de “Maatschappij” was dat gezag ook vastgelegd, de directeur was alleen Merkwaardig is dit stuk ook daardoor dat het
28 november 1910 Brief van het museum aan van Beurden
schoenen, ‘t zakje, hetgeen
Biografie van A.F. van Beurden te Roermond en Amersfoort....................................12
verantwoording schuldig aan de commissarissen aan wie hij maandelijks schriftelijk verslag uit moest
gevest, behalve van metaalbeslag ook nog voorzien
30 november 1910 Brief van Smolenaars aan het museum
[3.] uit den helm gescheurd was, enz. De geweven
Kadastrale kaart van de Drie Honderd Bunders
1870? bibliografie A.F. van Beurden......................................................12
brengen. In juli 1906 was A. Bos in Helenaveen komen wonen – een verplichting die toen in de statuten
is van een beenen knop, iets wat zeer zelden
3 december 1910 Brief van het museum aan van Beurden
stof was reeds te zeer uit elkander getrokken om er
1881, bibliografie A.F. van Beurden......................................................12
stond - en had hij aandelen van de Maatschappij gekocht, ook een bepaling in de statuten. Hij nam medio voorkomt.
3 december 1910 Brief van het museum aan Slaats
nog veel van te kunnen maken, het meest leek ‘t wel
1882, bibliografie A.F. van Beurden......................................................12
juni 10 aandelen van zijn voorganger over en zal op de incourante markt wel de resterende hebben
Aan den schenker is de dank der regeering betuigd.
Kadastrale kaart van Helenaveen
7 december 1910 Briefje van Slaats aan het museum
of ‘t banden geweest waren, breedere en smalle.
1886, bibliografie A.F. van Beurden......................................................12
gekocht, een investering van ongeveer f10.000. Daartegenover stond een jaarsalaris van f3.000 met vrije
9 december 1910 Verkoopakte van de gemeente Deurne
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat
1887, bibliografie A.F. van Beurden......................................................12
inwoning in de directeurswoning GENA en vrije brandstof. Het salaris werd elders in de papieren ook wel
Gouden Helm uit Helenaveen
9 december 1910 Brief van het museum aan Slaats
deze vermoedelijk had bestaan uit een speer of
1888, bibliografie A.F. van Beurden......................................................13
doorgestreept en veranderd in f4.500. Bovendien kon hij reiskosten en receptiekosten e.d. declareren.
12 december 1910 Briefje van Slaats aan het museum
lans, een boog en een zwaard. De restanten hiervan
1889, bibliografie A.F. van Beurden......................................................13
Daarvoor had hij een soort eigen rekening binnen de financiële huishouding van de Maatschappij. Enkele
13 december 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
Kantharos
moesten gedeeltelijk uit de gegraven turf worden
1890, bibliografie A.F. van Beurden......................................................13
andere hogere functionarissen van de Maatschappij hadden dat ook. Het salaris van de directeur, f3.000
14 december 1910 Brief van het museum aan van Beurden
opgezocht, zoodat deze in stukken waren gestoken,
1891, bibliografie A.F. van Beurden......................................................13
of f4.500, was voor arbeiders-begrippen gigantisch hoog.
16 december 1910 Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
bij het graven der turf.
1892, bibliografie A.F. van Beurden......................................................14
In 1906 is Bos nog zeer jong voor het directeurschap, hij is geboren in 1874. Uit een kranten-artikeltje
18 december 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
1° Stukjes rondgesneden hout ±3 c/m Ø enkele waren
1893, bibliografie A.F. van Beurden......................................................14
waarin staat dat hij bezoekers uit Wageningen rondleidt, waar hij ook zijn opleiding heeft gevolgd,
19 december 1910 Betaling aan Slaats voor enkele voorwerpen
plat en toonden groeven als of deze met metaal
1894, bibliografie A.F. van Beurden......................................................16
kunnen we opmaken dat hij aan de Landbouwhogeschool was opgeleid tot landbouwkundig ingenieur. Verdere
20 december 1910 Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
beslagen geweest waren, vermoedelijk de metalen
1895, bibliografie A.F. van Beurden......................................................18
gegevens zijn (nog) onbekend. Wij mogen aannemen dat de vader van A. Bos het geld voor het
20 december 1910 Brief van het museum aan dominee de Jong
spits of punt.
1896, bibliografie A.F. van Beurden .....................................................20
directeurschap heeft geleverd. Opvallend is dat juist in die periode aandelen van de Maatschappij die nu
20 december 1910 Brief van het museum aan Ueberbach
2° Stukjes plat hout, mooi bewerkt in het midden
1897, bibliografie A.F. van Beurden......................................................21
en dan in zeer kleine aantallen te koop worden aangeboden, gekocht worden voor 110%, dus f550 per stuk.
met metaal [4] resten alsof door ‘t hout een stalen
1898, bibliografie A.F. van Beurden......................................................23
De handelaar in dit (zeer) incourante fonds Broekman komen we ook later tegen bij aandelen-aankoop.
veer gezeten had, alles wees op ‘t hout van een
1899, bibliografie A.F. van Beurden......................................................24
Blijkbaar is er een overeenkomst dat alle bij Broekman aangeboden aandelen N.V. Maatschappij Helenaveen
boog.
1900, bibliografie A.F. van Beurden......................................................25
doorgesluisd (kunnen) worden naar de familie Bos.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad
1901, bibliografie A.F. van Beurden......................................................27
In april en volgende maanden van 1910 benadert Bos als directeur het kadaster in Roermond om metingen te
[3,21] Meerdere vondsten in de Peel
[10,21] Meldingen van de vondst
[12,21] Woordenlijstje van Latijnse termen
te maken.
1902, bibliografie A.F. van Beurden......................................................27
verrichten voor de Maatschappij. De gronden voor de koningshoeven moeten opgemeten worden. Hij benadert
Een oorzakelijk verband tussen de Peelhelm en het
- 17 juni 1910 De eerste die melding maakte van de vondst van de helm was de hervormde predikant B. de van wapens
4° Een stuk veen ±30 c/m lang waarin de afdruk was
1903, bibliografie A.F. van Beurden......................................................28
daarvoor A.F. van Beurden, of beter gezegd hij reageert op een briefkaartje van van Beurden van 20
bronzen zwaard van Kronenberg kan er niet zijn. Ook
Jong. Op vrijdag 17 juni 1910 schrijft hij aan het Rijksmuseum van Oudheden dat "verleden woensdag ...
van een zwaard lemmer ±2½ c/m breed ‘t metaal was
[Wat we mogen verwachten aan te treffen bij een
1904, bibliografie A.F. van Beurden......................................................28
april.
liggen de beide vondsten km van elkaar.
een mooie helm" in het veen is gevonden. In zijn brief schetst hij ook de vindplaats "op de grens van
totaal verteerd en nog zelfs slechts als een donker
officier van de grenstroepen rond 325]
1905, bibliografie A.F. van Beurden......................................................28
De metingen worden op 7 mei uitgevoerd, maar niet door van Beurden zelf maar door G.L.J.E. Pollen van
Er zijn in de loop van de laatste eeuwen meerdere
zandgrond en veen".
blauwgrijs poeder aanwezig.
1906, bibliografie A.F. van Beurden......................................................28
het kadaster te Eindhoven. Dit, deze, naar overtuiging van de auteur, omdat de opgemeten gronden in
voorwerpen gevonden in de Peel, allemaal op
Al deze voorwerpen werden door mij afzonderlijk
ala=ruiterafdeling
1907, bibliografie A.F. van Beurden......................................................29
Noord-Brabant liggen. We lezen o.a. het volgende:
verschillende plaatsen, zoals de sierschijf van
- 18 juni 1910 Merkwaardige vondst. De veenarbeider G. Smolenaers alhier [Meijel.] vond gisteren met
ingepakt en aan den vinder teruggegeven, hem
angon=spiculum
1908, bibliografie A.F. van Beurden......................................................30
Ontvangen van den heer A. Bos Directeur der Maatschappij “Helenaveen” te Deurne (Helenaveen) de som van
Helden die zich tegenwoordig eveneens in het
het uitgraven van veen een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en 3 goudstukjes ter
verzoekende later alles zoo af te geven aan den
antilena=borstriem
1909, bibliografie A.F. van Beurden .....................................................31
twee en zestig gulden drie cent, wegens het opmeten en kadastraal toepassen van ontginningen onder
Rijksmuseum van Oudheden bevindt.
grootte van een kwartje. De geldstukjes dragen het jaartal 512. Tevens werd een laars gevonden. Veel
kooper of aan een museum waar de voorwerpen wel
arcus=boog
1910, bibliografie A.F. van Beurden......................................................32
Deurne Sectie H no. 2975 3031 3034 4304
Recent uitgevoerd onderzoek leverde nog meerdere
belangstellenden gingen reeds deze voorwerpen bezichtigen en weten mede te deelen, dat helm en sporen
vermoedelijk zouden heengaan.
arundo=1. riet; 2. schacht van een pijl
1911, bibliografie A.F. van Beurden......................................................37
Dit wordt ondertekend door Kwisthout, de Ingenieur-verificateur van Roermond.
metalen Romeinse voorwerpen uit de Romeinse tijd te
nog bijna in haar geheel zijn. De laars is tamelijk verweerd. De voorwerpen werden ongeveer 2½ M. diep
Er is echter later zeer met ‘t goed gesold, de man
baleus=riem
1912, bibliografie A.F. van Beurden......................................................40
Op 26 mei is dit bedrag van f62,03 betaald (bijgeboekt) aan het kadaster te Roermond en op 27 mei
Helden op. Tevens sporen van bewoning in de midden
gevonden.
is er de kermissen mede afgegaan, toen ik ‘t later
bracae of braccae=wijde, lange broek
1913, bibliografie A.F. van Beurden......................................................42
vinden we de betaling in het kasboek van de Maatschappij.
en laat Romeinse tijd.
- 18 juni 1910 E e n
v o n d s t. Te Helenaveen zijn bij het turfgraven een drietal munten, een paar calcar=spoor
nog eens terugzag, had ‘t zeer veel geleden.
1914, bibliografie A.F. van Beurden......................................................42
Op 31 mei ontvangt A. Bos f250 zijn sal op rek.
Tenminste vier belangrijke vondsten van de Romeinse
schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin weefsel.
[5] De weinig belangstelling, die er echter in ‘t
caliga=leren halve laars, meestal door soldaten
1915, bibliografie A.F. van Beurden......................................................44
Op 7 juni schrijft Bos weer een briefje aan van Beurden over opmetingen op de “drie honderd Bunders”.
tijd of ervoor zijn dus beschreven. Hieruit kunnen
Een en ander lag in de z.g. zwarte turf, waarvan op de plaats, waar de voorwerpen werden aangetroffen,
eerst voor deze vondst in ‘t algemeen was, en ‘t
gedragen
1916, bibliografie A.F. van Beurden......................................................45
Dit ligt op Limburgs grondgebied en van Beurden zal zelf de opmetingen doen.
we niet anders concluderen dat de streek rond 300
slechts eene laag van 30 c.M. aanwezig is, bedekt met 1 M. bovenveen.
getwist der rechthebbenden was reden, ik er mij
calo=staljongen
1917, bibliografie A.F. van Beurden......................................................45
In zeer korte tijd krijgen beiden met elkaar te maken m.b.t. veen en opmetingen.
bewoond was, vondsten langs de Maas zijn er
verder buiten gehouden heb, nu ik echter uw
cassis=helm van metaal
1918, bibliografie A.F. van Beurden......................................................46
Er volgt weer een rekening, nu gedateerd 23 juni.
tezelfdertijd ook genoeg gedaan, o.a. door
- 19 juni 1910 Bij het uitgraven van veen te Meijel (Limb.) heeft een arbeider op 2½ meter diepte een
beschrijving las, vond ik thans aanleiding u ‘t
cingulum=gordel
1919, bibliografie A.F. van Beurden......................................................46
Op 23 juni vinden we in het kasboek de regel Onkosten ? reisk direct ?otr?
30medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden.
g o u d e n
h e l m, gouden voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukjes ter grootte van een
bovenstaande mede te deelen.
clavus=1. spijker; 2. purperen streep of zoom aan
1920, bibliografie A.F. van Beurden......................................................47
Bos heeft dus een redelijk verre reis gemaakt, doel is niet direct duidelijk.
kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. Het gevondene is nog in gaven toestand.
Bij de illustratie in uw stuk mis ik nog een groot
de tunica
1921, bibliografie A.F. van Beurden......................................................47
De volgende dag belt hij voor f14.30, van huis uit. Betalingsbewijs 86
stuk, waarop teekens of letters stonden, mij dacht
clipeus=langwerpig rond schild
1922, bibliografie A.F. van Beurden......................................................49
Van Beurden zit ook niet stil, getuige deze rekening:
- 20 juni 1910 Den vondst. Omtrent de te Helenaveen gedane vondst wordt ons nog het volgende gemeld:
juist dit zeer belangrijk, is dit niet in uw bezit?
cohors
1923, bibliografie A.F. van Beurden......................................................51
No. 135.
A.F van Beurden
Tot dicht bij de plaats, waar de vondst gedaan werd, strekt zich een zandrug uit, komende van uit
Later is mij door derde nog een speld gebracht,
comes
1924, bibliografie A.F. van Beurden......................................................53
KADASTER.
Landmeter van het Kadaster
Limburg, welke eindigt in de “Peel”. Zooals reeds werd gemeld, bevindt zich op de plaats zelve slechts
welke nog in een stukje leer zat, een armpje was
comitatus
1925, bibliografie A.F. van Beurden......................................................54
NO 4017
te Roermond
weinig veen; gaat men verder hetzij naar het Noorden of het Westen, dan wordt de veenlaag hoe langer hoe contus=piek
afgebroken een steen zat er bij, welke twee vlakke
1926, bibliografie A.F. van Beurden......................................................58
Ontvangen van den Heer Bos Directeur Maatschappij Helenaveen qq
dieper. De veenarbeider vond eerst 4 munten; vervolgens stukken leer, welke tot een kleedingstuk moeten cuneus=cavalerie; wigvormige slagorde
kanten had en mede dienst moet gedaan hebben tot
1927, bibliografie A.F. van Beurden......................................................62
de som van twintig gulden en vijfenzestig cent,
hebben behoord; verder een helm, die jammer genoeg stukgestooten is, maar overigens zeer gaaf en mooi is equites=ridders
bevestiging, daar alles te zamen uit één turf
1928, bibliografie A.F. van Beurden......................................................65
wegens conferentie en vervaardiging kaart verdeeling boerderijen en berekening
bewaard en een soort haak, om kleedingstukken aan elkander te bevestigen. Eenige meters vond dezelfde
gekomen was, en mij ge- [6] bracht werd.
feminalia=leren korte broek
[3,22] 17 juni 1910 Brief van Dominee Broer
1929, bibliografie A.F. van Beurden......................................................67
Gezien 23 Juni 1910
Salaris
f 13.00
veenarbeider later 38 munten. Verschillende van deze munten laten zeer goed het beeld van den
Hier in de Peel wordt zeer zelden in ‘t veen iets
ferratus=met ijzer beslagen/bedekt
1930, bibliografie A.F. van Beurden......................................................68
De Ingenieur-Verificateur, Kad. recht reg. No. 18/268 18/269
2.de Jong aan de heer Holwerda
regeerenden vorst zien, terwijl het randschrift zeer duidelijk Constantinus aangeeft. Opvallend waren
gevonden, vroeger zijn nog te voorschijn gekomen
focale=wollen sjaal
1931,
bibliografie
A.F.
van
Beurden......................................................70
Kwisthout
Onkosten
5.65
Helenaveen 17 Juni 1910.
eenige donkere plekken in het veen, die den indruk geven uit asch te bestaan. Een en ander is te meer
een paar leeren hoofddeksels, een paar groote
frenum=bit, toom, teugel
1932, bibliografie A.F. van Beurden......................................................71
TOTAAL
f 20.65
Zeer geachte Heer Holwerda!
merkwaardig, omdat gedurende de 50 jaren, dat hier veen gegraven wordt, nimmer een spoor is gevonden van galea=helm
hoorns en nog iets dergelijks, ander alles is
1933, bibliografie A.F. van Beurden......................................................73
Allemaal aanwijzingen dat er iets heel bijzonders is gebeurd, zeker als Bos enkele dagen later zich weer
Een veenarbeider vond verleden Woensdag in het veen
levende wezens uit vroegere tijde.
echter verloren gegaan.
gladius=kort zwaard
1934, bibliografie A.F. van Beurden......................................................75
f100 laat betalen, zonder precieze vermelding, alleen de vermelding Onkosten receptie direct. wordt
3 munten, vervolgens een mooie helm, die helaas
Zoo u omtrent een of ander nog latere inlichtingen
gemina
1935, bibliografie A.F. van Beurden......................................................80
gegeven. De daaronder staande regel over de reparatie van de fiets kunnen we inderdaad tegenover een
stukgestooten is, stukken leer, die samen een
21 juni 1910 Merkwaardige vondst. Meijel. Zooals in ons nummer werd medegedeeld, vond de veenarbeider habena=teugel
wensch ben ik zoover mogelijk gaarne bereid u deze
1936,
bibliografie
A.F.
van
Beurden......................................................80
rekening
zetten,
maar
het
begrip
onkosten
niet.
kleedingstuk moeten hebben gevormd, twee sandalen,
G. Smolenaers verschillende gouden voorwerpen waarbij 3 goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen, dat
te geven.
hasta=1. stang, stof, schacht; 2. [stoot]lans,
1939, bibliografie A.F. van Beurden......................................................80
We zien hieruit de manier waarop de directeur te werk gaat: uitgaven worden door de Maatschappij
die beide nog zeer gaaf zijn, een haak, zooals men
dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag op dezelfde plaats, doch iets dieper in het veen nog 36 goudstukjes
Hoogachtend
speer
Recente
artikelen
m.b.t.
A.F.
van
Beurden................................................81
betaald,
hoewel
het
waarschijnlijk
een
privé-aankoop
is
geweest.
Het
lijkt
erop
dat
de
directeur
voor
die bij de Romeinen aantrof om kleedingstukken aan
vond. Alle dragen jaartallen varieerende tusschen 500 en 600. Men vermoedt, dat de man voor heel wat
UEd.dw.
iaculus=werptuig, werpspies, werpnet
Inventaris van artikelen over de Roermondse archiefkwestie..................................84
precies 30 gulden reiskosten heeft en voor precies 100 gulden onkosten, dat hij deze bedragen uit eigen
elkander te bevestigen en verder 38 munten uit
waarde gevonden heeft. De voorwerpen trokken reeds tal van bezoekers.
A. Bos.
lancea=Spaanse werpspeer
De
familie
van
Beurden,
later
van
Schoonhoven
van
Beurden...................................85
zak
betaalt
en
dat
hij
later
die
bedragen
op
zijn
rekening
bij
de
Maatschappij
laat
uitbetalen.
brons of zilver bestaande. Verschillende dezer
legio
1. Adèle Cornelia Anna Hortense van Beurden .............................................85
Volgens een ander bericht brengt van Beurden op 20 juni een bezoek in Meijel om Smolenaars en zijn helm
munten geven zeer duidelijk het beeld aan van een
25 juni 1910 Merkwaardige vondst. Door den veenarbeider G. Smolenaers te Meijel werd l.l. vrijdag bij lorica hamata=maliën-kolder; lorica segmentata;
11 december 1911 Brief van het museum aan Bos
2. Alexander Franciscus Willem Emile [=Willy] van Beurden ...............................86
te bekijken. Dit op verzoek van het Museum van Oudheden, die daarover de dag ervoor een telegram
regeerend vorst; het beeld is een forsche kop met
't grauwen turf graven in de door de firma Steegh & Esser gekochte veenderij der gemeente Deurne een
678
11 Dec
1
lorica squamata;
3. Franciscus Alexander Martinus Melanius van Beurden ...................................89
gestuurd heeft. In de krant van 25 juni brengt van Beurden verslag uit van zijn bevindingen in de lokale
gebogen neus, om het haar een krans. Het
merkwaardige vondst gedaan. Zij bestond u[i]t een helm met kruis versierd, doch jammer in stukken; een
Den Heer A. Bos
lunula=halfmaantje (=pendant)
4. Melania Mathilda Maria Mariella van Beurden ..........................................90
krant, maar heeft hij al een telegram met zijn bevindingen gestuurd naar het museum.
randschrift van verschillenden is “Constantinus”.
soort bel, een paar voetsporen, het gevest eens degens, verreweg vergaan; een speld, stormband en
Helenaveen
orbiculus
5.
Hortense
Adèle
Melanie
Mathilde
van
Beurden
..........................................91
Een
aantekening
in
de
boeken
van
de
gemeente
Deurne
geeft
dan
op
23
juni
een
precieze
omschrijving
van
Een enkele geeft verder duidelijk te zien
lederbedekking, alles met fijne bolletjes, ter groote van fietskogeltjes afgezet. Verder nog een paar
Weledegeb Heer
paunula
6. Mathilda Alina Maria Wilhelmina van Schoonhoven van Beurden ..........................91
de Peelvondst. Deze wordt doorgegeven aan andere instanties en dit dient als vondst-beschrijving voor
“Victoriatus”; immers een zeer gewoon randschrift
overschoenen van ongelijke grootte, terwijl bij dit alles nog kwamen 41 geldstukken met het jaartal 512. parma=ovaalvormig schild voor een man te paard
Vriendelijk dank voor uw mededeelingen. Een
7.
Victor
Rudolf
Anselm
Joubert
van
Beurden
.............................................92
het
Rijksmuseum
van
Oudheden
in
Leiden.
op Romeinsche munten?
Later werden nog twee zulke stukken door andere personen gevonden. De schat, zooals men 't aanvankelijk phalera=sierschijf, medaille
uitvoeriger bevestiging van de vondst (voor zoo ver
8. Albertus Josephus Raymond Emile van Beurden ..........................................94
N° 1360
Deurne 23 Juni 1910
De vondst strekt zich over eenige meters veengrond
betitelde, in de meening, dat alles van puur goud en zilver was, heeft veel bekijks, en menig dubbeltje pharetra=pijlkoker
nog de verschillende gegeven verklaringen
9.
Paul
Alexander
Frans
Wilhelmus
van
Schoonhoven
van
Beurden
...........................97
Dezer
dagen
zijn
bij
het
graven
van
turf
op
een
diepte
van
p.
m.
1.30
meter
uit; op ±1 Meter diepte werd een en ander
kijkgeld werd door den gelukkigen vinder ingecasseerd.
ondersteunen) aan den hand van onzen conservator Dr
[peytral=borstband bij een paard]
Kinderen en kleinkinderen van de kinderen van Schoonhoven van Beurden:...................97
Gevonden
in de veengronden dezer gemeente gevonden
aangetroffen. Veel veen is er op deze plaats niet.
Op de plaats waar de vondst gedaan werd, uit de grauwe turf slechts ruim een meter diep, waarop dan nog pileus pannonicus
Evelein komt ? ? in den Oudheidkundige
Correspondentie
m.b.t.
A.F.
van
Beurden.....................................................99
Schatten
1.
41
stuks
kleine
munten
van
de
derde
eeuw
van
Constantijn
met
een
1 Meter z. g. grauwveen, dan de voorwerpen,
enkel twee lagen zwarte volgen, en men reeds het zand krijgt. De verschillende voorwerpen zaten tusschen pilum=werpspies ongeveer 2 m lang
Mededeelingen van het R.M.O. deel V.
Onderscheidingen, medailles, zegels.....................................................101
?dig
Romeinsch hoofd en lauwerkrans
vervolgens ±30 c. M. zwart veen, en dan reeds de
't grauw en zwart veen, in de zoogenaamde loklaag. Men denkt nog meer te vinden.
Hoogachtend ?
plumbata
Akten...................................................................................103
2 Een verguld zilveren helm met oorplaten en naar men meent met
vaste zandgrond.
Ons dunkt, dat de vondst meer merk- dan wel geldwaardig zijn zal, daar heel wat van het eerst gemeende
postilena=riem aan de achterzijde van het paard
Oorkondes voor en door A.F. van Beurden.................................................103
Grieksch opschrift en versiering (erg beschadigd).
Ik hoop dat onderstaand schetsje U eenig denkbeeld
goud ontbreekt. Den geschiedvorschers de eer de waarde er van te verhoogen.
praefectus
Reisfoto's, albums......................................................................104
3 een stuk van een pijlkoker
ervan geeft. Ongeveer op de grens van zandgrond en
Maandag werd een en ander bij den burgemeester van Meijel, den EdAchtb. Heer J. Truijen, gedeponeerd.
praepositus
Schilderijen,
e.d.......................................................................105
4
Twee
mantelspelden
veen, waar het veen begint en slechts 30 c.M veen
[4,23] 20 juni 1910 telegram van Roermond
[5,23] Beschrijving in BUITEN
pugio=dolk; pugiunculus=kleine dolk
Huisvesting in Amersfoort...............................................................105
5 Een gouden spoor
zit, is de plaats van de vondst.
13 mei 1911 De gouden helm van de Peelvondst. Onze lezers zullen zich herinneren, hoe in de Peel een
2 juli 1910 't Was een stuk van den helm, die
naar Leiden
sagita=pijl
Nalatenschap
na
het
overlijden..........................................................105
6
een
paar
stukken
schoeisel
en
verder
een
party
[?]
stukken
leder.
Zijn de voorwerpen overblijfselen van personen, die
kostbare helm gevonden werd en ook allerlei bijbehoorende zaken, die aan den voortijd herinnerden.
inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een
TELEGRAM No B2, 40 woorden.
sagitarius
Voorbeeld van zelfgeschreven(?) artikelen...............................................106
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd
in het veenmoeras zijn omgekomen?
Destijds werd deze vondst als zeer merkwaardig gesignaleerd en het blijkt - nu ze in het Rijksmuseum van sagnum
Aangenomen te Roermond, den 20
1910, ten 8 u. 12 kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te
Lidmaatschappen.........................................................................106
Wij
hebben
gemeend
UE?l
hiervan
te
moeten
kennisgeven
Laat ik U nog mogen zeggen, dat er nog eenige
Leiden opgesteld is - dat hij dit ook werkelijk is. Een degelijk onderzoek en vergelijking met enkele
beschermen. Langzamerhand kwamen te voorschijn de
m.
middags
scutum=langwerpig vierkant houten schild met leder
Verzameling artikelen van A. F. van Beurden m.b.t. de Peel.................................108
Id? den Heer Heneskes [?] van Binnenlandschzaken.
Burgemeester en Wethouders
stukjes hout werden gevonden; zouden deze van een
andere exemplaren, die men in de Europeesche musea vindt, leerde, dat dit stuk een unicum is.
Ontvangen te LEIDEN den
/6
1910, ten 9 u. 12 lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen
overtrokken
Id? den Heer Commissaris der Koningin van Deurne ca
speer afkomstig kunnen zijn? Omtrent deze vondst
Met den helm werden in het veen gevonden 37 bronzen munten van Constantijn, een bronzen fibula of speld, semispatha
vergulde spoor zat, een bronzen mantelhaak, een
m. v middags, door R
Noordbrabant.
zoudt U zeker velen met mij, een groot genoegen
een spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met bijbehoorend zilveren beslagwerk, een
sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren
ooggetuige meldt vondst veen Meyel als
signifer=vaandeldrager
We kunnen concluderen:
doen, inlichtingen te geven. Een en ander deelde ik
drietal leeren schoenen, groote stukken leer, waarschijnlijk resten van een schabrak en enkele reepjes
zwaar vergulde helm met gedreven lijstwerk en
zilververgulde bolronde helm met parel banden
spatha=zwaard
1.
op
23
juni
gaat
A.
Bos
op
reis
en
bij
zijn
terugkomst
declareert
hij
(bij
zichzelf?)
de
reiskosten.
U mede, in de hoop, dat U het de moeite waard zoudt
wollen stof, die tot de kleeding van den krijgsman behoord hebben. Alles dateerde uit de 4e eeuw na
schouderbedekkingen mantelspeld zwaardkaf 41 munten versierselen bedekt, welks saamgehouden werden; dit
spiculum=1. punt van werpspies of pijl; 2.
Enkele dagen later declareert hij een zeer hoog bedrag voor een receptie
vinden, er kennis van te krijgen.
Christus, wat te opmerkelijker is, omdat de helmen in het buitenland ook uit dien tijd stammen. De ronde werpspies of pijl
alles was met zilveren stiften, die naar buiten in
konstantijn gevonden door Smolenaars veenarbeider
2.
op
23
juni
declareert
A.F.
van
Beurden
een
bedrag
wegens
conferentie
en
vervaardiging
kaart
Oppervlakkig geoordeeld, schijnt het toch, dat de
helm bestaat uit symmetrische helften, samengehouden door een kam, vóór op een neusbeschermer, terzijde stablesiana=zware cavalerie
knopjes eindigden, op de lederen kap bevestigd. Het
Meiel vondst heden raadhuis Meijel gedeponeerd
3. op 23 juni noteert een officieel persoon van de gemeente Deurne de precieze vondsten gedaan op het
voorwerpen van zeer oude datum zijn, uit den tijd
twee wangkleppen, achter een nekbeschermer, die met leeren riempjes aan den helm bevestigd; het blijkt, stratum=kussen, zadel
metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets
direct deskundig onderzoek hoog gewenscht
grondgebied
van
de
gemeente
van Constantijn de Groote?
dat de eerste beschrijving in dit blad volkomen nauwkeurig was. Alle deelen van den helm hebben dezelfde tapete=tapijt, dekkleed van paarden
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat
van Beurden
4. op 24 juni schrijft de burgemeester van Meijel een brief naar het museum met praktisch dezelfde
De gevonden voorwerpen worden zorgvuldig bewaard;
soort versiering van knopjes een hoogopgedreven versierselen. Alles is met klinknageltjes verbonden. De testudo=schilddak
men, jammer genoeg, het metaal van het leder
Secretaris “Limburg Roermond”
omschrijving
van
de
vondst
als
die
van
Deurne.
de vinder is arm en zou zeer gebaat zijn, wanneer
verguld zilveren vorm van den helm was bevestigd op een ijzeren kap, en deze weer op een leeren, zoodat tunica
gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke
Er kan maar één conclusie getrokken, en dat is dat dit allemaal geen toeval is.
hij ze voor de waarde van de hand zou kunnen doen.
het geheele hoofddeksel vrij zwaar moet geweest zijn De versiering bestaat uit geperste bloempjes en
samenstellende stukken gevallen. Nog werden twee
tribunus
28
juni
1910
Brief
van
directeur
Holwerda
aan
Er is ergens een bijeenkomst -conferentie of receptie genaamd- geweest waar de hierboven genoemde vier
Gaarne ben ik bereid, zoo mogelijk, nadere
parelrandjes. Op den nekbeschermer stond een opschrift dat ongeveer gelezen moet worden als: ?TIT VA ON umbo=knop op het midden van een schild
platen
van
den
helm,
een
zwaardlelie,
die
als
de minister van Binnenlandse Zaken
betrokkenen en natuurlijk de vinders van de Romeinse voorwerpen om de tafel zijn gaan zitten om te
aanwijzingen te doen. Mocht het U de moeite waard
URS LIBR I-L Dit opschrift is een zoogenaamd verificatieopschrift en geeft het gewicht van het edel
sieraad met de kap door stiften verbonden was,
undones=wollen sokken
Reeds lang vóór de Heer Burgemeester van Deurne der
overleggen hoe de vondst verdeeld moet worden. Plaats zeer waarschijnlijk niet in Deurne of Meijel.
voorkomen, een en ander persoonlijk te komen
metaal aan. Het zou gelezen kunnen worden: Tit(us) Valon(ius) Urs(us) Libr(am) (unam) L. De helm zou
gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat
vagina=schede van een dolk
Regeering
van
de
vondst
in
zijne
gemeente
kennis
[...]
bezichtigen, zoo stel ik gaarne mijn huis voor U
vervaardigd zijn in een der wapenfabrieken van den Romeinschen staat en het is geenszins
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd
verutum of verrutum=kleine speer, werpspies
gaf, hadden wij er bericht van door onze agenten.
open.
onwaarschijnlijk, dat de verificateur het gewicht waarmerkte met zijn naam. Op den rand staat nog een
een plaat gevonden door een ander arbeider. Door de
vexilattio=vendel; detechement (tijdelijk van een
Wij
bezitten
van
die
voorwerpen
afbeelding,
gevaar
Met de meeste hoogachting
ingekrast opschrift: Stablesia VI. Zij duidt eene afdeeling aan der Equites Stablesiani, een ruiterkorps groter geheel afgenomen)
goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd
Uw. Dw/ dnr.
B.de Jong.
Herv. pred. dat zij over de grenzen gaan is uitgesloten en ter eene wacht bij de vindplaats gezet, waardoor
tijdens het latere Romeinsche keizerrijk over verschillende provincies verspreid. Een gedeelte lag in
vexillum=1. Vaandel; 2. afdeling
Naar aanleiding van deze brief heeft het museum in gelegener tijd hopen wij in overleg met den
ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij
Brittannie. De drager behoorde tot de 6e afdeeling der Stablesische ruiters. De leeren schoenen, die
Directeur van het Koninklijk Penningenkabinet de
Leiden van Beurden in Roermond telegrafisch
dat alles werden 41 bronzen en zilveren muntstukken
gevonden werden, bestaan uit een buiten en binnenschoen met een lossen binnenzool, en aan buiten en
zaak tot een goed einde te brengen.
verzocht de vondst te beoordelen.
gevonden met den kop en het omschrift Constantinus
binnenschoen ieder een stevige vaste zool. De schoenen zijn met leeren riempjes genaaid. [...]
[3,24] Vondst 3, mantelspeld[en?]/fibula
[4,24] Vondst 4, belletje of klokje [behorende [5,24] Vondst 5, leerresten
[6,24] Vondst 6, geweven stof
[7.24] Vondst 7, speer of lans/spiculum
[8,24] Vondst 8, pijlen/sagita
[9,24] Vondst 9, boog/arcus
[10,24] Vondst 10, tuig van een paard
[11,24] Vondst 11, zwaard/spatha, pugio
[12,24] Vondst 12, zilveren beker
- 17 juni 1910: een haak, zooals men die bij de
bij de uitrusting van het paard]
- 17 juni 1910: stukken leer, die samen een
- 25 juni 1910: stormband en lederbedekking
- 17 juni 1910: dat er nog eenige stukjes hout
- 9 december 1911: Stukjes rondgesneden hout ±3 c/m - 9 december 1911: Stukjes plat hout, mooi bewerkt - 23 juni 1910: 5 Een gouden spoor
- 20 juni 1910: zwaardkaf
- 1 januari 1930: dit is ook van de Romein en toen
Romeinen aantrof om kleedingstukken aan elkander te - 30 april 1911: Van brons zijn het klokje, de
kleedingstuk moeten hebben gevormd, twee sandalen, - 25 juni 1910: aan een stuk doek of leder een
werden gevonden; zouden deze van een speer
Ø enkele waren plat en toonden groeven als of deze in het midden met metaal [4] resten alsof door ‘t
- 25 juni 1910: Aan een groven schoen zat een
- 25 juni 1910: het gevest eens degens, verreweg
haalde ie ook een beker, een mooi zilveren beker en
bevestigen
spoor en fibula.
die beide nog zeer gaaf zijn
goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
afkomstig kunnen zijn?
met metaal beslagen geweest waren, vermoedelijk de hout een stalen veer gezeten had, alles wees op ‘t bronsverguld spoor
vergaan;
die was helemaal gegraveerd, zegt Jootje, en der
- 20 juni 1910: mantelspeld
- 26 maart 1914: Bij deze laat ik u weten als dat
- ongeveer 17 juni 1910: Hij heeft aan Smolenaars
- 30 april 1911: Van de overige leervondsten laat
- 9 december 1911: Omtrent de bewapening kon worden metalen spits of punt.
hout van een boog.
- 25 juni 1910: een paar voetsporen
- 9 december 1911: 4° Een stuk veen ±30 c/m lang
zat een haakje aan, een drinkbeker met een haakje
- 23 juni 1910: 4 Twee mantelspelden
ik in de peel nog gevonden heb een bronze belletje en andere turfgravers gevraagd waar wat en hoe
zich omtrent de groote stukken weinig naders
vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit
- 9 december 1911: Omtrent de bewapening kon worden - 30 april 1911: Van brons zijn het klokje, de
waarin de afdruk was van een zwaard lemmer ±2½ c/m aan.
- 25 juni 1910: een speld, stormband en
toch het klepeltjes dat is er uit en dat heb ik ook zaken al eerder gevonden waren. Op de plek van die zeggen, evenmin als wij dat kunnen van de losse
een speer of lans, een boog en een zwaard.
pijlpunten
vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit spoor en fibula.
breed ‘t metaal was totaal verteerd en nog zelfs
- 1 januari 1960: Een zilveren beker is ook nog
lederbedekking
niet kunnen vinden ook heb ik gevonden nog eenige
eerdere vondst heeft hij minstens een schoen en
reepjes wollen stof.
De restanten hiervan moesten gedeeltelijk uit de
- 1 januari 1960: Leo Kluijtmans heeft in 1960 7
een speer of lans, een boog en een zwaard.
- 1 juni 1960: Peelhelmvondsten Vondsten van Leo
slechts als een donker blauwgrijs poeder aanwezig. gevonden, voorzien van een haakje om hem aan het
- 25 juni 1910: aan een stuk doek of leder een
reepjes stof
veel leerresten uit het onderliggende zwartveen
- 9 december 1911: De geweven stof was reeds te
gegraven turf worden opgezocht, zoodat deze in
pijlpunten gevonden, 4 zijn nog aanwezig. Zie
Kluijtmans in 1960 en later, na de peelbranden van - 9 december 1911: Omtrent de bewapening kon worden getuig te hangen. Dit moet nog ergens particulier
goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
Zou u zoo goed willen zijn mij de waarde van zoo’n getrokken. Die grote lappen leer waren niet kapot
zeer uit elkander getrokken om er nog veel van te
stukken waren gestoken, bij het graven der turf.
pijlpunten
Toebehoren
1959 gedaan. Het betreft een ringetje en een
vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit aanwezig zijn in een jachtslot in Loosdrecht dat
- 2 juli 1910: een bronzen mantelhaak
belletje op te geven en van dat stof het belletje
gestoken en hingen in zijn trappenkast.
kunnen maken, het meest leek ‘t wel of ‘t banden
1° Stukjes rondgesneden hout ±3 c/m Ø enkele waren
- 9 december 1911: 3° Een blokje was met groeven,
paardenbit[?].
een speer of lans, een boog en een zwaard.
toebehoord heeft aan de toenmalige directie van de
- 30 april 1911: Van brons zijn het klokje, de
is ongeveer zoo groot als dat klokje dat ik in 1910 - 18 juni 1910: De laars is tamelijk verweerd.
geweest waren, breedere en smalle.
plat en toonden groeven als of deze met metaal
pijlkoker/pharetra
om de boogpees glad te maken.
- 18 maart 2006: Want ze hadden die middag nog veel
Mij Helenaveen.
spoor en fibula. De laatste is van het z.gen.
gevonden heb en weinig in vorm verschil
- 20 juni 1910: Hij wist verder te melden dat
- 26 maart 1914: Bij deze laat ik u weten als dat
beslagen geweest waren, vermoedelijk de metalen
juni 1910: Langzamerhand kwamen te voorschijn
meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar
- 26 juni 1978: maar in dien tijd ging Bos naar de
Schede
handboogtype en komt in dateering met de munten
- 1 april 1914: De wangklep is nog niet gevonden;
directeur Bos van de Maatschappij Helenaveen
ik in de peel nog gevonden heb een bronze belletje spits of punt.
de lederen koker, een grove schoen, waaraan de
Missiles
schoenen of sandalen, een lederen paardendeken een - 30 april 1911: Het zelfde geldt van het zilveren Peel naar die plek en van tien tot elf was dat
overeen.
de burgemeester zal waarschynlyk het plaatje van
lederen stukken en schoenen had meegenomen,
toch het klepeltjes dat is er uit en dat heb ik ook - 18 maart 2006: Zijn vader had nog gesproken met
bronzen vergulde spoor zat, een bronzen mantelhaak, Late Roman archers continued to use the recurved
zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten'
allemaal verlaten, die mensen die zaten mooi braaf
beslag, dat tot versiering diende van de tot de
- 9 december 1911: Later is mij door derde nog een Slaats bedoelen. Het belletje zullen we gaarne van waaronder de fragmenten die aan de helm hadden
niet kunnen vinden ook heb ik gevonden nog eenige
turfgravers die in 1910 ooggetuige waren geweest
een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren composite bow as their principal weapon. This was a - 1 januari 2010: [...] die wijzen in de richting
te bidden, en hij aan het graven, en toen vond ie
vondsten behoorende leeren scheede. Het beslag is
speld gebracht, welke nog in een stukje leer zat,
u overnemen; het zal een 7½ Gld. waard zyn, stuurt vastgezeten. Bij verwijdering van het leer had
reepjes stof
van het tumult rondom de vondst. Er moet toen
zwaar vergulde helm met gedreven lijstwerk en
sophisticated, compact and powerful weapon,
van een paard, namelijk een deel van een halster
nog een zilveren beker ja en daar wist geen mens
met 8 gaatjes voorzien, waardoor het op het leer
een armpje was afgebroken een steen zat er bij,
u het maar eens op.
Gebbel de helm beschadigd, aldus Van Beurden; dat
Zou u zoo goed willen zijn mij de waarde van zoo’n tijdens het graven een heleboel verloren zijn
versierselen bedekt, welks saamgehouden werden;
suitable for mounted and foot archers alike (the
dat door Driek Slaats in mootjes is gestoken,
iets van.
moet zijn vastgenaaid. De scheede is uit één stuk
welke twee vlakke kanten had en mede dienst moet
- 9 april 1914: Hierbij doen wij u toekomen de
leer had de helm bij elkaar gehouden.
belletje op te geven en van dat stof het belletje
geraakt. Z'n vader heeft nog ooit een stuk van de
- 23 juni 1910: 3 een stuk van een pijlkoker
cavalry version being more compact than the
verder een schabrak en - heel belangrijk - een
gesneden en aan elkaar genaaid.
gedaan hebben tot bevestiging, daar alles te zamen somme van f8.= voor een metalen klokje en stukjes
- 23 juni 1910: 6 een paar stukken schoeisel en
is ongeveer zoo groot als dat klokje dat ik in 1910 lans gehad, die door de turfstekers in stukken was
infantry's). A small number of archers may have
schoen met de rijspoor er nog aan. Het ander
uit één turf gekomen was
a?fiel. Wilt u zoo goed zijn inliggende kwitantie
verder een party stukken leder, waarschijnlijk door gevonden heb en weinig in vorm verschil
gestoken.
been armed with crossbows (manuballistae).
rijspoor ontbreekt en is nooit terug gevonden.
Hand weapons
te teekenen en ons daarna terug te zenden.
het opdelven en behandelen verkleurd
Arcus
[...] Driek was met de stikker bezig om de turven
The gladius, a short (median length: 460 mm)
- 25 juni 1910: stormband en lederbedekking; een
Clothing
The sagittarius was armed with the bow (arcus),
op maat te steken toen hij in de eerste bank in de stabbing-sword that was designed for close-quarters
paar overschoenen van ongelijke grootte
In the 1st and 2nd centuries, a Roman soldier's
firing an arrow (sagitta) with a wooden shaft and
tweede klim op een riem met een gesp stak. Het
fighting, and was standard for the Principate
- 25 juni 1910: aan een stuk doek of leder een
clothes consisted of a single-piece, short-sleeved
iron head. The normal weapon of Roman archers was
eerste wat hem opviel was dat dit een heel grote
infantry (both legionary and auxiliary), also was
goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
tunic whose hem reached the knees and special
the classic composite bow, made of horn, wood, and gesp was; daarom stak hij de gesp onmiddellijk in
phased out during the 3rd century. The infantry
- 25 juni 1910: Aan een groven schoen zat een
hobnailed sandals (caligae). This attire, which
sinew held together with hide glue. However,
zijn broekzak. Er zat nog een stuk leren riem aan
adopted the spatha, a longer (median length: 760
bronsverguld spoor
left the arms and legs bare, had evolved in a
Vegetius recommends training recruits "arcubus
vast van ongeveer 20 cm. [...] In de volgende bank mm) sword that during the earlier centuries was
[3,25] Telegram van A.F. van Beurden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
- 2 juli 1910: Langzamerhand kwamen te voorschijn
Mediterranean climate and was not suitable for
ligneis", with wooden bows. The reinforcing laths
in de derde klim stootte hij op een ring met
used by the cavalry only. In addition, Vegetius
de lederen koker, een grove schoen,
northern Europe in cold weather. In northern
for the composite bows are found throughout the
daaraan een smal toelopende reep leer van ongeveer mentions the use of a shorter-bladed sword termed a
Doordat men, jammer genoeg, het metaal van het
Europe, long-sleeved tunics, trousers (bracae),
empire.
30 cm lengte. [...] Deze ring was ongeveer 3 cm in semispatha. At the same time, infantry acquired a
leder gescheiden heeft, is de helm in de
socks (worn inside the caligae) and laced boots
doorsnee en het hieraan bevestigde stuk leren riem heavy thrusting-spear (hasta) which became the main
oorspronkelijke samenstellende stukken gevallen.
were commonly worn in winter from the 1st century.
liep van ongeveer 2 cm. breedte taps tot tot
close order combat weapon to replace the gladius,
- 7 juli 1910: Tenzij hij bij de heer A. Bos het
During the 3rd century, these items of clothing
ongeveer 1 cm breedte. Vervolgens stootte hij
as the spatha was too long to be swung comfortably
lederwerk zou willen bekijken, want bij hem
became much more widespread, apparently common in
ongeveer anderhalve meter verderop naar links in
in tight formation (although it could be used to
bevinden zich het meeste lederwerk van schoeisel
Mediterranean provinces also. However, it is likely
dezelfde twee bank weer op een smalle lange reep
stab). These trends imply a greater emphasis on
als anderzins.
that in warmer weather, trousers were dispensed
leer van ruim een meter lengte. [...]
fighting the enemy "at arm's length". In the 4th
- 24 november 1910: Het leer is ons zeer
with and caligae worn instead of socks and boots.
century, there is no archaeological or artistic
tegengevallen. We hoopten dat u nog een
Late Roman clothing was often highly decorated,
Cavalry equipment
evidence of the pugio (Roman military dagger),
kleedingsstuk ?t voor den dag zou kunnen doen het
with woven or embroidered strips, clavi, and
which is attested until the 3rd century. 4thblijken slechts een paar vierkante lappen te zijn, circular roundels, orbiculi, added to tunics and
antilena=borstriem
century graves have yielded short, single-edged
mogelijkerwijs een paardedeken of zoo iets.
cloaks. These decorative elements usually consisted
calcar=spoor
knives in conjunction with military belt fittings.
- 5 december 1910: Hendrik Slaats uit Neerkant
of geometrical patterns and stylised plant motifs,
frenum=bit, toom, teugel
Gladius
heeft in december 1910 f20 ontvangen voor “een
but could include human or animal figures. A
phalera=sierschijf, medaille
Gladius became the general Latin word for "sword".
schoen en verguld zilveren strook leer bij de helm distinctive part of a soldier's costume, though it
postilena=riem aan de achterzijde van het paard
In the Roman Republic it referred (and refers
van Deurne”.
seems to have also been worn by non-military
stratum=kussen, zadel
today) specifically to the short sword, 60 cm long,
- 30 april 1911: Van de overige leervondsten laat
bureaucrats, was a type of round, brimless hat
tapete=tapijt, dekkleed van paarden
used by Roman legionaries from the 3rd century BC.
zich omtrent de groote stukken weinig naders
known as the pannonian cap (pileus pannonicus).
[10,25] Phalera
Several different designs came to be used; among
zeggen, evenmin als wij dat kunnen van de losse
Phalerae zijn ronde sierschijven. Ze werden door
collectors and historical reenactors, the three
reepjes wollen stof. Vermoedelijk hebben wij bij de
soldaten als onderscheiding op de
borst gedragen primary kinds are known as the Mainz gladius, the
groote stukken leer de resten van een schabrak.
en door paarden ter versiering van het leren tuig. Fulham gladius, and the Pompeii gladius (these
Daaronder is n.l. een vierkant stuk leer met een
In het voorjaar van 1895 werd tijdens baggernames refer to where or how the canonical example
omzooming, waarin gaatjes zijn geboord, zoodat een
werkzaamheden in de Rijn bij Doorwerth een enorme
was found). More recent archeological finds have
tweede stuk daaraan schijnt vastgenaaid te zijn
partij bronzen voorwerpen aan het licht gebracht,
uncovered an earlier version, the gladius
geweest. In het midden is een gat gesneden,
waaronder een groot aantal phalerae. De vondsten
hispaniensis ("Spanish sword").
waardoor de riem van den stijgbeugel of de buikriem
kwamen heimelijk in het bezit van een antiekSpatha
getrokken kan zijn.
handelaar, die de fraaiste stukken aan een
A spatha could be any sword (in late Latin) but
- 20 september 1911: Met het zenden der lapjes leer
verzamelaar doorverkocht en de rest aan het
most often one of the longer swords characteristic
met ringetje en riempje geeft U ons veel genoegen
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In 1924 besloot of the middle and late Roman Empire. In the 1st
- 9 december 1911: verzamelde ik toen al ‘t leder,
bovengenoemde verzamelaar, P.A. Gildemeester, zijn Century, Roman Cavalry started using these longer
wat door de onkunde der vinders aan stukken
deel van de baggervondst - prachtig vaatwerk en een swords, and in the 4th Century, Roman infantry also
gescheurd was
unieke verzameling van 180 stuks lederbeslag,
switched, mostly to spears, but some to longer
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de
waaronder 85 phalerae - als langdurig bruikleen aan swords. Shorter weapons (short swords and possibly
schoenen, ‘t zakje, hetgeen uit den helm gescheurd
het museum in Leiden af te staan. In 1931, na zijn sometimes daggers) were known as semispathae or
was, enz.
dood, werd de collectie, als deel van het
half-swords. A large 3rd-Century hoard from Künzing
Later is mij door derde nog een speld gebracht,
uitzonderlijk rijke legaat Gildemeester, eigendom
included one triangular-bladed shortsword and
welke nog in een stukje leer zat, een armpje was
van het museum.
several narrow-bladed shortswords (with 23-39 cm
afgebroken een steen zat er bij, welke twee vlakke
blades). Bishop & Coulston suggest that some or all
kanten had en mede dienst moet gedaan hebben tot
were made from broken spathae.
bevestiging, daar alles te zamen uit één turf
Pugio
gekomen was, en mij gebracht werd.
A pugio was a small dagger used by Roman soldiers.
Bij ‘t leer waren de resten van twee mooi bewerkte
It was probably a sidearm. Like other items of
schoenen, een derde schoen zeer eenvoudig gemaakt
legionary equipment, the dagger underwent some
werd op ongeveer 15 M. van de eerste vindplaats met
changes during the 1st century. Generally, it had a
‘t geld en ‘t leer waarschijnlijk van een lederen
large, leaf-shaped blade 18 to 28 cm long and 5 cm
zakje aangetroffen.
or more in width. A raised midrib ran the length of
- 1 januari 1930: daar hing dan: Dat is nou die
each side, either simply standing out from the face
mantel van die Romein zijn trappenkast.
or defined by grooves on either side. The tang was
- 18 maart 2006: Want ze hadden die middag nog veel
wide and flat initially, and the grip was riveted
meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar
through it, as well as through the shoulders of the
schoenen of sandalen, een lederen paardendeken een
blade.
zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten'
Around 50, a rod tang was introduced, and the hilt
was no longer riveted through the shoulders of the
blade. This in itself caused no great change to the
pugio's appearance, but some of these later blades
were narrower (under 3.5 cm wide), and/or had
little or no waisting, and/or had reduced or
vestigial midribs.
Throughout the period the outline of the hilt
remained approximately the same. It was made with
two layers of horn or wood sandwiching the tang,
each overlaid with a thin metal plate. Occasionally
the hilt was decorated with engraving or inlay.
Note that the hilt is 10-12 cm long overall and
that the grip is quite narrow; it will always seem
to be too small.

#?

30 december 1896 In verband met de vorige notulen
deelde de directeur mede:
dat in October de aflossing van 20.000 gld
obligaties van de Sevenummer Peel heeft plaats
gehad.
12 augustus 1897 Uitloting aandeelen geldleening.
Met het oog op de obligaties die in October moeten
worden afgelost wordt overgegaan tot vaststelling
van het bedrag en besloten f20.000 af te lossen.
uitgeloot werden no. 11, 21, 9, 57, 14, 74, 61, 27,
87, 10, 84, 92, 82, 46, 64, 80, 18, 73, 90 en 45.
...*

[15,17]

Turfstekers in dienst van de Maatschappij Helenaveen in juni 1910
Aarts
Akker
Akker
Arts
Bekkers
Beuken
Beuken
Beuken
Beuken
Beuken
Bies
Bies
Bies
Blatter
Blatter
Bosch
Bosch
Bosch

J.
A.
droogen
H. de
droogen
A.
A.
schilder
E. van de
J. van de
dekken
M. van de
dekken
P.J. vanopredden
de
P.J. van de
E.
F.
vuren
G.
vuren
J.
draaibrug
W.
A.
turfstrooisel
G.
bouwland
G.

5
5
5
5
4

900
318
397
467
510

6

6
6

700
598

6
5

1080

744
478

1000

1000

900

900

1

180

6
6
4

380
380
568

5
6

324
709

1
-

[65]
786

[...]

[13,19]

Inventarisatie van de correspondentie [vervolg]

20 december 1910 Brief van het museum aan van Beurden
20 december 1910 Brief van het museum aan Wijmans
21 december 1910 Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
22 december 1910 Brief van het museum aan van Beurden
30 april 1911 Wetenschappelijk verslag door Evelein
13 mei 1911 De gouden helm van de Peelvondst.
17 september 1911 Brief van Smolenaars aan het museum
20 september 1911 Brief van het museum aan Smolenaars
23 september 1911 Brief van het museum aan Smolenaars
26 september 1911 Brief van Smolenaars aan het museum
9 december 1911 Brief van Bos aan het museum
11 december 1911 Brief van het museum aan Bos
24 december 1913 Brief van Smolenaars aan de gemeente Deurne
12 maart 1914 Brief van Smolenaars aan het museum
26 maart 1914 Brief van Smolenaars aan het museum
1 april 1914 Brief van het museum aan Smolenaars
3 april 1914 Brief van Smolenaars aan het museum
9 april 1914 Brief van Smolenaars aan het museum
27 februari 1917 Brief van Smolenaars aan het museum
? maart 1917 [Missende] brief van het museum aan Smolenaars
5 maart 1917 Brief van Smolenaars aan het museum

[13,20]

Vier zilveren voorwerpen uit de Peel?

#?

Cassis, umbo, phalera et cantharus...........................................................1
Verblijfplaats van de voorwerpen..........................................................1
Gemeenschappelijke eigenschappen..........................................................2
De Peel...................................................................................2
Vind- en bewaarplaatsen...................................................................2
Conclusie.................................................................................3
Bijlage: De cantharus.....................................................................3
Waarschijnlijk werden in de Romeinse tijd met de vier bovengenoemde Latijnse woorden de vier zilveren
voorwerpen aangeduid die hier ter discussie staan.
Cassis staat dan voor een metalen helm, umbo voor een sierschijf op een rond schild, phalera voor een
sierschijf op het tuig van een paard of als versiering bij de uitrusting van een soldaat en cantharus
voor een drinkbeker, zoals soldaten die hadden.
Het betoog van de auteur is dat de voorwerpen mogelijkerwijze een geheel vormen.
Bovendien is er sprake geweest van een gouden zwaard en schild dat bij Liessel gevonden zou zijn - ver
vóór 1840 - maar dat in 1840 al niet meer te traceren was. Het zou verward zijn met de phalera die de
schrijver wel gezien heeft in Meijel. Overigens is er in 1931 wel degelijk een bronzen zwaard gevonden
in Kronenberg: Het was november 1931 toen Hand Mulders en zijn 8 jarige zoon Wiel in de Blakt in
Kronenberg bezig waren met het rooien van een houtwal. Het gebied was erg moerassig en tegenwoordig
bekend als de Heesbeemden. Tijdens de werkzaamheden stuitten zij op een bronzen zwaard. Het lag op een
diepte van ongeveer 50 cm. Het zwaard was ongeveer 53 cm. lang en 3 cm. breed. Het zwaard moet
toebehoort hebben aan een bijzonder iemand, niet aan een “gewone man”. De naam van de vindplaats “De
Blakt” komt al voor op kaarten van Sevenum uit 1745. Het betekent “open water”. Wetenschappers denken
dat de wapens in het water zijn gegooid, deel uitmakend van een bepaald ritueel, een soort offer.
Nog vermeld moet worden dat in 1837 ten zuiden van het huidige dorp Deurne een uitgebreid urnenveld is
gevonden. Dit ligt echter op een aanzienlijke afstand ten westen van Helenaveen. [...]

[13,21]

Krantenartikelen over opgravingen in het Midden Oosten

Toelichting bij de inhoud van dit bestand krantenartikelen
Enige afbeeldingen en artikelen op Internet..................................................1
Inhoudsopgave van de artikelen...............................................................2
Krantenartikelen over opgravingen in het Midden Oosten.......................................8
22 juni 1773 SYRIEN......................................................................8
30 november 1773 SYRIE...................................................................8
20 april 1827 Bagdad, den 28 Februarij...................................................8
7 februari 1833 INGEZONDEN VERSLAG......................................................10
22 november 1833 DE EXTER-HALL TE LONDEN................................................12
3 januari 1835 Hangende Tuinen..........................................................13
21 mei 1836 IETS OVER DE VERDUISTERINGEN................................................14
14 juli 1836 LAND- EN VOLKEN-KUNDE......................................................14
4 februari 1838 NEDERLANDEN. ...........................................................15
2 augustus 1844 KONSTANTINOPEL, den 30 Junij............................................16
18 augustus 1844 Archéologie............................................................17
23 augustus 1844 KONSTANTINOPEL 12 Julij................................................18
15 december 1844 OPGRAVINGEN IN CHORSABAD, BIJ HET OUDE NINIVE..........................19
7 januari 1845 BOTTA'S ONTDEKKINGEN IN CHORSABAD........................................19
13 januari 1845 Découvertes archéologiques..............................................20
25 april 1845 DÉCOUVERTE DE NINIVE......................................................21
26 april 1845 DÉCOUVERTE DE NINIVE......................................................23
1 mei 1845 DECOUVERTE DE NINIVE.........................................................25
6 mei 1845 DE OVERBLIJFSELEN VAN NINIVE.................................................27
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In 1848 ondernam wijlen de Heer Janssen, conservator bij het koninklijk museum van Oudheden te Leiden,
op last der regeering eene kunstreis door Limburg. Het doel van dit bezoek was een verslag te geven over
den toestand der oudheidkundige monumenten van dit gewest en een onderzoek te doen naar de rigting der
oude romeinsche heerbanen, die deze provincie doorkruist hebben. De Heer Janssen bezocht Tongeren,
Maastricht, Roermond en Venlo. Hij verrigtte opgravingen te Melenburg onder Buggenum en ondernam een
uitstapje in de omstreken van Arcen naar een paar versterkingen van aardewerk, die tot bescherming der
Fossa Eugeniana schenen gediend te hebben en vond aldaar in den omtrek, te Zand bij Pont, op pruissisch
grondgebied, den romeinschen weg van Coriovallum op Xanten (Castra Vetera) en een aantal romeinsche
oudheden. Uit zijn verslag nemen wij over wat hij opgeteekend heeft betrekkelijk de verzameling uit den
vóór-christelijken tijd van wijlen den Heer Charles Guillon te Roermond, als ook eenige bijzonderheden
over romeinsche voorwerpen, die zich destijds te Venlo en te Maastricht op het stadhuis bevonden. Zie
hier wat hij geboekt heeft betrekkelijk de antiquiteiten van wijlen den Heer Guillon.
“Te Roermond bevindt zich een der rijkste verzamelingen van vaderlandsche oudheden, die namelijk van den
Heer Ch. Guillon, secretaris van de Kamer van Koophandel aldaar.
Als particuliere collectie van vaderlandsche oudheden, doet zij alleen in Romeinsche oudheden onder,
voor die van den Heer P. C. G. Guyoth te Nymegen, maar zij overtreft deze ver in Gallo-Germaansche
overblijfsels vooral in snijdende voorwerpen van steen(1). Bovendien heeft zij het eigenaardige, van
door den bezitter zelve en diens broeder te zijn bijeengebragt, en dat, met uitzondering van penningen
en van eenige te Xanten gevonden voorwerpen, alles in het hertogdom Limburg gevonden is, en dat de
plaatsen waar het ontdekt is, naauwkeurig bekend zijn. Wie dus het karakter der in Limburg te vinden
oudheden, in het algemeen begeert te kennen, zal in deze verzameling, vooral onder het geleide van den
kundigen bezitter, bevrediging vinden. […]

[28,15] Afbeeldingen van de Martinuskerk te
Tongelre, afgebroken in 1890

[28,16]

Een stukje bos op Coll

#227

Een stukje bos op Coll............................1
Kadastrale eigenaar...............................1
Hoogspanning-leidingen............................2
Onderzoek in de archieven.........................2
Pastoor Intven....................................3
Recente geschiedenis..............................3
Resumerend........................................5
Tot verwondering van de auteur blijkt er nog een
stukje grond, genaamd TGR00A 617, in Tongelre als
relict van de beleggingen van het Armbestuur van
Tongelre te bestaan.
Zie voor het mij toegezonden bestand:

http://www.theelen.info/%5B20121126%5D DE
ROOMSCH KATHOLIEKE ARMEN VAN TONGELRE.pdf

Als naam van de grondeigenaar staat bij het
kadaster opgegeven: DE ROOMSCH KATHOLIEKE ARMEN VAN
TONGELRE, en als adres wordt opgegeven: 't Hofke 3,
5641 AH, Eindhoven. Dit adres is de voormalige
pastorie van de Martinus-parochie, rechts van de
kerk. Deze pastorie is al ongeveer 30 jaar niet als
zodanig in gebruik en is verhuurd aan een
particulier. [...]

[28,17] Situatie-beschrijving van het
binnengebied ‘t Hofke te Eindhoven in 2011 #?
Situatie-beschrijving van het binnengebied ‘t Hofke
te Eindhoven......................................1
Voor de snelle lezer: Conclusies medio 2011.......1
Aanwezige gebouwen, het kerkhof en andere
voorwerpen op het gebied..........................3
Opgravingen van 1993, andere overblijfselen van de
oude kerk.........................................5
De toestand van de boerderij ‘t Hofke 13 is
alarmerend!.......................................5
Opmetingen van 1888 door A. Mulder en krantenartikeltjes ......................................6
Het binnengebied ‘t Hofke bevat nog sporen van zeer
vroege bewoning, zoals bij opgravingen in 1993
gebleken is. Tevens heeft daar tot de sloop in 1891
de oude St. Martinuskerk, een Brabants kerkje in
Romaanse stijl, gestaan, waarvan de vroegste delen
waarschijnlijk uit de dertiende eeuw stammen. Zeer
waarschijnlijk liggen de funderingen en ook delen
van de kerkvloer nog onder de grond. In tijd en
opbouw kan deze oude kerk waarschijnlijk vergeleken
worden met de restanten van de oude Catharina-kerk
van Eindhoven. [...]

Verdwenen voorwerpen van ijzer of ijzerlegeringen

[17,21] Cassis, umbo, phalera et cantharus
bij elkaar?]

Sarcophagus Portonaccio Massimo
Sarcofaag van Mattei I
Sarcofaag van Sant Elena
Kaart van West-Europa rond het jaar 70

Vondst 13, wijnvaatje

[14,24]

Vondst 14, diversen

- 20 juni 1910: Opvallend waren eenige donkere
plekken in het veen, die den indruk geven uit asch
te bestaan.
- 5 december 1910: Een plaatje van 15x2 cm is later
ingeleverd bij het museum: Hendrik Slaats uit
Neerkant heeft in december 1910 f20 ontvangen voor
“een schoen en verguld zilveren strook leer bij de
helm van Deurne”.
- 9 december 1911: Bij de illustratie in uw stuk
mis ik nog een groot stuk, waarop teekens of
letters stonden, mij dacht juist dit zeer
belangrijk, is dit niet in uw bezit?
- 17 februari 1970: Leo Kluijtmans vond mes uit
Keuken van Neanderthaler
- 13 februari 1978: HELENAVEEN, 13 febr. - De heer
Leo Kluijtmans heeft een bijzondere vondst gedaan.
In een sloot achter zijn boerderij trof hij enige
tijd geleden een stenen werktuig aan dat hem
bijzonder interesseerde. Toe twee maanden geleden
de Venlose amateur-archeoloog de heer Driessen zijn
collectie bekeek viel ook hem de steen op. Het
betrof een afslag, die duidelijke sporen van
gebruik vertoonde. [...]
Werktuig uit prehistorie gevonden in Helenaveen
- 1970?: De heer L. Kluitmans uit Grashoek heeft
onlangs een steen gevonden, die veel gelijkenis
vertoont met de steen die hij in 1969 vond.
Onderzoekingen wezen toen uit dat het destijds ging
om een palaelitische vuursteenafslag. De heer
Kluitmans heeft de nieuwe vondst in onderzoek
gegeven bij de Rijksdienst voor bodemonderzoek te
Amersfoort. De heer Kluitmans veronderstelt dat het
deze keer gaat om een nog oudere steen dan de
eerste, die naar schatting 75.000 jaren oud is. De
steen heeft in de oudheid dienst gedaan als
schraper, hetgeen te zien is aan een geprepareerd
slagvlak. Langs de randen zijn sporen van een
gebruiksretouche.
Unieke ontdekking te Grashoek

[15,24] Afbeeldingen van vondsten van Leo
Kluijtmans [1960 e.v.]

Rooms Katholieke kerkfabrieken [1838] [14,28]
#170
Verordeningen m.b.t. Rooms Katholieke
kerkfabrieken................................1
De twee eerste artikelen van dit decreet . . . .1
Art. 1. De fabrieken, welker instelling bij
art. 76 der wet .............................1
Art. 2. Iedere fabriek zal zijn zamengesteld
uit een fabriek..............................1
De tweede afdeeling stelt een bureau van
kerkmeesters daar............................1
Het derde hoofdstuk des gemelden decreets
houdt omstandige bepalingen in...............2
Het vierde hoofdstuk handelt van de lasten der
gemeenten....................................2
Het vijfde hoofdstuk handelt van de kathedrale
kerken.......................................3
Als bijlagen tot bovengemeld dekreet ........3
Een koninklijk besluit van 27 October 1825,
N°. 103......................................4

[13,29] Boeken en foto's
Iranians and Greeks in South Russia [1922]
The Histories van Herodotus
Enkele foto's van Mari [Syrië in 2005]

[13,30]

Correspondentie m.b.t. de kantharos

[14,29] Artikelen over de behandeling van
kunstvoorwerpen
- 1914: Oude vondsten, stille getuigen
#170
- 1921: Het duvelke van het zuiden

#53

- 1921: Gothiek tegen Renaissance

#54

- 1913: Een zeldzame kunstverzameling

#169

- 1893: Tentoonstelling in Eindhoven

#98

- De familie Six

#11

Notities betreffende de familie Six
[14,30] Correspondentie m.b.t. de man-en#11 paard-uitrusting, alias Peelhelm, alias Gouden
11 april 1859 MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEYDEN.. . . . .1 Helm
19 juli 1899 JHR. DR J. P. SIX...................1
15 maart 1903 [...] Het was in het jaar 1886. . . .2
19 maart 1903 Keukenmeid.........................3
9 maart 1915 Steuntentoonstellingen..............3
31 januari 1915 Nederland........................6
3 februari 1915 De tentoonstelling bij jhr. Six.. 7
11 december 1926 BEGRAFENIS VAN PROF. DR. JHR. JAN
SIX...............................................7
18 januari 1927 Jhr. Prof. Dr. Jan Six...........7
31 maart 1928 De veiling van de collectie-Six.. . .8
26 september 1928 [...] Bovendien worden uit de
Collectie Six nog verkocht:.......................9
11 oktober 1928 Plastische Kunsten...............9

Kantharos

De kantharos van Stevensweert.....................1
Verantwoording....................................1
Zou er een verband kunnen zijn tussen de kantharos
van Stevensweert..................................2
De nalatenschap van Adrianus Bos..................2
Resumerend:.......................................4
Is de kantharos van Stevensweert een deel van de
officier-uitrusting?..............................5
Vindplaats van de kantharos van Stevensweert. . . . . .5
De zogenaamde vinder Bongers......................6
De voorganger van Museum het Valkhof..............7
Oudheidkundig onderzoek tijdens de bezetting. . . . . .7
Hoe past de drinkbeker in het geheel van de vondst?
..................................................9
Twijfels over de herkomst van de kantharos.......10
Documenten over de familie Bongers en over het
baggerbedrijf....................................11

Beschrijving van de kantharos door Leo Brom
Juridische aspecten rond de kantharos
Beschrijving van de kantharos door Museum het
Valkhof

[18,20]

Sierschijf en/of ringkraag?

[Behoren vier zilveren voorwerpen uit de Peel

[16,24]

[19,19]

Overzicht van archeologische vondsten in de Peel

[21,19]

14 februari 1950 Hondertal geraamten gevonden

4 februari 1837
[1] Verscheidene urnen of potten van verschillende grootte, allen met asch van
verbrande ligchamen en kleine beentjes opgevuld
[2] terwijl in sommige stukjes van metaal en gedeelten van wapenen gevonden zijn

Lugubere ontdekking te Stevensweert
(Van onze redacteur) Arbeiders die baggerwerkzaamheden uitvoerden op de uiterwaarden van de Maas onder
de gemeente Stevensweert hebben een lugubere vondst gedaan. Op de zgn. “Galgengriend”, een gedeelte van
de „Koe-weide", zoals men in Stevensweert dit laag gelegen stuk grasland noemt, stuitten zij op een
4 mei 1837 [1] Kempensche heide
groot aantal geraamten, waarvan de oorsprong vooralsnog niet is vast te stellen. Men vermoedt, dat de
[2] eerst 5, daarna 50 urnen gevonden
skeletten reeds enige honderden jaren oud zijn en gaaf zijn gebleven doordat zij werden afgesloten door
[3] Niet één penning of muntstuk is opgedolven; alleen een stukje metaal, hetwelk men meent voor een
een laag vette klei. Door de hoge waterstand van de Maas zijn verdere onderzoekingen voorlopig
mondstuk van een blaasinstrument te moeten houden.
noodgedwongen stopgezet.
[4] De opgravingen worden op sommige plekken nog voortgezet, doch men vindt in de urnen, zoo als gezegd De uitvoerder van het baggerwerk in de uiterwaarden van de Maas tussen Stevensweert en Maasbracht, de
is, niets dan asch en de bovengemelde menschenbeenderen.
beer Grob, was de eerste die ontdekte dat hij op skeletten was gestoten. Onmiddelijk werden de
werkzaamheden stopgezet en met de grootste omzichtigheid werd het graf verder blootgelegd. Op een
3 juni 1837 [1] urnen of potten van verschillende grootte, allen met asch van verbrande lichamen en
oppervlakte van ongeveer 40 M2 werd een honderdtal skeletten gevonden. Het opkomende water, dat de
kleine beentjes opgevuld;
uiterwaarden overspoelde, maakte verdere onderzoekingen onmogelijk. Het wordt niet uitgesloten geacht
dat dit massagraf zich over een nog grotere oppervlakte uitstrekt.
23 april 1839 [1] werden ons een aantal urnen toegezonden, die kort te voren te Deurne, in NoordAfgaande op de eerste gegevens heeft men in Stevensweert onmiddellijk getracht na te gaan in welke tijd
Braband, ontdekt waren geworden; en werd het aantal nog vermeerderd door de opbrengst eener opzettelijke dit massagraf kan zijn ontstaan. Men staat hier nog voor een raadsel. Deze ontdekking was een volkomen
daartoe verordende opdelving, door den burgemeester dier plaats, de heer van Riet, aan het Museum ten
verrassing en niets uit de historie van Stevensweert wijst in die richting.
geschenke gegeven.
Men dacht aan een veldslag uit de tijd van de Franse revolutie, maar in de bekende geschiedenis van dit
[2] [wellicht NBD 2, vRD 4a, vRD 2, vRD 3, ND 3, GtD 15a, k 1942/6.1, k 1925/1.1, NBD 1, k 1942/6.2, vRD Maasdorp wordt nergens in dien zin gesproken. Evenmin vindt men iets aangaande een andere
7, k 1925/1.2, ND 2, k 1942/6.3, ND 13, vRD 4b, vRD 5a, ND 4, GtD 13a, ND 8, k 1932/12.9, ND 10, ND 5,
veronderstelling als zou het hier gaan om slachtoffers van een pestepidemie. Vooralsnog tast
vRD 8, vRD 5b, ND 11, k 1942/6.4, GtD 14b]
Stevensweert in het duister en eerst zal het water van de Maas moeten zakken voordat hierin een
[3] De urnen blijken niet uit de Romeinse tijd te dateren, maar van vele honderden jaren daarvoor.
oplossing kan worden gebracht.
18 maart 1840 [1] Van den heer S. H. van der Noordaa, te Dordrecht, twee tufsteenen vijzels met
stampers, in den omtrek van Deurne in Noord-Braband opgedolven;
[2] Deze objecten zijn door de auteur NIET gevonden in de gegevens van de ruim 40.000 objecten online en
ze zijn dan ook in 1875 door het Rijksmuseum van Oudheden afgestaan voor de inventaris van een nieuw op
[21,20]
te richten museum. Sindsdien zijn de vijzels verdwenen, alleen een tekening uit 1863 resteert...

24 oktober 1952 Wederrechtelijk aan boedel onttrokken Stevensweertse Kantharos in
onrechtmatige handen? Vorige bezitster doet aanspraken

29 juni 1840 [1] Gemeente Deurne Liessel.
Er zijn te Deurne geene lijkurnen meer verkrijgbaar. de Heer burgemeester zoude door trachten er door
graving er nog te krijgen, welke hij alsdan, indien dit gelukken mogt gaarne zoude afstaan. De Districts Commissaris
/ DD.
Wesselman.
[2] Hieronder het gedeelte van het antwoord dat betrekking heeft op Deurne en Liessel, maar verwijst
naar Meijel.
[3] 15 foto's zijn te vinden op de website van het Rijksmuseum, zoals dit detail
1 oktober 1840 [1] Alzoo bezit het Noord-Brabandsch genootschap reeds urnen van drie Heidensche
begraafplaatsen, als: van Deurne in 1837, van Genderen in 1839 en van Gemonde in 1840 gevonden.
26 januari 1841 [1] Van den heer P. O. P. Guyot, te Nijmegen, eene allerbelangrijkste verzameling van
bronzen en andere voorwerpen bij Deurne, in de provincie Noord-Braband, opgedolven, en die voor het
grootste gedeelte door den Ritmeester Baron van Voorst bijeengebragt, en aan den heer Guyot afgestaan
waren.
[2] is het Museum thans in het bezit gesteld van de voornaamste en zeldzaamste stukken, die bij de
ontdekking te Deurne gedaan, voor den dag zijn gekomen, en die, langs verschillende wegen, eindelijk
wederom bij elkander gebragt, een geheel vormen, dat [...]
12 januari 1842 [1] Van den heer P. C. G. GUYOT, te Nijmegen, nog een aantal van tien urnen, potjes en
schalen, te Deurne in Noord-Braband gevonden;
[2] Van den Heer S. H. van der Noordaa te Dordrecht, nog een drietal kleine voorwerpen in urnen te
Deurne gevonden.
20 januari 1843 [1] Van de heer S. H. VAN DER NOORDAA ontvingen wij wederom een mortier van tufsteen,
in den omtrek van Deurne gevonden.
1 januari 1844

[1] Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras van de Peel, niet [...]

31 maart 1864 [1] Romeinsche voorwerpen uit de nalatenschap van wijlen den heer S. H. VAN DER NOORDAA
werden ook eenige overgenomen, van de vroegere bewoners van ons Vaderland afkomstig:
[2] eene zeer fraai gepolijste vuursteenen BIJL, 12 dm. lang;
[3] een ruw bewerkte BAL van trachiet, 4 dm. in doorsnede;
[4] eene URNE van gebakken aarde, gevuld met verbrande menschenbeenderen, hoog 19 dm.;
[5] eene andere URNE, 18 dm. hoog, met de daarin gevonden brokken van eene bronzen HAARNAALD;
[6, 7, 8] nog een drietal URNEN met verbrande beenderen en
[9] overblijfsels van bronzen RINGEN enz.; de urnen van 10, 15.5 en 16 duim hoogte;
[10] twee KOMMETJES, 9 en 7 dm.;
[11] 4 POTJES van verschillende vormen, 6 5 tot 9.5 dm. hoog;
[12] een bekervormig VAATJE, 5.5 dm. hoog, en eenige brokstukken van potten.
[13] Al deze voorwerpen, met uitzondering welligt van de WIGGE, waren in 1837 op de oude begraafplaats
te Deurne in Noordbrabant opgegraven;
[14] een paar trachietsteenen MORTIEREN met STAMPERS uit den omtrek van Deurne afkomstig en tot de reeds
meermalen genoemde nalatenschap van wijlen den heer S. H. VAN DER NOORDAA behoorende;
[15] zij vormen nu met de stukken die, ter zelfder plaats gevonden, in 1840 en 1841 door wijlen den heer
P. O. G. GUYOT aan het Museum geschonken werden, een aanzienlijk geheel.
10 maart 1890 [1] evenzeer als de in zilver en haut-relief gedreven umbo of schildplaat, (Bas Empire,
=de tijd van de door het leger aangestelde en vaak weer spoedig onttroonde of vermoorde
soldatenkeizers.)
[2] Zoowel het steen- als het bronstijdperk zijn ruim vertegenwoordigd, terwijl de verzameling
Germaansch aardewerk, waaronder vele urnen met de asch onzer Germaansche voorvaderen, tot de rijkste mag
worden gerekend. Ook het Romeinsche glas- en aardewerk, urnen, enz.,
14 april 1929 [1] Een zeer mooi en merkwaardig stuk is de verguld zilveren Romeinsche helm, in de
nabijheid van Deurne in de Peel gevonden.
[2] Ook zij de aandacht gevestigd op de groote belegstukken van zilver, welke op leder genaaid deel
uitmaakten van een Romeinsch paardentuig. Deze stukken werden hiertelande uit den Rijn opgevischt.
25 augustus 1937 [1] Bij het verrichten van ontginningswerkzaamheden, welke onder leiding van de
Nederlandsche Heide Mij. op het grondgebied der uitgestrekte Peelgemeente Deurne worden verricht, werd
dezer dagen een skelet aangetroffen,

[23,19]
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STEVENSWEERT, 23 Oct. (Limb. Pers) — Door de vorige bezitster van de roemruchte Kantharos van
Stevensweert, de drinkbeker van Romeins-Hellenistische makelij, mevrouw Verlinden-Schonenberg uit
Roermond, wordt aan de heer Leo Brom, edelsmid te Utrecht en tegenwoordig eigenaar van het kostbare
kleinood, het rechtmatig bezit van deze beker betwist, zij heeft zich gewend tot de Maastrichtse
advocaat en procureur mr M. Triepels en de»e heeft via 'n Utrechtse deurwaarder, de heer Brom, doen
weten, dat hij de beker niet mag vervreemden of aan derden uit handen mag geven. Zou dat toch gebeuren,
dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gesteld. Mevrouw Verlinden-Schonenberg grondt haar aanspraken op
het feit dat de beker haar destijds door de Roermondse kunstschilder Leo Rulkens, die ten harer huize
stierf, is nagelaten en wederrechtelijk aan diens boedel is onttrokken door een familielid.
De beker werd in 1942 door de Stevensweertenaar J. Bongers gevonden op een hoop grind gelegen op een
terrein op de Koeweide te Stevensweert het waren twee in elkaar passende delen die geheel overklonterd
waren door klei. Deze had zich als een huls op de buitenwand vastgezet. Hier en daar was deze huls
afgebrokkeld en werd de blinkende ondergrond zichtbaar. Hij nam de beker mee naar huis, maakte hem
schoon en zette hem op een commode in de huiskamer. Later kwam de beker in bezit van de kunstschilder
Leo Rulkens te Roermond, die inwoonde bij een familielid mevr. S. Verlinden-Schonenberg. In 1949 stierf
de schilder en de tweede bezitter, de glazenier Schonenberg haalde de beker uit de nalatenschap van zijn Verantwoording
Vanaf de tentoonstelling in Helenaveen van de Peelhelm vanwege het feit dat 100 jaar daarvoor de helm
oom ten huize van mevr. Verlinden. Later verkocht hij hem aan 't gouden zilvermuseum te Utrecht voor
was gevonden, ben ik in de zaak geïnteresseerd en vooral in de rol van Adrianus Bos die in 1910 net
zegge en schrijve 125 gulden. Via deze koper kwam de beker in het bezit van de heer Brom.
definitief directeur van de N.V. Maatschappij Helenaveen was geworden. Omdat ik in het bezit ben van
Voor de werkelijke gang van zaken en de juiste schrijfwijze van de namen zie Juridische aspecten rond enkele zeer oude aandelen van de Maatschappij Helenaveen heb ik me veel moeite getroost om te
achterhalen of deze nog tegen geld in te wisselen waren, want in 2004 was ruim €120.000 gestort in de
de kantharos
Eigenaardig in het juridische deel van deze zaak is dat de zogenaamde vinder nooit geraadpleegd lijkt te zogenaamde Consignatiekas van het Ministerie van Financiën door ASR Nederland, de wettelijke opvolger
van de Maatschappij Helenaveen. Na veel gezoek en veel correspondentie met het Ministerie is de claim op
zijn!
de gelden uit de Consignatiekas afgewezen, omdat de namen op de aandelen niet overeenkomen met mijn
naam! Het resulteert wel in een gedegen kennis van de Maatschappij, haar werkzaamheden en haar personeel
door de jaren heen.
In de hieronder volgende rapportage vindt u in kort bestek informatie die ik over de helm en andere
vondsten heb opgebouwd. Veel is echter niet zeker, en daarom zal aan het einde een reeks gebeurtenissen
en eigenschappen worden opgesomd met de door mij geschatte waarschijnlijkheid dat zoiets is gebeurd of
werkelijk waar is geweest.
Ook wordt het vermoeden uitgewerkt dat de zogenaamde kantharos van Stevensweert in werkelijkheid de
drinkbeker is die A. Bos in bezit gehad schijnt te hebben.
Twee andere zilveren geciseleerde schijven zijn in de negentiende eeuw ook in de Peel gevonden, maar de
precieze vindplaats is onbekend. Het zou zeer eigenaardig zijn als dit uiterst waardevol zilverwerk
toevallig op verschillende plaatsen in zo'n ontoegankelijke streek terecht gekomen is zonder dat er een
oorzakelijk verband is. Bedenk daarbij dat er in Germania inferior geen dergelijke Romeinse zilverwerken
zijn gevonden dan juist deze vier zilveren siervoorwerpen.
Is er een Romeins officier in de Peel verongelukt of verdronken?
Om maar met de deur in huis te vallen: nee, er is geen Romein met zijn paard in het veengebied terecht
en om gekomen.
Als je de vindomstandigheden op zijn merites beoordeelt dan is er geen enkele restant van een levend
wezen gevonden, wat wel te verwachten zou zijn als je het vergelijkt met de vondsten van bijvoorbeeld
veenlijken in Drenthe.
De helm alleen al was zo verschrikkelijk kostbaar dat bij verlies door wie dan ook onmiddellijk daarna
een zoektocht zou zijn georganiseerd.
Ook een gevecht is zeer onwaarschijnlijk, je kunt nl. niet vechten in een dergelijke omgeving, en na het
gevecht zou de overwinnende partij alle kostbare voorwerpen hebben meegenomen.
De vindplaats was destijds minstens even afgelegen als rond 1800. Bewoning was er toen niet in een
straal van enkele km; mensen die illegaal turf staken kwamen rond 1800 uit de naburige Limburgse dorpen.
De helm was duidelijk een parade- of sierhelm, niet geschikt voor het gevecht, en met de ijzeren
binnenhelm veel te zwaar voor continu gebruik.
De overige wapenen lijken wel geschikt voor oorlogsvoering, maar in dat gebied was het al geruime tijd
veilig voor de bewoners. Eventuele invallen van Germaanse volkeren zouden beslist niet in of via de Peel
plaatsvinden.
Er blijft dan maar één conclusie over: alle voorwerpen zijn als schat voor het nageslacht verstopt of
als tijdelijke bergplaats voor betere tijden. Maar de spullen zijn nooit opgehaald...
Natuurlijk rijst dan de vraag waarom doe je dat?
Er waren en zijn natuurlijk talloze kostbaarheden geschonken aan God of goden vóór of na een bijzondere
gebeurtenis. Vooral zwaarden werden in rivieren gegooid, heeft de auteur ergens gehoord.
Door de precieze datering van de munten is een andere plausibele verklaring mogelijk. Juist in de
periode rond 320 vindt het Christendom zijn ingang in onze gebieden. Constantijn heeft deze
Christianisering niet tegengehouden, hij is zelf in zijn leven bekeerd tot het Christendom.
De eigenaar van de helm – en wellicht enkele andere geciseleerde zilveren voorwerpen – kan de helm
opzettelijk verstopt hebben als teken van bekering, oorlogvoeren was nu niet bepaald een Christelijk
gepropageerde bezigheid.

[29,15]

Adolph Mulder documenteert de kerk te Tongelre en elders
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Chronologische inventarisatie van afbeeldingen door Mulder
5
303.780 Exterieur met toren van de Nederlands Hervormde kerk te Sellingen, ...............5
1875 Doophek van de Sint Michielskerk te Zwolle..........................................5
de Hervormde Kerk te Binnenwijzend........................................................5
1876 Bouwfragmenten, diversen van de Kerk te Westwoud....................................5
1876 Gevelaanzicht en doorsnede, enz. van de Sassenpoort te Zwolle.......................5
Raadhuis - Stadhuis te Nijmegen...........................................................6
25 mei 1878 Bovenkerk [of Groote Kerk] te Kampen.........................................6
1878 Doorsnede en plattegrond koor van de Hervormde kerk te Amersfoort...................6
Grote- of St. Eusebiuskerk te Arnhem......................................................6
1878 Plattegrond begane grond, enz. van De Abdij te Middelburg...........................6
1878 Gevangenpoort te Woudrichem.........................................................6
1879 Hervormde kerk te Weidum............................................................6
1879 Hervormde Kerk te Middelstum; ook genaamd: Kerk van de Heilige Hippolytus...........6
1879 Huis Asega - Azinga te Middelstum...................................................7
1879 Hervormde Kerk te Hoogblokland......................................................7
1880 Hervormde kerk te Baarsdorp.........................................................8
1880 Hervormde kerk te Kapelle ..........................................................8
1880 Raadhuis te Sluis...................................................................9
1881 Plattegronden en gevels, enz. van de Senaatkamer: auditorium te Utrecht.............9
1881 en/of 1884 Zuidgevel, enz. van Paushuis te Utrecht.................................9
1881 Hervormde Kerk of Grote Kerk of Sint Vituskerk met toren te Naarden.................9
1881 Hervormde Kerk van Kollum...........................................................9
1881 Wiarda State of Wyarda State te Goutum.............................................10
1881 Hervormde Kerk te Goutum. .........................................................11
1882 Onze Lieve Vrouwekerk [Rooms-Katholieke kerk of basiliek] te Maastricht............11
1882 Gevangenpoort te Bergen op Zoom....................................................11
april 1883 Hervormde kerk te Kimswerd...................................................11
1884 Sint Andreaskerk - Sint Andrieskerk te Maastricht..................................12
1 december 1886 Hervormde Kerk te Velsen................................................12
1888 Rooms-katholieke Kerk te Susteren..................................................13
1888 Kasteelruïne Valkenburg te Valkenburg..............................................13
1888 en 1893 Kasteel Borgharen te Borgharen.............................................13
11, 12 en 13 december 1888 Rooms-Katholieke Kerk te Tongelre............................13
1889 Grote kerk te Breda................................................................13
1889 Hervormde Kerk te Kolderveen.......................................................14
1890 Nobelpoort te Zierikzee............................................................14
25, 26, 27 oktober 1890 De Leijenhof te Wahlwiller [bewerkt januari 1982] ..............14
Hervormde Kerk te De Lier................................................................14
april 1892 en juli 1926 [en oktober 1931?] Rooms-katholieke kerk te Arcen...............14
1893 Kasteel Borgharen te Borgharen.....................................................14
september 1893 Raadhuis te Kampen.......................................................14
1893 Hagepoort te Kampen................................................................15
1893 Noordgevel, doorsnede en plattegrond van de hervormde Kerk ........................15
1894 Hoofdtoren te Hoorn................................................................15
Kapittel van Sinte Maria te Utrecht......................................................15
1895 en/of 1897? Rooms-Katholieke Kerk te Swalmen.......................................15
1895 Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk...........................................15
1895 Raadhuis te Schagen................................................................16
1895 Hervormde kerk te Schagen..........................................................16
1896 Dominicanerkerk te Maastricht......................................................17
Rooms-Katholieke Kerk met toren te Tubbergen.............................................17
1898 Bovenaanzicht of plattegrond begane grond van de Statenkamer te Utrecht............17
Nieuwe- of Kruiskerk te Zaandam..........................................................17
augustus 1898 en oktober 1932 Grote of Sint-Nicolaaskerk te Vollenhove..................17
1899 Gevelaanzicht: restauratietekening van Nieuwstraat 33 te Dordrecht.................17
1899 Voorgevel van Hotel de l’Europe te ‘s-Gravenhage...................................17
1899 Sint Pieterskerk te Oirschot.......................................................17
Hervormde kerk te Rijsen ................................................................18
1900 [Grote of] Maria [of Sint] Magdalenakerk te Goes...................................18
Voormalig Stadhuis - Wijnhuis te Groningen...............................................19
1900 en 1989 Plattegrond en doorsneden, enz. van de Zuidpoort te Brielle................19
1900 Hervormde Kerk te Harmelen.........................................................19
1901 Herstelde toestand zuidzijde van de Grote kerk te Dordrecht........................19
Zandstenen poortje te Deventer...........................................................19
1901 Zuidgevel na de restauratie van de Speeltoren te Edam..............................19
1901 Plattegronden van ‘s Gravensteen te Zierikzee......................................19
oktober 1901 Hervormde Kerk te Sprang...................................................19
1901 en/of 1902 Voorgevel Friesestraat, enz. te Coevorden...............................19
Kasteel Bronkhorst te Bronkhorst.........................................................20
14 juni 1901 Rooms Katholieke Kerk - toren te Meijel [december 1972]....................20
Hervormde kerk te Kamerik................................................................20
1902 Schets voor de vergroting - zuidgevel, plattegrond en doorsnede ...................20
Hervormde Kerk - toren te Rijnsburg......................................................20
R.-Kath. kerk te Halsteren, .............................................................20
augustus 1903 Academiegebouw te Breda...................................................20
augustus 1903 Kerk der Ned. Herv. gemeente te Sleeuwijk.................................20
1903 Voorgevel, enz. te Zaltbommel......................................................20
14 tot 16 februari 1904 [Rooms Katholieke kerk of] Magdalenakerk te Rijen...............20
19 december 1904 Rooms-Katholieke Kerk met Toren te Oirschot............................21
1905 Gevels, doorsnede, plattegronden, enz. van Schiertins te Veenwouden................21
1905 Westgevel van de Hervormde Grote of Sint Maartenskerk te Zaltbommel................22
juni 1905 Berkelpoort te Valkenburg aan de Geul.........................................22
juli 1905 Hervormde Kerk te Sleeuwijk...................................................22
5 september 1905 Huis Koestraat voormalig wijnpakhuis van v.d Kop ......................22
stedelijk graanpakhuis te Schoonhoven....................................................22
Limmen (N.-H.) ..........................................................................22
1906 Vier traceringen om in de galmgaten aan te brengen in de Toren te Ede..............22
juli 1906 Rozijnenkorf/Rozijnkorf te Dordrecht..........................................22
12 juli 1906 Edam’s museum..............................................................22
24 september 1906 De gebrandschilderde glasvensters ....................................23
augustus 1907 Raadhuis te Klundert......................................................26
1907 Ontwerp voor restauratie - voorgevel van het Waterlandshuis .......................26
1907 Twee plannen -westgevel van de Gemeentetoren te Rheden.............................26
Toren te Sleen...........................................................................26
Hervormde kerk te Elburg.................................................................26
18 mei 1907 DE NIEUWE KERK TE ANKEVEEN..................................................27
mei 1907 Hervormde Kerk van Zegwaart....................................................29
Nieuwezijds Kapel te Amsterdam...........................................................29
1908 Portalen van de Martinikerk te Bolsward............................................29
1908 Trap met deur en vensters van het Stadhuis te Middelharnis.........................30
1908 Oostgevel en doorsneden, enz. van de Hervormde kerk te Loosduinen..................30
Hervormde kerk en gemeentetoren te Schoonhoven...........................................30
april 1908 Het Huis gemerkt A 95 te Oisterwijk..........................................30
oktober 1908 N.H. Kerk te Dussen........................................................30
1909 Kerk en toren, enz. van de Hervormde kerk te Zwammerdam............................30
Kasteel Doorwerth te Doorwerth...........................................................30
1909 Voorgevel van Huis “Bethlehem” te Gorcum...........................................30
Hervormde Kerk te Woubrugge..............................................................30
Het Arsenaal te Amsterdam................................................................30
1909 Plattegronden, enz. van het Raadhuis van Oud-Beijerland............................30
Raadhuis te Leiden.......................................................................31
Hervormde Kerk te Schoonhoven............................................................31
Kapel klooster Heil[i]ge Geestzusteren, enz. te Delft....................................31
1910 Gevel in herstelde toestand van het Venduhuis te Delft.............................31
1910 oude raadhuis te Kampen............................................................31
Pastorie te Kerkdriel....................................................................31
Kampveersche toren, nevengebouw te Veere.................................................31
Hervormde Kerk te Wierum.................................................................32
Hervormde Kerk te Zetten.................................................................33
Catharinaklooster te Harderwijk..........................................................33
Hervormde kerk te IJsselmuiden...........................................................33
Poorten te IJsselstein...................................................................33
23 augustus 1911 ULRUM, 22 Aug. ........................................................34
21 september 1911 Kerk en Toren te Schoonhoven..........................................34
Raadhuis te Culemborg. Voorgevel.........................................................34
Oosterpoort te Hoorn.....................................................................35
23 januari 1912 Muurschilderingen.......................................................35
6 mei 1912 PLAN 1913....................................................................35
23 december 1912 In de Hervormde kerk te Spaarndam zal, ................................35
1913 Herstellingsplan van éen der gevels van de Muntenplaats te Deventer................36
Hervormde Kerk te Schore.................................................................36
31 maart 1913 Inwijding Kerk te Midwolde................................................36
18 april 1913 Kort Raadsverslag. .......................................................37
30 mei 1913 Z.-Hollandsche Archeologische Commissie.....................................37
22 augustus 1913 Rooms-katholieke kerk te Heer..........................................38
18 november 1913 De kloostergang te Utrecht.............................................38
Sint Jacobstoren te Vlissingen...........................................................39
1915 Koorscheiding van de Hervormde kerk te Vlissingen..................................39
1914 Tracering balustrade, enz. van de Gemeentetoren te Beverwijk.......................39
1914 Uitbreidingsplan van de Hervormde kerk te Ede......................................39
de Nieuwe kerk te Delft..................................................................39
1914 Detail gevel van de Kloosterkerk te ‘s-Gravenhage..................................39
22 december 1914 Oud-Elburg.............................................................40
Raadhuis te ‘s-Heerenberg................................................................41
1914 en/of 1915 Topgevelafdekkingen, enz. van de Hervormde kerk te Zuidbroek............41
1915 Verbouwing tot handelsschool - doorsneden, enz. van Reventer te Zwolle.............41
hervormde kerk, Gemeente toren te Heumen.................................................41
1915 Rooms-katholieke kerk te Schinnen..................................................41
Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam...................................................41
1915 Bovengedeelte van het archiefgebouw: zijgevel, enz. van de Domkerk ................41
1916 Vergaarbak, enz. van de Domkerk te Utrecht.........................................41
1917 Doorsnede van de voormalige sacristie van de Domkerk met Toren te Utrecht..........41
Hervormde kerk te Breukelen..............................................................41
1916 Toreningang, enz. van de Hervormde kerk te Laren...................................41
1916 Ontwerp predikantenkamer onder het orgel, enz. van de Bethlehemskerk...............41
[Hervormde] Kerk te Ulrum................................................................41
Hervormde kerk te Ede....................................................................42
1916 Schetsontwerp van een gebrandschilderd raam van de Hervormde kerk..................42
1917 Ontwerp voor een tafel in de raadszaal, enz. van het Raadhuis......................42
Voormalig stadhuis te Tholen.............................................................42
1918 Kasteel Obbicht te Obbicht.........................................................42
1924 Zuidgevel, enz. van Sint Janskerk te Utrecht.......................................42
februari 1926 Dinghuis te Maastricht....................................................42
3 juli 1927 Restauratie van het slot Duurstede..........................................42
12 mei 1928 De toren van Hilvarenbeek. (Slot). .........................................43
27 februari 1936 AD. MULDER 80 JAAR.....................................................44
1 juni 1961 DE MIDDELEEUWSE KERK VAN NOORDBROEK.........................................44
Herstelde toestand westzijde, enz. van de Hervormde kerk te Elburg.......................45
Gevelaanzichten en doorsnedes - restauratie van het Raadhuis te Elburg...................45
Oude Raadhuis te Elburg..................................................................45
Deuren in de westgevel van de toren van de Grote of Sint Jacobskerk......................45
Plattegrond van de Oude kerk te Eexta....................................................45
Gevelaanzicht en plattegronden van de Mookerpoort te Nijmegen............................45
Detail, enz. van Stadhuis te Nijmegen....................................................45
???? Plattegronden, enz. van Hanckemaborg te Zuidhorn...................................45
St. Joriskerk te Amersfoort..............................................................45
Hervormde kerk te Breukelen..............................................................46
Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort.........................................46
Doorsnedes, plattegrond en bankenplan, enz. van de Hervormde kerk te Rijnsburg...........46
Voor- of westgevel: aanzichten van Raadhuis te Schoonhoven...............................46
Balustrade toren van de Hervormde kerk te Vianen.........................................46
Westgevel en oostgevel van de Hervormde Kerk te Den Burgh................................46
Sint Antoniuskapel te ‘s-Hertogenbosch...................................................46
Plattegrond van de Sint Pieterskerk te Leiden............................................46
Hervormde Kerk te Raamsdonk..............................................................46
Plattegrond en details van de Hervormde Kerk te Nieuwe Niedorp...........................46
Hervormde Grote of Sint Maartenskerk te Tiel.............................................46
Gevel van de consistorie (recto) van de Hervormde Grote kerk te Rotterdam................46
Bovenaanzicht of plattegronden per verdieping van de Sassenpoort te Zwolle...............46
Detail gehengen en deurprofiel van de Toren op het kerkhof te Alblasserdam...............46
Stadhuis te Appingedam...................................................................46
[1947] Gevel aanzicht van een woonhuis te Dordrecht.....................................46
[1969] Hervormde kerk te Ede............................................................46
Hervormde kerk te Appelscha..............................................................46
Westerkerk te Harlingen..................................................................46
februari 1993 Sint Servaaskerk te Maastricht............................................46
[1998] Plattegrond en situatie van de Hervormde kerk te Alphen aan den Rijn.............47
[2002] Plattegrond met bouwperioden van de Grote Kerk te Veere..........................47
[?] Doorsnede over A-B van de Grote Kerk te Veere.......................................47
[2002] Plattegrond met bouwperioden van Sint Bavokerk te Aardenburg.....................47

Maar er is nog een andere verklaring mogelijk:
Werden alle voorwerpen verstopt als voorbeeld van militair materieel?
Een eigenaardige vraag wellicht, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat geprobeerd is alle militaire
voorwerpen die een Romeins soldaat bij zich had te tonen. In zekere zin lijkt dat op een museum dat
objecten bij elkaar plaatst om een overzicht te geven van een bepaald onderwerp. Hieronder vindt u
enkele foto's genomen in Museum het Valkhof te Nijmegen dat juist dat doet met poppen gekleed in Romeins
militaire kleding en dito van een paard.
De “Gouden Helm” is een deel van een geheel
In het verleden is de aandacht vooral naar de “Gouden Helm” gegaan, maar dat is maar een deel van een
veel groter geheel. Na de vondst vormt de helm, en de munten in mindere mate, in allerlei publicaties de
hoofdmoot. De andere voorwerpen komen nog minder aan bod, vooral ook omdat die eigenlijk al uit het
gezicht verdwenen waren. Toch zijn er wel degelijk verschillende berichten die hierover berichten. De
brief van december 1911 van directeur Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen is hierin het meest
gedetailleerd, wat niet zo verwonderlijk is want hij had die voorwerpen zelf in bezit. Dat geeft hij
niet expliciet toe, maar wel dat hem voorwerpen zijn aangeboden. We gaan in deze publicatie hierover
uitvoerig in, ook wordt verslag uitgebracht over de naspeuringen naar die voorwerpen van directeur Bos.
[...]

Missend: schild/parma scutum

Shields
The legionary scutum, a convex rectangular shield also disappeared during the 3rd century. All troops
steen -1adopted the auxiliary oval (or sometimes round) shield (clipeus). Shields, from examples found at Dura
afgeslagen vuistknots -2and Nydam, were of vertical plank construction, the planks glued, and faced inside and out with painted
half fabricage bijl -3leather. The edges of the shield were bound with stitched rawhide, which shrank as it dried improving
steen -4structural cohesion. It was also lighter than the edging of copper alloy used in earlier Roman shields.
steen -5Scutum
slijpsteen -6Scutum is the Latin word for shield, although it has in modern times come to be associated with the
steen -7standard semi-cylindrical type carried by Roman legionaries. The Republican curved body shield was oval
vuistknots -8-- as is shown by the Altar of Domitius Ahenobarbus in Rome, the Aemilius Paullus monument at Delphi, or
slijpsteen -9an actual example found at Kasr el-Harit in Egypt -- but gradually evolved into a rectangular (or substeelknots -10rectangular) shape during the early imperial period.
steen -11Rectangular scuta - sometimes convex, sometimes flat - were constructed largely of strips of overlapping
steen -12bentwood (possibly set in place by steaming over a curved form (in much the same way as a modern plywood
pijlpunten -13chair is made) although no direct evidence survives to prove this) covered with leather. This meant the
pijlpunten -14- [andere zijde]
shield was strong and yet light enough (about 5.5 kg, or 7.5 kg with a reinforced boss) to be carried
Peelhelmvondsten -15over long distances. The best surviving example, from Dura-Europos in Syria, was 1.06 m in height, a
chord of 66 cm, with a distance around the curve of 86 cm, and a thickness of 5 mm to 6 mm. The curved
Vondst 15, werktuigen en werpstenen
shape of the shield allowed it to absorb (and deal) heavy blows, while the sides sloped away from the
Enkele van de bovenstaande afbeeldingen van
voorwerpen die Leo Kluijtmans heeft gevonden tussen attacker, allowing arrows and enemy blows to glance off without transmitting the full force of the
1960 en 1965 behoorden zeer waarschijnlijk ook tot impact to the legionary sheltering behind it. The boss in the centre of the shield (the umbo),
constructed either from copper alloy (brass or bronze) or iron, was itself used offensively, being heavy
de vondsten rond de Peelhelm.
and dense enough to stun or wind an opponent (easing the legionary's subsequent strike with his
gladius). Legionaries would typically advance alternately with the scutum and then (with the scutum
partially raised, crowding and blocking the opponent) with the gladius. The edges of the shield were
also bound in brass or rawhide, to reinforce and protect them, and may also have been used offensively.
The shape of the scutum allowed packed formations of legionaries to overlap their shields to provide an
effective barrier against missiles. The most novel (and specialised, for it afforded negligible
protection against other attacks) use was the testudo (Latin for "tortoise"), which added legionaries
holding shields from above to protect against descending missiles (such as arrows or objects thrown by
defenders on walls).
Parma
A parma was a type of oval shield used by Roman army, especially during the later period of Imperial
history. It was used mainly by auxiliary infantry and cavalry, the legionaries preferring the heavier
but more protective scutum, during earlier periods. It is a yard across and has iron in its frame making
it a very effective piece of armor.
schild Waarschijnlijk was er een met leer bespannen schild bij de begraven uitrusting. Eveneens
waarschijnlijk is dat dat de leren beschilderde lap zou kunnen zijn, zoals Bos in zijn brief schrijft.
Wellicht had Bos deze lap zelf in bezit!

[15,27]

[13,28]

[18,19]

Cassis, umbo, phalera et cantharus...........................................................1
Verblijfplaats van de voorwerpen..........................................................1
Gemeenschappelijke eigenschappen..........................................................2
De Peel...................................................................................2
Vind- en bewaarplaatsen...................................................................2
Conclusie.................................................................................3
Bijlage: De cantharus.....................................................................3
Waarschijnlijk werden in de Romeinse tijd met de vier bovengenoemde Latijnse woorden de vier zilveren
voorwerpen aangeduid die hier ter discussie staan. Cassis (of galea) staat dan voor een metalen helm,
umbo voor een sierschijf op een rond schild, phalera voor een sierschijf op het tuig van een paard of
als versiering bij de uitrusting van een soldaat en cantharus voor een drinkbeker, zoals soldaten die
hadden. Het betoog van de auteur is dat de voorwerpen mogelijkerwijze een geheel vormen.
Bovendien is er sprake geweest van een gouden zwaard en schild dat bij Liessel gevonden zou zijn - ver
vóór 1840 - maar dat in 1840 al niet meer te traceren was. Het zou verward zijn met de phalera die de
schrijver wel gezien heeft in Meijel. Overigens is er in 1931 wel degelijk een bronzen zwaard gevonden
in Kronenberg: Het was november 1931 toen Hand Mulders en zijn 8 jarige zoon Wiel in de Blakt in
Kronenberg bezig waren met het rooien van een houtwal. Het gebied was erg moerassig en tegenwoordig
bekend als de Heesbeemden. Tijdens de werkzaamheden stuitten zij op een bronzen zwaard. Het lag op een
diepte van ongeveer 50 cm. Het zwaard was ongeveer 53 cm. lang en 3 cm. breed. Het zwaard moet
toebehoort hebben aan een bijzonder iemand, niet aan een “gewone man”. De naam van de vindplaats “De
Blakt” komt al voor op kaarten van Sevenum uit 1745. Het betekent “open water”. Wetenschappers denken
dat de wapens in het water zijn gegooid, deel uitmakend van een bepaald ritueel, een soort offer.
Nog vermeld moet worden dat in 1837 ten zuiden van het huidige dorp Deurne een uitgebreid urnenveld is
gevonden. Dit ligt echter op een aanzienlijke afstand ten westen van Helenaveen.
Verblijfplaats van de voorwerpen
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevinden zich de helm en de sierschijf die aantoonbaar
afkomstig zijn uit de Peel, respectievelijk uit het dorp Helenaveen in 1910 en uit het naburige gehucht
Maris uit 1844. Tenminste, volgens berichten zou de sierschijf in 1844 in Helden gevonden zijn, destijds
behoorde de vindplaats waarschijnlijk tot de gemeente Meijel.
Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras van de Peel, niet ver van het gehucht Maris gevonden, en
bevindt zich thans in het Leidsch Museum Het is een medaillon van verguld zilver van ruim 21 cM.
middellijn, dat in vrij hoog relief een voorstelling vertoont van in het midden een man, die een leeuw
worgt, daaromheen dierengevechten, o.a. twee dieren, die elkander een runderkop betwisten; in den rand
met geciseleerde lijstjes zijn vier gaatjes aangebracht om het medaillon misschien op een schild te
hechten; in twee gaatjes zitten nog de nagels met ronde kopjes. Naar den stijl der figuren oordeelt men
het stuk van Oost-Europeesche afkomst te zijn.
In het Museum de Valkhof in Nijmegen bevindt zich de zogenaamde kantharos van Stevensweert, waarvan deze
auteur beweert dat deze nooit in de Maas gevonden kan zijn zoals rond 1950 de vermeende vinder heeft
verteld. Daarmee staat de vindplaats weer open. Tenslotte is volgens een zeer betrouwbaar bericht uit
1840 in 1807 in dezelfde omgeving een halve-maan-vormige schijf gevonden waarop wilde dieren en
hiërogliefen waren afgebeeld. Dit bij de turfgraverij destijds gevonden.
Ik heb het berigt dat een landbouwer te Deurne Liessel in het bezit zoude zijn van een romeinsch zwaard
en een gouden schild welk in den peel zoude zijn uitgegraven zeer betwijfeld, wijl ik er nooit iets van
vernomen had. ook is mij bij onderzoek gebleken dat er niemand iets van weet, waarschijnlijk heeft men
dit verward met hetgeen in de naburige gemeente Meyel heeft plaats gehad. men heeft aldaar een goud
schild gevonden. voor eenige jaren te Meyel zijnde heb ik mij naar het huis van den toenmaligen
burgemeester Goossens begeven om deze merkwaardigheid te zien. hij vertoonde mij een schild welk in den
peel in het jaar 1807 omtrent vijf voeten onder de oppervlakte van den grond bij gelegenheid eener [...]

[13,23] Afbeeldingen van Romeinse ruiters,
e.d.
Grande Ludovisi: Third-century soldiers
battling Gothic troops

- 1 januari 1960 [het betreft 1911]: Een jaar
later, toen men de laatste 'bank' langs de hoogte
afgroef, vond men nog een mooi klein wijn-vaatje,
met een paar liter inhoud, de rest van de totaal
vertroebelde wijn zat er nog in. Het vaatje is
naderhand wél zoek geraakt. Het vaatje werd bij
elkaar gehouden door tenen bandjes, en had een
zilveren kraantje, jammer dat 't verloren is
gegaan.

[17,19] Archeologische vondsten in Deurne en
omgeving [sierschijf van Helden]
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1922: Iranians and Greeks in South Russia

Mogelijk tijdsverloop van de veranderingen van ijzer in het veen
- Het zwaard of ander ijzer-bevattende voorwerp komt in het veen terecht, een waterige omgeving met veel
organisch materiaal.
- Omvorming tot ijzer(II)sulfaat?
- Het ijzer(II)sulfaat wordt door anaërobe bacteriën aangetast; in plaats van zuurstof vindt de
overdracht van waterstof plaats op het sulfaat.
Sulfaatreductie of desulfuricatie, reductie van sulfaten tot zwavelwaterstof door obligaat anaërobe
bacteriën van het geslacht Desulfovibrio. Bij de afbraak van organische stof door dit organisme wordt
waterstof in plaats van op zuurstof overgedragen op sulfaat. Het gevormde waterstofsulfide (H2S) kan met
ijzer-zouten neerslaan als ijzersulfide (FeS); dit veroorzaakt de zwarte kleur van de modder die men
bijv. even onder het grondoppervlak in de Waddenzee of in de Zwarte Zee aantreft.
- Het gevormde waterstofsulfide (H2S) kan met ijzer-zouten neerslaan als ijzersulfide (FeS).
Waterstofsulfide, H2S, wordt o.a. gevonden in vulkanische uitwasemingen, in mineraalwaterbronnen en in
aardgas. Laboratoriumbereiding is mogelijk door de ontleding van een sulfide met een mineraal zuur,
bijv. ijzer(II)sulfide met zoutzuur:
FeS+2HCl -> FeCl2+H2S.
H2S is een kleurloos gas met onaangename reuk (rioolstank); het is giftig. Het is in waterige
oplossing een tweebasisch zuur, waarvan vooral de tweede trap erg zwak is. Het is gemakkelijk te
oxideren tot elementaire zwavel.
IJzersulfiden. Het eenvoudigste sulfide is FeS, ijzer(II)sulfide, dat ontstaat bij het samensmelten
van zwavel en ijzer. Het slaat neer wanneer oplossingen van ijzer(II)zouten met die van een
alkalisulfide bijeengebracht worden. Het vormt grijze of zwarte metaalachtige brokken. Het is
onoplosbaar in water. In verdunde minerale zuren lost het op onder ontwikkeling van zwavelwaterstof.
IJzer(II)chloride wordt bereid door ijzerpoeder op te lossen in verdund zoutzuur. Bij het indampen van
de oplossing ontstaat dan het blauwgroene tetrahydraat FeCl2.4H2O. Dit tetrahydraat bevat octaëdrisch
omgeven Fe2+ in eenheden FeCl2(H2O)4; dezelfde eenheden komen voor in het hexahydraat FeCl2.6H2O, dat
beneden 12°C uitkristalliseert. Kristallen van de ijzer(II)hydraten verweren en verkleuren aan de lucht
door de oxidatie tot ijzer(III)zouten.
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Ringkraag
Volgens een beschrijving uit 1840 is in Meijel in
1807 een soort ringkraag gevonden:
In het jaar 1807 men heeft men aldaar een goud
schild gevonden. voor eenige jaren te Meyel zijnde
heb ik mij naar het huis van den toenmaligen
burgemeester Goossens begeven om deze
merkwaardigheid te zien. hij vertoonde mij een
schild welk in den peel in het jaar 1807 omtrent
vijf voeten onder het onder de oppervlakte van den
grond in den peel bij gelegenheid eener turfgraving
gevonden was, hetzelve was van goud of althans
zwaar verguld gedreven werk, op hetzelve waren
hyroglyphen en andere figuren van leeuwen, tijgers
&c gedreven, en had de vorm van een halve maan,
veel gelekende naar een ringkraag
Deze beschrijving duidt op een phalera, en heeft
In de Peel zijn weinig archeologische vondsten
een verbluffende overeenkomst met The phalara from
gedaan. Dit werd in de krant opgemerkt direct na de Starobêlsk, zoals te zien is op figuur 20 van
vondst van de Peelhelm in juni 1910 en ook later in Irians and Greeks in South Russia.
1911 door de directeur van de N.V. Maatschappij
Zie verder ook over dit onderwerp:
Helenaveen die veel vondsten rond de Peelhelm zelf
http://www.pontos.dk/publications/books/bss-8heeft verworven en in zijn villa in Helenaveen
bewaarde. Na zijn dood in 1931 zijn deze voorwerpen files/bss-8-03-mordvintseva
en Phalarae of horse harness
uit het zicht geraakt.
Bij nader onderzoek is er wel degelijk meer
Sierschijf [van Helden/Meijel]
gevonden: begin 1837 vonden militairen die bij
Deurne {Huub Kluijtmans zegt bij St. Jozefparochie, Maar in 1844 is in het moeras van de Peel een ronde
schijf gevonden, die dus niet de vorm heeft van een
de kranten van destijds noemt het de Kempensche
ringkraag. Deze schijf bevindt zich nu in het
heide] veel urnen en andere voorwerpen gevonden.
Deze opgegraven voorwerpen waren direct geschenken Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras van
en handelswaar. Een deel is later in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden terecht gekomen. de Peel, niet ver van het gehucht Maris gevonden,
In de jaren zestig en zeventig heeft Leo Kluijtmans en bevindt zich thans in het Leidsch Museum Het is
als amateur-archeoloog meerdere vondsten in de Peel een medaillon van verguld zilver van ruim 21 cM.
gedaan, vooral van stenen die als werktuig gebruikt middellijn, dat in vrij hoog relief een
voorstelling vertoont van in het midden een man,
zijn. Ook heeft hij meerdere pijlpunten gevonden
bij de plek waar ook de Peelhelm is gevonden. Deze die een leeuw worgt, daaromheen dierengevechten,
o.a. twee dieren, die elkander een runderkop
pijlpunten kwamen in 1963 te voorschijn na een
verwoestende maandenlang durende veenbrand in 1959. betwisten; in den rand met geciseleerde lijstjes
zijn vier gaatjes aangebracht om het medaillon
Daarvoor had hij o.a. al een maalsteen gevonden.
Tevens kwam ook een bronzen ringetje te voorschijn misschien op een schild te hechten; in twee gaatjes
zitten nog de nagels met ronde kopjes. Naar den
die bij de man-en-paard-uitrusting heeft behoord.
stijl der figuren oordeelt men het stuk van OostEuropeesche afkomst te zijn.

17 augustus 1910 IJzervretende bacteriën.
IJzeren buizen, die in den grond gelegd worden en aldus aan de inwerking van vocht blootgesteld zijn,
beginnen spoedig te verteren. Als zij niet zorgvuldig gegalvaniseerd of geteerd zijn, toonen zij
gewoonlijk na eenigen tijd uitgevreten plekken. Deze "wonden" zijn na een onderzoek, dat de chemicus
Gaines heeft ingesteld en waarover het tijdschrift Knowledge bericht, aan bacteriën toe te schrijven, en
wel bepaaldelijk aan de soorten Crenothrix, Cladothrix en Heptothrix.
Deze bacteriën vreten het ijzer niet in dien zin, dat zij daar aan een wezenlijke voedingsstof
ontleenen, doch zij brengen het ijzer door afscheiding van een zuur tot oplossing. Deze werking kan
direct gebeuren wanneer de bacteriën zich op het metaal vastzetten, of indirect als zij den omringenden
grond zuur maken. De aanwezigheid van zwavel kan de vernieling nog bespoedigen, hetzij door ontbinding
van in den grond aanwezige zwavelzure zouten, hetzij dat de bacteriën zelf de zwavel afscheiden. Daarbij
werkt verder het door vele bacteriën bereide moerasgas mee, doordat het de zwavelzure kalk in den bodem
onder vorming van zwavelwaterstof ontleedt, welke slof dan op zijn beurt het metaal aantast. Het beste
middel tegen deze onderaardsche krachten zijn een grondige ontwatering van den bodem of het bedekken van
het metaal met een laag gebluschte kalk.

[13,24]

[28,18] Vergelijkingen met de oude Sint
Martinuskerk te Tongelre

Archeologische vondsten in Deurne en omgeving,. . . .1
Inleiding.........................................1
Overzicht van archeologische vondsten in de Peel. .3
Documenten en krantenartikelen met betrekking tot
de sierschijf e.d.................................9
14 december 1849 - Onder de gemeente Haelen, nabij Roermond, is eene plaats, Melenborg geheeten (eene
circa 1805: Tranchot-kaart van de Peel............9
verbastering welligt van Menenborg, een kasteel der Menapiers), liggende langs den ouden Maas, en aan
25 augustus 1807 Over het begraven der Dooden bij
den anderen kant belendende aan den ouden Romeinschen weg, die van Tongeren naar Nijmegen liep. […]
de Ouden..........................................9
12 september 1813 Gemeenten Deurne en Liessel.. . .9
14 september 2007 't Hales Brook, of Haelensche Broek,
4 februari 1837 Deurne 3 Februarij 1837. ........9
Haeles Brook, Haelerbrook is 'n saort van gehuch achter waat taegewoordig 't industriegebied
4 mei 1837 NEDERLANDEN. .........................9
Windmolenven en Zevenellen hìtj, oftewaal inne buurt van dae sjlingerwaeg bie de Plem urges rechsaaf,
3 juni 1837 HAARLEM, 30 Februarij...............10
väör of nao kefee Harleys. D'r ligke dao ein paar sjtraote mit get aojer boerderieje (ò.a. klein
23 april 1839 MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIJDEN. . . .11
Melenborg, groeat Melenborg) en zelfs ein kestieël Kikkerberg. Det zeen zo ongevieër de Peter
[...] Op de afdeeling der Germaansche en Noordsche
Schreursweg, de Geyserweg (paedje achter 't kirkhaof van Häör), de Melenborgweg en de Broekweg (inne
oudheden ........................................11
volksmondj ouch geneumdj 'Boxpleite'). D'r ligke dao un hoes of 9 aan eine kantj en 1 aan de angere
kantj vanne waeg, die allemaol oetkieke äöver de oeterwaarde vanne Maas. Vreuger zal die get donder biej 19 september 1839 — De heer C. R. HERMANS, . . . . .11
24 september 1839 Lijk-Urnen, een litt. hum.
gestruimdj hubbe, noe kumptj ze mer aaf en toe de waeg op (hoeagwater 1926(?), 1993, 1995). 't Is ein
doct.phil. maget rector, ........................11
onverwacht sjtökske bewoeaning taegewoordig; aan dae kantj van de net omgelagte Napoleonsbaan (N273),
achter die febriekskes, det tankstation en zo don bie die Plem (Maascentrale, Demkolec).'n Lang laan mit 26 september 1839 Ik lees in het Prov. Dagblad van
Noord-Braband, ..................................13
mieër as 100 populiere naeve de helle waeg en daoachter 'n toegruujendj oetzich toet aan Remunj
14 maart 1840 MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIJDEN.. . .14
(Roermond). 'n Paar jaor truk wore dao nog weilènj, mer die haet de gemindje noe volgepaotj, as
17 april 1840 [Bijzondere correspondentie]. . . . . .14
compensatie van waat ze höbbe gekaptj wie ze de waeg omlagte.
Aangezeen d'r ein sjtök Galgenberg hìtj en ein Windmolenven vermoed ich det d'r vreuger uns get van ein 12 mei 1840 [brief aan de burgemeester van Deurne]
mäöle haet gesjtange, en det d'r wal uns get luuj zeen opgeknuiptj. Wie de waeg waerdj omgelag zeen d'r .................................................16
29 juni 1840 Provinciaal Bestuur RANB 17 inv. nr.
reste gevonje van een kampement oet de tied van Napoleon, mer ouch waere d'r in die buurt wal uns get
12419............................................16
[15,20] 18 maart 1890
26 januari 1841 MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEYDEN.. .18
Naar aanleiding van het bericht uit Weert, hetwelk
31 maart 1864 Voor de VADERLANDSCHE oudheden . . .19
door de pers de ronde doet, wordt ons van bevoegde
28 november 1874 OUDHEDEN.......................20
zijde gemeld dat onze Regeering tijdig met de
1 maart 1890 Antiquiteiten......................20
ontdekking der oudheden was in kennis gesteld; dat
7 mei 1893 Tentoonstelling te Eindhoven.........21
door den ontdekker en rechthebbende op de
16 februari 1895 Oudheden. — De Heer G. M. Kam, te
exploitatie (krachtens onderteekend bewijs) 17
Nijmegen,........................................23
urnen en verscheiden bronzen armbanden en een dito
27 maart 1914 Oude vondsten, stille getuigen.
ring aan den heer Jos. Habets, rijks-archivaris, te
[#170]...........................................23
Maastricht, voor een nederlandsch museum bestemd,
1 februari 1921 Heling- van effecten en
kosteloos zijn afgestaan, terwijl het mislukken der
kostbaarheden. — ................................24
geregelde opgraving aan andere oorzaken is te
14 april 1929 Hellas en Rome....................25
wijten.
11 juni 1932 GESCHIEDENIS VAN ASSELT............25
25 augustus 1937 GEHEIMZINNIGE VONDST IN DE PEEL.
.................................................25
28 januari 1944 DE PEEL EEN GRENS ..............26
18 februari 1944 Merkwaardig pronkstuk .........28

A. Bos vermeldt in zijn brief van 9 december 1911 nogal wat bijzonderheden, zoals de afdruk van een
zwaardlemmet [er staat lemmer] dat slechts als een donker blauwgrijs poeder aanwezig was.
Ook Kluijtmans die in het geheel niet aanwezig is geweest bij de vondst heeft horen verluiden dat het
vreselijk stonk: (Smolenaars vertelde later dat het er zo ellendig naar zwavel stonk...!)

[7,26]
[1,28]

#?

Resumerend
kunnen we stellen dat de omnummering van aandelen
in 1922 en de tweevoudige splitsing van aandelen in
de jaren zeventig veel onduidelijkheid hebben
geschapen. De wanorde waarin zich het archief van
de Maatschappij Helenaveen bevond na november 1944
en tegenwoordig in 2011, maakt zelfs controle van
simpele feiten onmogelijk.
Dit archief is later in etappes overgebracht naar
Deurne, Helmond en nu Eindhoven. Daar ligt het,
duizenden stukken, voor een zeer groot deel
ongesorteerd te wachten op bezoekers. Het lijkt er
Liquidatie van de vennootschap
op dat sinds de winter 1944-1945 het archief alleen
In de jaren na vijf-en-veertig en zeventig gaan er verplaatst is, maar niet in zijn geheel
stemmen op om de Maatschappij Helenaveen te
systematisch bekeken of geïnventariseerd.
liquideren. Rond 1975 wordt het aantal aandelen met Veel gegevens zijn overigens wel door de auteur
een factor 5 en later met 2 vergroot. Ook wordt er ontleend uit het gesorteerde en ongesorteerde deel
een kapitaaluitkering van f90 per aandeel gedaan,
van dit archief.
waarbij de nominale waarde tot f10 wordt terug
Het lijkt er bovendien op dat de overdracht van
gebracht. Van de namen der aandeelhouders van dat
aandelen over de gehele periode niet waterdicht
moment zijn wel lijsten beschikbaar.
gedocumenteerd is, zodat het afgaan op een lijst
Uiteindelijk wordt de vennootschap aan AMEV
uit 1980 geen recht doet aan aandeelhouders die in
Levensverzekeringen verkocht. Alle aandeelhouders, 1922 hun aandelen niet ter inwisseling hebben
[...]
aangeboden of anderszins nalatig zijn geweest.

[15,18] OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELINGEN TE ROERMOND, VENLO EN MAASTRICHT IN 1848
OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELINGEN TE ROERMOND, VENLO ....................................1
In 1848 ondernam wijlen de Heer Janssen, conservator.............................1
A. KELTISCHE- EN GALLO-GERMAANSCHE VOORWERPEN....................................1
B. ROMEINSCHE VOORWERPEN.........................................................2
Notities.........................................................................6
14 december 1849 - Onder de gemeente Haelen, nabij Roermond,....................7
11 april 1850 [...] Uit de opdelvingen en onderzoekingen........................7
14 september 2007 't Hales Brook, of Haelensche Broek,..........................7

[4,19]

Het seizoen op Scheveningen

B a i n s
m i x t e s.
Het gaat in onze badplaatsen over het geheel niet
hard dezen zomer. Naar wat men er tenminste van
hoort. Van Scheveningen kunnen wij het wel met
zekerheid zeggen. Naar den buitenkant van het
badplaatsleven te oordeelen maakt het een prachtigen
tijd mee, maar voor de ingewijden is het geen
nieuws, dat de hotels maar matig bezet zijn en dat
de bedrijven, die daarmee verwant zijn, ook niet al
te best floreeren. Het feit, dat een restaurant als
het pavilloen van de Oude Doelen binnenkort, nog wel
midden in het seizoen, verkocht zal worden, omdat er
te veel op verloren wordt, is wel een symptoom van
de algemeene malaise. Het is een geluk, dat de
vergadering van de International Law Association aan
’t eind van deze maand wat leven op Scheveningen
gaat brengen. Uit Engeland o.a. worden er, naar wij
hoorden, niet minder dan 90 personen verwacht, om
deze vergadering bij te wonen en dezen zullen op
Scheveningen in het Palace Hotel en elders logeeren.
Het vreemdelingenbezoek is overigens heel matig.
Scheveningen is dit jaar, evenals verleden jaar,
vooral het domein van de “betere” Hagenaars en de
groote massa van dagjesmenschen uit Den Haag [...]

Kroniek van de uitgifte van aandelen van de
Maatschappij......................................1
Betreft aandelen N.V. Maatschappij Helenaveen. . . . .1
28 februari 2011 Brief aan de consignatiekas
Reconstructie van aandelenbezit en vermiste
aandelen..........................................1
28 juni 2011 Bestemming consignatie-gelden van de Inventarisatie van de statuten van de Maatschappij
N.V. Maatschappij Helenaveen
Helenaveen........................................2
Geschiedenis in vier tijdvakken...................2
1 september 2011 Aanspraak op de consignatieHet eerste tijdvak 1858-1922......................2
gelden van de N.V. Maatschappij Helenaveen
Het volgende tijdvak omspant de periode 1922 tot
1975. .........................................4
4 oktober 2011 Herkomst van aan te bieden aandelen Het derde tijdvak ................................4
Groot-aandeelhouders
van de Maatschappij Helenaveen, gevestigd te
Het vierde tijdvak ...............................4
De directeur van de Maatschappij Helenaveen was
Resumerend........................................5
statutair verplicht een redelijk aantal aandelen in Helenaveen, gemeente Deurne.
Bijlage: Relevante delen van de Statuten..........5
eigen bezit te hebben. Deze moesten op het kantoor
21 november 2011 Hernieuwd pleidooi voor uitkering
18 januari 1858 Statuten......................5
van de Maatschappij bewaard worden. Dat gold ook
van de consignatie-gelden
5 augustus 1871 Statuten......................5
voor commissarissen, e.d.
13 juni 1889 Statuten.........................5
In 1906 wordt Adrianus Bos directeur, als opvolger
30 maart 2012 Klacht jegens de Consignatiekas
26 mei 1894 Statutenwijziging .................6
van van de Blocquery. Van hem koopt A. Bos een
9 november 1915 Statutenwijziging.............6
tiental aandelen en later koopt hij her en der
5 mei 1919 Statuten van 1919..................6
aandelen voor zich zelf op. Zijn vader, een dokter 4 september 2012 Beroep op de uitspraak
betreffende de consignatie-gelden van de N.V.
4 december 1942 Statuten......................7
uit ‘s-Gravenhage, koopt ook 10 aandelen die na
26 november 1975 Statuten.....................7
zijn dood verdeeld worden over de drie zonen. Twee Maatschappij Helenaveen
11 april 1978 Partiële statutenwijziging. . . . . .8
zonen zijn directeur van een maatschappij en
6 december 2012 Aanvullende informatie
26 september 1984 Statuten van 1984 ..........8
vrijgezel. De derde, burgemeester van Overschie,
heeft ook zijn aandelenpakket uitgebreid. Indien
[21,12] Aantal aandelen
Het volgende is een aanvulling op de informatie,
alle drie zonen zijn overleden, heeft de echtgenote 18 januari 1858: Statuten: 1320 aandelen van f500
gegeven in het bestand "Herkomst van aan te bieden
c.q. schoonzus C.E.A. Bos-van Gilse van de Pals een 5 augustus 1871:
aandelen van de Maatschappij Helenaveen, gevestigd
groot aantal in bezit.
2 augustus 1875:
te Helenaveen, gemeente Deurne."
Zij leent zelfs nog geld aan de Maatschappij tegen 13 juni 1889: Statuten 1387 aandelen van f500
een relatief lage rente, als de Maatschappij weer
26 mei 1894: Statutenwijziging 1387 aandelen van
Betreft aandelen N.V. Maatschappij Helenaveen
eens in financiële moeilijkheden is.
f500, maar op de achterzijde wordt vermeld:
Op haar beurt erft haar dochter J. [Groote-]Bos dit
ART. 2 1e alinea. "Het kapitaal der Vennootschap aandeel 0884 Ameshoff achterzijde
aandeel 0884 Ameshoff voorzijde
aanzienlijke aantal van ruim 50%.
wordt teruggebracht op Vier honderd drie en
Na de oorlog vergroot ook de familie de Beaufort
veertig duizend vijf honderd gulden, verdeeld in aandeel 0885 Ameshoff achterzijde.jpg
aandeel 0885 Ameshoff voorzijde.jpg
hun aandelenbezit in de Maatschappij Helenaveen en
887 aandeelen van f500,- elk."
aandeel 0886 Ameshoff achterzijde
rond 1975 bezit de familie ongeveer 11%.
9 november 1915: Waarschijnlijk betreft dit:
aandeel 0886 Ameshoff voorzijde
Preciezer: als er 5790 aandelen in omloop zijn dan
De wijziging die in art. 28 wordt voorgesteld,
aandeel 1098 Hoog-Carp achterzijde
hebben 3 leden van de familie de Beaufort 40+610+10
geschiedt met het ook op de onge?
aandelen en mevrouw Groote-Bos alleen 2920
tijdsomstandigheden door den oorlog veroorzaakt. aandeel 1098 Hoog-Carp voorzijde
aandeel 1154 Lutkie achterzijde
aandelen. Er zijn nog 2 beleggers met 100 aandelen,
hierdoor zal bewaargeving der effecten bij de
aandeel 1154 Lutkie voorzijde
het merendeel heeft 5 tot 25 aandelen. De familie
Nederl. Bank mogelijk worden gemaakt.
aandeel 1319 Trugg achterzijde
van de Griendt heeft dan nog 5+10 aandelen.
5 mei 1919: Statuten 887 aandelen van f500
aandeel 1319 Trugg voorzijde
4 december 1942: Statuten 1159 aandelen van f500
Hernummering der aandelen van A. Bos, verspreiding. 26 november 1975: Statuten 5795 aandelen van f100,
Reconstructie van aandelenbezit en vermiste
Zoals hierboven beschreven worden de om te wisselen
inlevering der aandeelbewijzen; daarna
aandelen
aandelen ultimo 1922 naar directeur Bos gestuurd,
vernietiging van de aandeelbewijzen
die een nieuw aandeel met talon-blad terugstuurt.
11 april 1978: Statutenwijziging 5795 aandelen van Van de hieronder weergegeven gedetailleerde
informatie over de geschiedenis van de aandelen van
De nieuwe aandelen worden praktisch zeker in
f10
volgorde van binnenkomst genummerd en voorzien van 26 september 1984: Statuten 11590 aandelen van f10 de N.V. Maatschappij Helenaveen [later Maatschappij
Helenaveen N.V.] geef ik hier in het kort de
de naam van de eigenaar op dat moment. Uiteindelijk
bevindingen. [...]
blijven de niet-ingeleverde en zijn eigen aandelen
over. Bos nummert zijn eigen aandelen terug vanaf
1159.
Bos zelf (en zijn schoonzus later) verkoopt,
handelt ook in de aandelen van zijn vennootschap.
Zo verwerft de administrateur Maassen ook enkele
aandelen. Dit soort aandelen bleef in de kluis van
de maatschappij liggen, zoals in de statuten was
vastgelegd.
Waarschijnlijk zijn juist deze aandelen - oude
uitvoering, niet vernietigd, al dan niet voorzien
van N.R. xxxx, beschadigd of anderszins iets
mankerend - dé of enkele van de ontbrekende
aandelen. Ze waren wel in Helenaveen aanwezig, maar
zijn bij de omwisseling in de jaren 70 over het
hoofd gezien of waren in bezit van personen die
zich niet bewust waren van hun waarde. Vanwege de
chaos in Helenaveen en de handelwijze van de Duitse
bezetter in oktober en november 1944 is dat zeer
aannemelijk. Zij hebben toen namelijk de kerk en
andere gebouwen in het dorp opgeblazen en ook de
kluis van de Maatschappij met springstof geopend.
Ze vonden echter alleen papieren die ze naar buiten
hebben gegooid. Bij terugkomst van de evacués in
december heeft men volgens overlevering de papieren
terug in de kluis gedaan.
[...]
24 februari 2011

Margaretha Zelle, alias Mata Hari

Mata Hari groeide op in Leeuwarden als Margreet
Zelle, de oudste dochter van de niet onbemiddelde
hoedenwinkelier Adam Zelle. Haar vader had met
speculaties in olie een klein kapitaal weten te
vergaren en kon daarom een redelijk grote staat
voeren. Zo kon hij zijn dochter naar een
Standenschool voor Meisjes, en later naar de MMS
sturen. In 1889 raakte vader Zelle echter in
financiële moeilijkheden en ging failliet. Hij
vertrok naar Den Haag; zijn gezin liet hij achter.
In 1890 volgde een officiële echtscheiding. Margreet
Zelle werd na het overlijden van haar moeder (10-51891) onder voogdij geplaatst van een oom in
Sneek.Deze liet haar een opleiding voor
kleuterleidster volgen in Leiden. Op haar
zeventiende werd zij vervolgens bij een oom in Den
Haag ondergebracht. In 1895 reageerde zij op een
huwelijksadvertentie in Het Nieuws van den Dag,
geplaatst door een met verlof zijnde officier uit
Indië: Rudolph Mac Leod. Zij trouwden op 11 juli van
dat zelfde jaar. [...]

bijgekomen

Paul Charles Guillaume Guyot

1850 [...] Uit zijn [=Limburgs] bodem zijn in
vroegeren en lateren tijd tal van voorwerpen uit de
steen , brons- en ijzerperiode voor den dag
gekomen. De wetenschappelijke onderzoekingen om
daarvan op het spoor te komen, dagteekenen het
eerst van omstreeks 1825. Deze werden door den heer
CHARLES GUILLON, notaris te Roermond, ingesteld.
Een zeer bemiddeld man, legde hij eene groote
verzameling van oudheden aan, van allerlei soort en
uit verschillende tijdperken, die tot aan zijn
overlijden op 10 Nov. 1873 geregeld werd aangevuld.
Later is zij door verkoop verspreid geraakt, maar
de meeste voorwerpen uit de voorhistorischen tijd
hebben in het Rijksmuseum te Leiden gelukkig een
onderkomen gevonden. [...]
1 maart 1890 Antiquiteiten.
Het beroemde MUSÉE GUILLON gedurende meer dan een
halve eeuw bijeenverzameld door den bekwamen
oudheidkundige CHARLES GUILLON, Notaris te
Roermond, zal publiek worden VERKOCHT op Dinsdag
11-15 Maart a.s. te AMSTERDAM door G. THEOD. BOM &
ZOON, Spuistraat 135.
De verzameling omvat meest in Limburg opgegravene
Romeinsche, Germaansche, Celtische en
Middeleeuwsche Oudheden, Romeinsche en Geldersche
Munten en Medailles, [...]

[30,9]

te Helenaveen

P.C.G. Guyot trouwde te Nijmegen op 26 oktober 1833
met Henriette Jacqueline van Noort, weduwe van
D.H.J. van Schevichaven.
Hij overlijdt in Den Haag op 18 februari 1861, 60
jaar oud.

[1,19]

26 mei 1829 EGYPTE
ALEXANDRIE - 28 mars
Le brick français le Volage, est arrivé ici le 9 de
Poros et de Candie: ce navire a conduit plusieurs
officiers européens qui se trouvaient dans une
corvette prise par un vaisseau russe: par
l’intercession de l’amiral de Rigny ces officiers
ont été mis en liberté. [...]

te Helenaveen

[6,10] [Het gebruik van turfstof in closets] [7,10] Stakingen van 1919
#47 [8,10] 4 december 1942
[circa 1900]
#180 De stakingen van 1919.............................1 Artikel 1.

De Armeense zaak in Nederlandse kranten
#121

22 mei 1829 TURQUIE.
CONSTANTINOPLE. – 25 avril.
[…] Le pain est encore renchéri dans cette capitale:
cependant on a révoqué l’ordre de départ qui avait
été signifié à un nombre considérable de Grecs,
d’Arméniens et de Juifs, ce qui prouve qu’on ne
craint point la disette. (Obser. Autr.)

te Helenaveen

GEMEENTE VAN TONGELRE.......................................................................69

[3,18]

[30,8]

te Helenaveen

21 januari 1919 Helenaveen 21 Januari 1919.......1
13 maart 1919 L O O N E N
O N T G I N N I N G.. .1
L O O N E N
L A N D B O U W.....................2
14 maart 1919 Weer wat nieuws....................2
Onze actie te Deurne..............................3
21 maart 1919 Haarlem, 21 Maart 1919.............3
AFSCHRIFT.........................................4
Afschrift telegram................................5
6 augustus 1919 Staking..........................6
2 september 1919 correspondentie v.d. dir. met
Rut? omtrent de staking...........................6
correspondentie tusschen den directeur en de
verschillende vereenigingen.......................6
1 januari 1924 T U R F G R A V E N ..............8
Daar ik in den morgen van 21 dezer mij bevond op U
kantoor en dan U vroeg om een kleine
loonsverhooging in deze tijd omreden dat ik met het
toegekende loon met mijn gezin bijna niet kan
uitkomen, gaf U mij ten antwoord dat ik niet
ijverig genoeg in mijn dienst was, ten minste zoo
ik het heb opgevat
Daar ik een half jaar bij U in dienst ben en altijd
op mijn eigen de politiedienst bij dag en nacht
[...]

Uit 't Moederland. Uit Limburg [1915]

[13,2]

Zeegers, dienstbode...............................1 4 juli 1936 Limburgsche dorpen -1Graf van Fien Zeegers..........................1 27 maart 1937 Limburgsche dorpen -2Zunderen..........................................1 29 mei 1937 Limburgsche dorpen -3zusters...........................................1
van der Zwaan.....................................2

[25,1]

te Helenaveen

Het mag van algemeene bekendheid geacht worden, dat
de Maatschij Helenaveen de haar toebehoorende
veenderijen exploiteert, hoofdzakelijk ter
voortbrenging van turfstrooisel, van scherpen
zwarten turf voor fabrieksgebruik en andere soorten
van turf voor huishoudelijk gebruik, waaronder hare
gecomprimeerde turf zulk een belangrijke plaats
VOORWAARDEN
inneemt. Haar inzending op de wereldtentoonstelling
1e De koopprijs van den grond zal bedragen F.165.- voor het Hotel en reiswereld te Amstm heeft in
( honderd vijf en zestig gulden ) per HA.
hoofdzaak ten doel te wijzen op Het nut van Turf
2e Voor het op deze gronden aanwezige veen zal
als désinfectant.
betaald worden een totaal som van F.30000.Het turfstof, een bijprodukt van het turfstrooisel
( Dertig duizend gulden )
is een besmettingswerend middel bij uitnemendheid.
3e Door de Mij Helenaveen zal de 2e dorpswijk
Dit stof absorbeert nog groote volume vocht, dan de
verbreed en verdiept worden en in de richting op de uitgebroken turf, nagenoeg negen maal zijn eigen
toren van Sevenum verlengd worden tot 100 Meter
gewicht en legt de vluchtige gassen vast op
( honderd Meter ) voorbij de nieuwe grens van de
zoodanige wijze, dat alle onaangename geuren die
eigendommen der Mij Helenaveen, de kosten van
zich in de urine of in de uitwerpselen bevinden
aanleg van dit kanaal komen ten laste van de Mij
verdwijnen.
Helenaveen; de Mij Helenaveen en [de op] hare
Ten einde van den belangrijke eigenschap partij te
ingezetenen [gronden wonenden], zoomede de Gemeente trekken werden in verschillende landen closets
Sevenum en hare ingezetenen hebben op dit kanaal
gebreveteerd, waarin het turfstof na elke gebruik
vrije vaart.
zich uit de faecale stoffen ver?st in elk
4e [...]
schadelijk uitvloeiing belet. De mest, die hiervoor
ontstaat is van groote waarde. [...]

29 maart 1893 Turfproducten......................1
7 april 1893 DE FRIESCHE VEENWERKERS IN DE PEEL.. 2
19 februari 1894 Brieven uit een vruchtbaar deel
van Twente........................................3
26 februari 1894 Brieven uit een vruchtbaar deel
van Twente........................................4
10 mei 1894 Eene tentoonstelling.................6
29 november 1894 Heide ontginning, een bezoek aan
America-Horst.....................................7
7 februari 1896 HEIDE-ONTGINNING EN WERKLOOSHEID. 9
17 februari 1896 Land-ontginning en alles wat
daarop betrekking heeft..........................10
25 februari 1896 [uit de Java-bode] Nederlandsche
Brieven..........................................10
25 mei 1896 Land-ontginning en alles wat daarop
betrekking heeft.................................18
26 april 1897 Land-ontginning en alles, wat daarop
betrekking heeft.................................20
19 september 1897 Amerika, 15 Juli. ............22
21 september 1908 HELDEN, 20 Sept. [begrafenis van
pastoor Jeuken] ................................24

Helenaveen 3 Sept 1944.
Beste Asta.
Wat vond ik het leuk dat je nog aan mij denkt. Wat
is het nu stil bij ons in huis jok

[20,1] 7 april 1952 Konijnen en otters
teisteren vriendelijk Peeldorp

#?

De gronden zijn het eigendom der gemeente Sevenum
en gelegen langs de provinciale grens Limburg en
Noord-Brabant, begrensd ten Noorden door de
gemeentegrens Sevenum-Horst en ten Zuiden door de
gemeentegrens Sevenum-Helden; de breedte van de te
koopen grond bedraagt 1500 Meter.

Blijkbaar waren er problemen met de duur van het
laden en lossen en het handhaven van de
schafttijden. Dit schema moet het laden en lossen
stroomlijnen en tussen de schafttijden moesten alle
werkzaamheden zoveel mogelijk afgehandeld zijn. Eén
[Canter Cremers] van de commissarissen stelt een
schema (op papier) op dat efficiënter werken
mogelijk moet maken. Het laadterrein Sevenum ligt
1800 m van de fabriek; op 300 m van de fabriek is
een sluis, en het schutten van de vletten duurt
ongeveer een kwartier. Het laden neemt ruim 4 uur
in beslag, het lossen bij de fabriek ruim 1 uur.
‘s Avonds wordt een geladen vlet bij de sluis
klaargelegd en tevens een lege; wellicht aan beide
zijden van de sluis. Als de arbeiders om 6 uur ‘s
morgens arriveren wordt een kwartier later de
geladen vlet naar de fabriek gesleept, waar die om
6.30 uur aankomt. De lege vlet komt pas om 7.30 uur
bij het laadterrein Sevenum aan. Blijkbaar duurt
het vervoer van 1500 m ongeveer 75 minuten. [...]

Baarlo. [...]

electrische krachtleiding.
De Pl.Bureauh.Distr.

[21,1] 3 oktober 1929 OVERTREDING
VISSCHERIJWET. De Peel-vaart een publieke
HELENAVEEN, 6 April — (Limb. Pers) — Ten einde paal vaart?

Er waren eens drie jongens van Jan de Wit. Ze heetten dus Jan, Jerome en Piet. De oorlog brak uit en dat
was weer eens iets anders, want 7 jaar gymnasium was ook niet alles. Bovendien konden ze bij opa Theelen
[Leo Theelen, hoofd der school te Helenaveen en toen nog geen opa!] onderduiken en daar gebeurde zo nog
al eens wat. Zoals toen Lenie ’t Paasdiner zou klaarmaken zoals dat in Posterholt geleerd werd. Opa
Theelen, ’n zeer punctueel mens en nog onwetend van toekomstige zaken als inspraak, feminisme en
medezeggenschap, wilde zich om klokslag 13.00 uur, na zijn gebruikelijke zondagse borreltje aan ’t hoofd
van de tafel nestelen en ontdekte dat ’t diner nog lang niet tafelklaar was. Uit zijn reactie menen wij
te begrijpen waar kleinzoon Rob het kwaad gooien van asbakken en achterkleindochter het werpen met
Foto's van de verwoestingen in Helenaveen en
onwelgevallig voedsel vandaan hebben.
omgeving
Rond 1943 werden de 3 knapen op ’t terras ontboden, in opdracht van Opa Theelen om te vernemen dat
Kapot geschoten vrachtwagens
Helenaveen en in ’t bijzonder huize Theelen verblijdt zou gaan worden met het bezoek van twee dames die
Kapot geschoten auto's
hier stichtelijk werk als kook- en naailes kwamen verrichten.
Kapot geschoten brug over het kanaal
I.v.m deze juffrouwen, Riet B. en Lies v. D. moesten ze zich netjes kleden en gedragen en ze zoveel
Kapot geschoten brug over het kanaal
mogelijk van dienst zijn. De ietswat hautaine juffrouwen, een rookte er zelfs sigaretten, lieten de 3
Omgeknakte bomen
jongenlui dan ook behoorlijk rennen. Zo moesten er in de oude school lokalen ontruimd worden voor de
Groep gevluchte vrouwen en kinderen
naailes en zelfs ’n kachel gefabriceerd voor de kooklessen. Ook gebeurde het dat als de heren klaar
Vluchtelingen
waren met de diverse karweitjes rondom het huiz ze soms bij de juffrouwen en Opa Theelen mochten
aanschuiven om ’n kopje thee mee te drinken en werden er tijdens de gezamenlijk gebruikte maaltijden
Kapotte loopbrug en woning
langzaam steeds ontdooiendere conversaties gevoerd.
Verwoeste kerk - interieur We weten helaas niet of onder tafel schoenen elkaar aanraakten maar wel dat allerlei romances
Verwoeste kerk - exterieur ontstonden. Jan en Lies b.v. besproken tijdens het zondagse wandelingetje de voor en nadelen van kant en
kruissteek terwijl Jerome en Riet geanimeerd de bereidingsmogelijkheden van knolselderij en penen
3 september 1944 Beste Asta
vergeleken.
Piet wist het nog niet zo goed, want Truus had al iemand anders op ’t oog en Lenie keek hooghartig de
andere kant uit, ze vond die Piet maar ’n losbol. Zo gebeurden daar allerlei mooie dingen en toen ’n
[15,2] 10 oktober 1956 Monument voor doden
half jaartje later ook nog D-day aanbrak deelde Jerome mede dat hij trouwplannen had met Riet B. Opa
uit Peeldorp
Theelen vond dit echter nog erg prematuur gezien het feit dat ’n gymnasiast, hoewel voorzien van ’n
VENLO, 9 okt. — Te Helenaveen is een monument
diploma en ’n mooie pofbroek toch voor weinig brood op de plank kon zorgen, bovendien waren het warrige
onthuld ter herinnering aan 24 inwoners van 't
tijden, het front golfde op en neer, er moest geevacueerd worden over het kanaal en in ’t pension v.
Peeldorpje, die overleden zijn in Salzgitter en
Ooien in Zeilberg waar de 2 dames ondergebracht waren was het ook niet meer veilig. Toen Piet, die even
omgeving, waar zij in de oorlogsjaren na deportatie brood ging halen voor Fien, ook nog door de Duitsers gepakt werd en gelukkig net niet als represaille
bij de “Hermann Goehring-Werke” te werk waren
maatregel neergeschoten werd was de maat vol en vluchtten Opa Theelen met z’n gezin en Piet en Riet
gesteld. Het was juist twaalf jaar geleden op 8
richting Grashoek om bij boer Minus van Ophoven in de hooischuur onder te duiken.
oktober 1944, dat 144 jongens en mannen van dit nog Dat duurde helaas maar ’n week want de Moffen dreigden alles plat te branden als de onderduikers niet
geen 1000 zielen tellend dorpje naar Duitsland
tevoorschijn kwamen en zodoende kwam iedereen tevoorschijn om vervolgens richting Venlo getransporteerd
werden weggevoerd. De bevolking van Helenaveen was te worden. Opa Theelen werd echter als z.g. maagpatiënt vrijgesteld en mocht als ernstig zieke (met
toen al geëvacueerd naar Sevenum en Helden en naar Truus als verzorgster) achterblijven. Zo gingen dus Jerome en Riet samen op ’n kar richting Venlo. (met
barakkenkampen in Mariaveen. Deze concentratie van vele anderen)
vluchtelingen werd de mannen en jongens noodlottig. ’s Avonds kwam de stoet aan in Helden Panningen en daar werden lokalen van de school in orde gemaakt
De onthulling van het monument geschiedde door de
voor de overnachting. Het beddegoed was karig aanwezig, zodat Jerome en Riet samen onder één deken
heer van Lieshout, die twee zoons bij dit drama
moesten slapen. En verder ging het totdat in Venlo Jerome en Piet in de cel gestopt werden door
verloren heeft.
commissar Nietsche (na de oorlog gepromoveerd tot Hauptcommissar te Hamburg) om later doorgestuurd te
worden naar een of ander kamp in Duitsland voor tewerkstelling. Daar het Duitse leger honger had werden
de gedetineerden gedwongen Nederlandse koeien en paarden in beslag te nemen en onder bewaking naar
slachthuizen te transporteren. Riet was ondertussen vrijgelaten en ging terug naar de Grashoek, naar de
rest van de familie en zodoende onwetend van de granaat die in Sevenum tussen de koeien en paarden
ontplofte en die Jerome meesleurde aan ’t hoofdstel van ’n op hol geslagen paard, dat hij pas weer
losliet in de buurt van ’n veilige hooischuur bij ’n boerderij. Piet maakte van de verwarring ook
gebruik om aan de bewakers te ontkomen maar helaas, toen hij na uren dubbelgevouwen in een
boerenpleehuis naar buiten keek, stond daar ’n beleefd wachtende Mof die hem meenam naar Venlo.
Vandaaruit werd het alsnog werkkamp in Duitsland, maar dat is ’n ander boek. Jerome ondertussen had
vanuit de hooischuur ’n boerendeerne zover gekregen dat die ’n briefje naar ene Mertens in Sevenum
bracht. Dat briefje behelsde; Hier zit ik en wat moet ik doen. Deze Mertens, familie dus en in ’t
verzet, pikte hem om half 8 ’s avonds op op ’n afgesproken plaats op ’t kerkhof en bracht hem naar het
gemeenschapshuis in Sevenum waaronder al veel mensen ondergedoken zaten. En daar zat Jerome dan, 3
maanden geen daglicht totdat de Moffen de er vlakbij gelegen kerk opbliezen. In allerijl iedereen eruit
en gelukkig waren daar opeens ook de geallieerden. Nadat ’n dokter wat aan z’n exceem gedaan had ging
Jerome op zoek naar zijn dierbaren. Eerst naar de Grashoek maar daar was iedereen al weg. Toen maar
verder en uiteindelijk, bij ’n steenkolenboer in Deurne vond hij ze; z’n vader, zussen etc. en bovendien
ook nog Riet. Onrust bleef heersen, maar ’n half jaar later herhaalde Jerome zijn voornemen om met Riet
te trouwen. Helaas was opa Theelen pas bereid toestemming te verlenen als sprake was van broodwinning en
zodoende moest er gewerkt worden. Gelukkig was er ’n fietsenmaker in Liessel, de man heette van Doorne
en had ’n bedrijfje in Eindhoven. Jerome kon komen als medewerker op de tekenkamer, maar dat was toch
uiteindelijk niet wat hij zocht. Daarom moest er verder geleerd worden, de MTS aan de Frederiklaan,
sterrenklas natuurlijk, en alleen op zijn kamertje in Eindhoven aan de Hemelrijken, schurkend aan ’t
Alladin-petroleumkacheltje studeerde Jerome dat de stukken er vanaf vlogen.

[...]
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De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922
en 1944...........................................6
Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin,
genoemd in het kasboek............................7
De tweede wereldoorlog............................9
Dienstbodes.......................................9
Enige gebeurtenissen m.b.t. het schoolhuis.......13
5 november 1921 Benoeming van Leo Theelen tot
hoofd der school in Helenaveen. .................15
31 december 1922 Het salaris van Leo Theelen in
1922 ............................................18
13 juli 1926 EIGENAARDIGE STERFTE ONDER DE DIEREN.
.................................................20
25 februari 1947 herstel oorlogsgeweldschade. . . .27
9 april 1949 L.H. Rutten........................28
22 juli 2005 Wijnvondst in Helenaveen...........29
In de volksmond van Helenaveen heet de woning Oude
Peelstraat 1 “het klooster”. Maar weinig bewoners
weten dat tot 1950 hier het hoofd der school
woonde.

Peelland.
#163
Het groote moerasgebied, dat ligt tusschen
westelijk Limburg en oostelijk Noord-Brabant, en op
landkaarten en boeken over geografie aangeduid
wordt met den naam "Peel", was tot voor korte jaren
een terrein, dat gedoemd scheen om ten eeuwigen
dage als een vrij wel waardelooze woestenij te
blijven liggen tusschen de Meierij van en Bosch en
het meer herbergzame gedeelte van de provincie
Limburg, dat sinds eeuwen al bewoond is, schrijft
De klerk aan het loket van het station waar ik dit Jeteer in het "Hbld." De oorspronkelijke bewoners
vroeg, keek mij zeer verbaasd aan.
van Limburg toch, die zich langs de vruchtbare
“Helenaveen, Helenaveen,” zeide hij, “waar ligt
maasboorden hadden gevestigd, en als vreedzame
dat?”
landbouwers hun leven sleten, werden,
“’k Moet u er op wijzen, dat Helenaveen eene halte waarschijnlijk eenige eeuwen vóór Christus geboorte
is aan de lijn van den Staatsspoorweg,” zeide ik,
al, door langs de Maas afzakkende vijanden
“maar geeft u dan maar retour Boxtel, dan zal ik
genoodzaakt om hun vruchtbare akkers en hun heil te
wel verder komen”.
zoeken op de hoogere gronden ten oosten en ten
De man zeide niets meer, gaf het verlangde kaartje, westen van de rivier, waarop niet jaar op jaar bij
doch haalde tevens even de schouders op, blijkbaar en waterstand een vruchtbare laag slib zich af kon
niet begrijpende, hoe ik van Boxtel naar Helenaveen zetten. [...]
zou kunnen komen. Hij meende zeker, dat ik
heelemaal verkeerd ging, misschien was hij van
meening dat men alles wat “veen” heet, in Drente en
niet bij Boxtel moest zoeken.[...]

[...] De werktuigen, waarvan zij zich bedienen,
zijn hoogst eenvoudig; de een gebruikt eene spade,
waarmee hij de veenlaag in gelijke deelen snijdt,
den zoogenaamden „stikker" en een houten plankje,
den oplegger, waarmee hij deze stukken, onze lange
turven, omwerpt. De ander grijpt ze dan met eenen
„riek", plaatst ze op een kruiwagen en legt ze
vervolgens op de hei in rijen of zoogenaamde
stokken, welke 16 turven lang zijn (of 2.50 meter).
Deze mosturf is van de volgende laag zwarte of
vette turf (darg) door het zoogenaamde lok, (d. i.
lisplanten, waaruit voornamelijk turfstrooisel
gemaakt wordt) gescheiden.
Terwijl de slikker dapper door het veen snijdt,
zien we plotseling een straaltje water te
voorschijn komen. Dit is een bewijs dat het te ruw
behandeld is (de Maatschappij zal ons wel willen
vergeven, dat wij dit van hare arbeiders durven
zeggen). Men spreekt dan van „eene koe", de
Duitschers maken het wat „milder", en noemen dit
„ein Kalb". We zullen ons span Duitschera (twee man
noemt men een span), die tusschen twee haakjes
slecht Duitsch en goed Hollandsch spreken, laten
doorwerken en een kijkje bij hunnen buurman gaan
nemen. Hij is een Hoogevener en dadelijk aan zijne
kuitbroek te herkennen. [...]

Bewoners van
Quis
14 september
Haffmans, 25
A. Quis: vee

De kostbare Peellinie deed geen dienst [11,1] Inkwartiering van officieren en
#168 onderofficieren ten huize Theelen te
Wij lezen in "De Zuidwillemsvaart": De vijf dagen
Helenaveen [1939-1940]

Op 6 september 1923 is Koningin Wilhelmina 25 jaar
koningin. Op 15 september 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 met
stellige zekerheid hierop staan is moeilijk te
beoordelen, maar zeer waarschijnlijk staan ze
beiden op twee overgenomen foto’s. Er staat een
zwangere vrouw met grijze schort op twee van de
foto’s. En meer achteraf een statige heer met hoed
i.p.v. pet.] [Cecile Theelen-Mertens was toen
ongeveer 8 maanden in verwachting van haar tweede
kind Jerome. In de Meijerijsche Courant is geen
verslag te vinden van de optocht, wel van de
optochten in enkele andere grotere gemeenten in de
buurt.

#16 [5,14]

Prognose van de resultaten

[9,3] Bewoners van Helenaveen -RRijnbach.....................................1
Rijs.........................................1
Roelink/Roeling/Rolink.......................1
de Roem......................................1
rooms-katholieke kerk en pastorie............2
Rooskens.....................................4
van Roosmalen................................5
de Ruig......................................5
Rutten.......................................5
Ruys.........................................5

[10,1]

[5,8] Het jubileumfeest in Helenaveen ter
gelegenheid van 25 jaar koningin Wilhelmina
[1923]
#137

Een oase in de woestijn...........................1
18 augustus 1893 I. Naar Helenaveen. - Eerste
indrukken. - De oudste inwoner....................1
24 augustus 1893 II. De turfstrooiselfabriek.. . . .3
eind augustus 1893 III. Tuin- en landbouw in
Helenaveen. - Het Koning-Willemsfonds. - Stichting
“Koningslust”. - Toestand der bevolking. - Wat nog
gedaan kan worden. - Een spreekwoord tot besluit.. 4
“Retour Helenaveen!”

De korte geschiedenis van de “Peelcentrale” in
Limburg en Noord-Brabant..........................1
jaar 1909.........................................1
jaar 1910........................................10
jaar 1911........................................34
jaar 1912........................................35
jaar 1913........................................36
jaar 1914........................................38
jaar 1915........................................38
jaar 1916........................................40
Men schrijft d.d. 17 Juli aan “de Msbode.“
Het heeft langen tijd geduurd eer eenige gemeente
in deze provincie het aandurfde, eene electrische
centrale te bouwen. ‘s Hertogenbosch, Tilburg,
Breda, Roosendaal, Helmond doen het allen nog met
een gasfabriek. Sommige gebruiken zelf wel
electriciteit, doch leveren niet aan particulieren.
[...]

Bewoners van Helenaveen -P-

Pardoel...........................................1
Paulus............................................1
Pelingk ter Haseborg..............................1
Peters............................................1
van Pinxteren.....................................1
van Poederooijen..................................2
Postuma...........................................2
Briefje 3 september 1944: Besta Asta...........2
Prijs.............................................2
protestante kerk..................................2

[6,8] Plattegrond van het kerkhof van
#136 Helenaveen

#14 [5,13]

Over? van Gelre en van ’t land van Cuijk een groot
gedeelte lands tusschen Helmond, Boxmeer, Weert en
Horst als oud ? moeras aangegeven. Ter
verduidelijking is op sommige atlassen er nog
bijgeschreven “moerassige plaatsen”.
De Peel van ‘t Latijnsche palus voert haar naam ook
terecht. Sloeg men van Horst of Rooy (V?) naar ‘t
westen gaande de richting in naar Deurne, dan stiet
men spoedig op een uitgestrekt moeras, dat voor ?
voet geen vasten bodem bood en ? hier en daar
groote watervlakken en plassen afwisselend met een
enkele kleine zandrug, die raadselachtig met zijn
geele zandmassa tusschen de vaalbruine omgeving
deed uitsteken. [...]
Geen wonder, dat de peel in kwaden reuk stond. Er
gingen wondere verhalen omtrent personen, die zich
in het moeras gewaagd hadden, maar die nooit
teruggekeerd waren, omtrent dwalende lichten over
de plassen, die den reiziger van den weg voerden,
over klokken, die door den booze uit de torens
gesleept, in de meeren verzonken waren en op
kerstnacht zich weder lieten hooren. [...]

#15 [4,14]

AMERICA-GRIENDTSVEEN (gem. Horst), 5 April 1893.
In de laatste twee dagen der vorige week heerschte
alhier onder een gedeelte der veen werkers eene
bedenkelijke spanning. Zij was eene zuivere uiting
van den oproerigen socialistischen geest der
moderne Frïesche werkstakers en dreigde een
oogenblik over to slaan tot brandstichting en
gewelddaden. Dank zij echter de kalme en waardige
houding van den Directeur Schellings, dank ook aan
andere invloeden, zelfs negatieve, als daar was de
onmogelijkheid om aan cognac of spiritus te
gegeraken, hebben de zoozeer gevreesde gevolgen,
zich bepaald tot "manifestaties en demonstratie?."
Maar, hoor ik zeggen, eene "grève en plein
Limburg"! eene botsing op de grenzen van Deurne,
midden in de Peel, in de donkere moerassen, op eene
onafzienbare heide, waar slechts schapen grazen!
Ja, lezer laat ik u de ware toedracht der zaak
mededeelen. Gij weet, of misschien weet gij ook
niet, dat zich sinds eenige jaren eene buitengewone
bedrijvigheid heeft ontwikkeld in de arbeiderskolonie America-Griendtsveen, onder Horst, Limburg.
[...]

#7 [3,15] Berichten uit de begindagen van het
Helena-Veen [tot 1860]
#?

De Officier van Justitie bij de Arrondissements
Regtbank te Roermond, kondigt bij deze aan, dat bij
vonnis der gemelde Regtbank van den 26 Mei 1865,
Bij besluit van 24 julij 1861 vroeg de Tweede Kamer gewezen in zake den Heer Commissaris des konings in
der Staten-Generaal inlichtingen omtrent een adres het hertogdom Limburg, optredende en handelende
voor en namens den Staat der Nederlanden, in regten
van J. M. Peereboom, te Helmond, hare medewerking
optredende bij Mr. Baron de Bieberstein, Rogalla
inroepende, opdat de gemeente Deurne verschoond
moge blijven van de heffing van tiend der producten Zawadsky, procureur bij de Arrondissements-Regtbank
te Roermond, aldaar wonende, als eischer tegen I
van hooge veengronden.
den heer P. J. Janssen in zijne hoedanigheid van
Ter voldoening aan dat verzoek heeft de Minister
Burgemeester der Gemeente Horst wonende te Horst,
van Finantien, de heer Betz, thans de volgende
als gedaagde verschijnende bij Mr. Thissen,
inlichtingen gegeven:
Procureur bij gemelde Regtbank wonende te Roermond,
"Toen voor eenige jaren de toenemende teelt van
en II a de naamloze vennootschap de Maatschappij
boekweit in de Peel onder Deurne en Asten meer
bijzonder de aandacht trok, en overigens bleek dat tot ontginning en verveening der peel, genaamd
Helena Veen en waarvan het kantoor gevestigd is te
voor die teelt door de Gedeputeerde Staten geen
vrijdom van novale tiend was verleend, werd het op ‘s Hertogenbosch, b Matthijs Vervuert, c Pieter Jan
grond van het tiendregt, den Staat in Noordbrabant Moorren, d Peter Cuene, e Mathijs Te Baerts en f
toekomende, pligtmatig geoordeeld, tot verpachting Johan Thommer, fabriekant, Jan Hermkens, smid en
van den tiend der boekweit over te gaan. Al spoedig Mathijs Drabbels akkerman, allen wonende te Horst
als tusschenkomende partij, verschijnende die onder
kwamen belanghebbenden, onder anderen J. M.
litt. b c d e en f bij Mr. Thissen, beide Procureur
Peereboom, met bezwaren tegen die verpachting te
bij gemelde Regtbank, wonende te Roermond, de
berde, hoofdzakelijk aanvoerende, dat in de
onteigening [...]
provinciën Drenthe, Overijssel, Groningen en
Limburg geen tiend van veengronden geheven wordt;
[...]

De Peelindustrie [1893]

#13 Op de oude kaarten van?? ziet men op die van het

Niet om personen, maar om zaken...
de Lamartine.
In verschillende bladen kon men den laatsten tijd
berichten lezen over Helenaveen, de oudste
Noordbrabantsche veenkolonie, berichten, deels
onnauwkeurig, deels met voordracht opgeschroefd,
doch alle klaarblijkelijk hun oorsprong vindende in
de mildheid, waarmede Z. M. onze geëerbiedigde
Koning de Maatschappij “Helenaveen” op ’t laatst
des vorigen jaars bedacht, hetgeen, zooals iedereen
in elk blad heeft kunnen lezen, op eenen schoonen
najaarszondag door den Directeur dier Mij. den
volke bekend gemaakt werd.
Wijl schrijver dezes nog al dikwijls in dat dorp
vertoeft, en vooral met “den gemeenen man” in
aanraking komt, vind ik het niet onaardig, eens
neer te schrijven, wat ik zooal uit den mond van
verschillende werklieden en andere personen vernam,
en welken indruk de schoone woorden des Directeurs
op hen schenen gemaakt te hebben. Te meer voel ik
zekeren aandrang tot publiciteit, wijl veel, wat ik
elders meermalen vernam, rechtstreeks indruischt
tegen wat ik hier voor waarheid moest aanhooren.
[...]

#226 [3,14]

Brieven uit het Peelland..........................1
13 februari 1894 BRIEVEN UIT PEELLAND
I. . . . . . .1
7 maart 1894 BRIEVEN UIT PEELLAND.
II..........1
15 maart 1894 BRIEVEN UIT PEELLAND.
III. . . . . . .2
27 augustus 1894 BRIEVEN UIT PEELLAND. IV. . . . . . .4
Ik veronderstel, dat iedere lezer zooveel
aardrijkskundige kennis bezit, dat hij weet over
welk gedeelte van den aardbol mijn correspondentie
zich uitstrekt.
Het is al een zeer "oude" plek grond, waarvan al ik
weet wel niet in welke eeuw reeds gesproken wordt.
Ja, als ik me niet vergis, dan zou Peelland het
grijze Menapië zijn. Heerlijk idee, in zoon
landstreek te wonen! Dat Peelland zijn naam aan de
Peel ontleend heeft, is zoo klaar als de dag; 't
behoeft niet vermeld te worden. De naamsafleiding
Peelland biedt zelfs voor een leek in 't vak niet
de minste moeilijkheid aan, een schooljongen kan ze
maken. Minder gemakkelijk echter is de afleiding
van het woord Peel zelf. Ze wordt niet naast de
deur gezocht. Denk eens aan, er zijn geleerden
geweest, die gedacht hebben aan 't grieksche woord
Pélos, dat slijk, of aan 't latijnsche Palus, dat
moeras beteekent. [...]

[4,13]

Zilveren onderwijzersjubileum Liessel

Een eigenaardig middel om de hazen van de tuinen te
houden, vermeldt de N. Venl. Ct. uit Helenaveen:
't Was een eenig-mooie zomeravond. Bladstil.
Daar op eens een leven en drukte, 't roepen,
schreeuwen, zingen 'n slaan met «tokken op oude
ketels en deksels!
Een akelig geluid in de zoo rustige avondstilte!
Men ging terstond denken aan ketelmuziek. Maar het
kwam zoo ineens, zonder drukte, zonder voorteekens,
en — midden in bet vrije veld. En hoor, daar begint
een eind verder hetzelfde spektakel. En na een
tijdje hier en daar, links en rechts en overal
datzelfde akelig geluid.
En waarvoor wordt al die drukte gemaakt?
Waarom blijft men soms elkander nu en dan
aflossende, den geheelen nacht doorspektakelen?
Dat alles wordt gedaan ter eere van de hazen!
Op deze manier tracht men dat schadelijke goedje
uit de tuinen te houden, daar enkele hazen in een
paar nachtea soms gansche akkers met pas opkomende
augurken- en boonenplantjes kunnen vernielen.
De tuiniers hebben heel wat moeite met dat
hazenvolkje!

Jansen/Janssen/Janssens...........................1
jeugdherberg......................................3
14 augustus 1942 Op bezoek bij de
jeugdherberg DE PEEL..............................4
Jochems...........................................6
de Jong, dominee; de Jongh........................6
Jonker, Jonkers...................................7
Joosten...........................................7
Jurjens...........................................9

De Vennootschap draagt den naam: “Maatschappij
Helenaveen”. [...]

De nijverheid in de Peel [1889]

van Limburg en Brabant, zag op den Westrand van ‘t
Hertogdom Limburg tot over den oostrand der
provincie Noord-Brabant een lang groot moeras
aangegeven, loopende van Weert tot voorbij Gemert,
den naam dragend van Peelmoeras. Deze streek stond
ook van ouds in kwaden reuk.
De weg van “Meijel op Seven” door de moerassen is
spreekwoordelijk geworden. De geheele streek
bestond uit meertjes, zoogenaamde vliezen, en uit
lage heidevelden, begrensd door zandduinen. Slechts
de herder met zijne kudde waagde zich in de
eindelooze veenvlakte, en vond bij guur weder
onderkomen in de schaapshutten, die hij zich hier
en daar opsloeg. Het geschreeuw van den kievit en
den roerdomp verbrak alleen de stilte, en de
reiziger, die door de boomlooze woestenij van Horst
naar Sevenum trok, ontmoette soms bij toeval nog
den een of anderen jager, die bij de vliezen het
waterwild achtervolgde.
En thans hoe is de toestand veranderd! Het stoomros
doorsnijdt langs de lange effen baan de Peel, en de
spoorfluit verkondigt de ligging van eene halte in
de eens zoo barre streek. [...]

[1,15] Inlichtingen op het adres van J. M.
Peereboom, betrekkelijk de heffing van tiend
der producten van hooge veengronden te Deurne.
[1862]
#206

De Peel.

[6,3]

Deel 1 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 2 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 3 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 4 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 5 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 6 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 7 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 8 van het artikel 'DE PEEL'
27 april 1918 'DE PEEL' door A.F. van Beurden in
de Katholieke Illustratie
Deel 9 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 10 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 11 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 12 van het artikel 'DE PEEL'
4 mei 1918 'DE PEEL' door A.F. van Beurden in de
Katholieke Illustratie
Deel 13 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 14 van het artikel 'DE PEEL'

[7,2]

van Gend..........................................1
van Gestel........................................1
Gielissen.........................................2
Giessen/Gietten...................................3
Goedhardt.........................................3
Goemans...........................................3
Gommans...........................................3
Govaerts..........................................4
Graveland, pachter................................4
Gravendaal........................................4
van Grinsven, van Grunsven........................4
de Groot..........................................4
van Grootel.......................................5

[6,4]

achter de naam geplaatst.

#12 [3,13] Wil men dan met opzet socialisten
Wie vóór een dertigtal jaren een kaart ter hand nam kweeken? [1889]

[2,14]

20 mei 1888

Bewoners van Helenaveen -E-

van Eckendonk.....................................1
van Eekeren, echtgenoot van vroedvrouw Goedhardt. .1
Eijken, stationschef..............................1
Eijnatten.........................................1
van der Eijnde, rector............................1
Erkelens, tuinder.................................1
van Essen.........................................3
van Esseveldt.....................................3
Everts............................................5
Detail van spoorweg in de buurt van de Halte. . .5

Bewoners van Helenaveen -G-

[7,1] 20 april 1918 'DE PEEL' door A.F. van
Beurden in de Katholieke Illustratie

STATUTENWIJZIGING/CC18 17.26541 [1984]
#94
Mevrouw!
Het archief van de Maatschappij Helenaveen bevindt 30 mei 1857 Uitgave van de prospectus op 27 mei
[toekomstige aandeelhouders]......................1 18 januari 1858 Statuten van 1858
#6 STATUTEN..........................................1 Statuten van 1984............................1
Wanneer een lichaam als de My. Helenaveen, die haar zich grotendeels of geheel in het RHC te Eindhoven. 1857..............................................1 [algemene bepalingen].............................3 5 augustus 1871 Statuten
NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR...........................1 -1STATUTENWIJZIGING/CC18
17.26541......2
ontgonnen gronden veel mogelijk verhuurt, Uwe
In deze inhoudsopgave zijn meerdere stukken
en
[het bestuur].....................................9 13 juni 1889 Statuten
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; AANDEELEN...............2 NAAM, ZETEL EN DUUR..........................2
Koninklijke Bescherming geniet, dan mag men
opgenomen die behoren bij het archief van de
PROSPECTUS .......................................2 [de directeur]...................................11 26 mei 1894 Statutenwijziging
BESTUUR...........................................3 DOEL.........................................2
veronderstellen dat door dat lichaam het algemeen
gemeente Deurne, maar ook betrekking hebben op die VERSLAG van het vergelijkend onderzoek van
[de commissarissen]..............................12 9 november 1915 Statutenwijziging
ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.
KAPITAAL EN AANDELEN.........................2
belang beter wordt gediend dan door een ander. Nu
van de Maatschappij Helenaveen. Beide archieven
kolengehalte .....................................4 [de algemene vergadering]........................13 5 mei 1919 Statuten van 1919
#93 FINANTIEELE COMMISSIE.............................6
zijn er in Peelland verscheidene grondbezitters,
zijn in te zien in het RHC te Eindhoven.
BEREKENING van de gemiddelde kosten en opbrengst,
[balans, dividend, reservefonds].................14 4 december 1942 Statuten
BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING.. . . .8 BESTUUR EN TOEZICHT..........................5
inz. de gemeentebesturen, die er naar streven hun
over den tijd van 30 jaren, ......................6 [verandering, ontbinding]........................15 26 november 1975 Statuten
RESERVE- EN ANDERE FONDSEN........................8 DIREKTEUR....................................6
gronden zoo goed mogelijk te ontginnen, opdat de
UITGAVEN..........................................6 [slotbepaling]...................................16 11 april 1978 Partiële statutenwijziging
REGELING VERLIES..................................9 RAAD VAN COMMISSARISSEN......................7
landbouwers, die zich op die ontginningen vestigen
ONTVANGSTEN.......................................6 De statuten bevatten o.a. alle beleggers van het
26 september 1984 Statuten van 1984
#94 STATUTENWIJZIGING.................................9 ALGEMENE VERGADERING.........................8
een behoorlijk bestaan zullen genieten. Van de My
VEREISCHT KAPITAAL DER ONDERNEMING................7 eerste uur. Tevens de bepaling dat een zoon van Jan
BEWARING GELDSWAARDEN.............................9 BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG.......10
Helenaveen mogen de landbouwers dus meer
AANMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE BOVENSTAANDE
van de Griendt de eerste opvolger kan zijn.
14 juni 1894 De Statuten der navolgende Naamloze
ONTBINDING EN LIQUIDATIE..........................9 WIJZIGING VAN DE STATUTEN...................11
verwachten. [handgeschreven met potlood: waarom?]
BEREKENINGEN......................................8 De afkorting N.V. stond vóór de naam Maatschappij
Vennootschappen zijn opgenomen in de St.-Ct. No.
Vastgesteld in de Buitengewone Algemeene
ONTBINDING DER VERNNOOTSCHAP EN VEREFFENING. 12
In dit adres zullen wij nagaan in hoeverre deze
Helenaveen, pas op een veel latere datum is N.V.
135: […] – "Maatschappij: Helenaveen," te 'sVergadering van Aandeelhouders op 30 April 1919 te SLOTVERKLARING..............................13

[1,14] Maatschappijen en fabrieken die turf
verwerken
#87
en
Andere producten

[1,16]

[5,4]

[3,10] WAT ZAL ER WORDEN VAN DE NOORDBRABANT- [4,10] Jan van de Griendt: brander, koopman, [5,10] Voorwaarden tot aankoop van ruim 800
LIMBURGSCHE PEEL?
#225 aannemer [1839-1884]
#18 HA grond en veen van de Gemeente Sevenum. #95

28 april 1911 Presentielijst van Algemeene
Vergadering van Aandeelhouders

#174 [2,13]

Voormalige directeurswoning van de
Maatschappij Helenaveen...........................1
Inleiding, bewoners...............................1
De huidige situatie is niet veel verschillend van
de originele. ....................................3
Krantenberichten e.d. met betrekking tot de
directeurswoning..................................6
1 augustus 1889 HELENAVEEN. Het bouwen eener
directeurswoning .................................6
25 juli 1890 De „Helenaveen-Maatschappij" heeft
hare bureaux .....................................6
28 juni 1892 HELENAVEEN. Tot directeur der
maatschappij “Griendtsveen”, .....................6
1 januari 1893 “Er was hier huis nog plant,
mijnheer”, .......................................7
17 maart 1899 Overleden: GERTRUDE PETRONIE
CHARLOTTE MADELEINE AIMÉE VAN MUSSCHENBROEK, . . . . .8
21 juni 1901 ontslag directeur...................8
27 juni 1904 vervanging directeur................8
27 maart 1905 12½jarig feest direct..............8
17 september 1906 Gedelegeerd commissaris........8
28 april 1908 ontslag v.d. Blocquery.............8
14 juni 1941 “De Peel” per 1 Juli geopend........9
Afbeelding en documenten die betrekking
hebben op de GENA-villa..........................10

Bewoners van Helenaveen -D-

Daniels...........................................1
van Dalen.........................................1
Deckers...........................................1
Graf van Deckers..................................2
Deelen............................................2
Dekker/Dekkers....................................3
Derks, opzichter..................................5
MIJNHEER JAN HEEFT EEN HEEL DORP en haalt er uit
wat er in zit.....................................5
De spoken verdwenen............................5
De Heer en de horigen..........................6
Het culturele leven ...........................6
De vlucht .....................................7
Puin op de weg ................................7
Het is waarachtig wel tijd. ...................8
[Tekst bij de foto’s]..........................8
Land en kolen..................................8
Deuling, pachter..................................8
d’Haene/D’haene, onderwijzer......................9
diepboringen in Helenaveen........................9
van Diepen.......................................11
van Diessen, turfarbeider........................11
van Dijk.........................................11
Dirks/Derks......................................11
diverse personen.................................12
Doppenberg.......................................12
Draijer, schipper................................13
Duyser, schipper.................................13

[5,6]
#56 Weert

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
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
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
115. Aardbeien-limonade, boschbramengelei, vlierbessen [...]

#?

[6,2]

Bewoners van Helenaveen -C-

#10 [5,5] Vergadering plaatselijk comité voor
huwelijksgeschenken

25 oktober 1888 HELENAVEEN.......................1
25 en 27 oktober 1888 [Belangstelling voor
Helenaveen].......................................2
15 december 1888 Een Koninklijk geschenk aan
Limburg. .........................................4
6 december 1890 MEIJEL. .........................4

De gevaren van de Peel

[5,2]

[5,3]

Bewoners van Helenaveen -B-

[6,1]

6 mei 1851 In het Jaar duizend acht honderd eenen-vijftig, den zesden dag der maand Mei, zijn door
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der
gemeente Asten provincie Noordbrabant, verschenen
Johannes Theunissen van beroep arbeider oud vijftig
jaren, wonende te Asten, vader van de overledene,
en Barbel Smits van beroep dienstmeid oud acht en
twintig jaren, wonende te Asten Gebuur van de
overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat
alhier op den zesde dezer maand, om drie ure des
morgens is overleden Hendrik [Willem] Theunissen
van beroep zonder oud Elf [Negen] jaren, geboren te
Asten provincie Noordbrabant wonende te Asten zoon
van Johannes Theunissen voornoemd en van Hendrika
Slaats, zonder beroep mede te Asten woonachtig en
hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte,
die, na voorlezing, is geteekend door ons en Barbel
Smits, verklaarde Joannes Theunissen niet te kunnen
schrijven, als zijnde daarin onmachtig
[...]

[4,3]

maatschappij daaraan beantwoordt.
De ontgonnen gronden der My. Helenaveen kunnen
gevoeglijk in drie groepen verdeeld worden.
a. De gronden voor het bestuur van den huidigen
directeur, de heer A. Bos, ontgonnen.
Ze zijn verhuurd in kleine bedrijven. Gedeeltelijk
is de huur nog op een billijk peil, maar voor een
groot deel betalen de pachters f75.- per hectare.
[...]

[1,13]

#777

ten Cate..........................................1
Cillekens.........................................1
communicatiemiddelen..............................1
de Corte..........................................2
Craenen/Craanen...................................2
Crommentuyn.......................................3
Cuijten...........................................3
Cupers/Cuijpers...................................3

Onderzoek naar de gewelddadigheden te Helenaveen
Pachter J.R. Boerma uit Annerveenschekanaal op de
gepleegd en naar den algemeenen toestand aldaar.. .3 Emma-hoeve........................................1
Vragen aan den Directeur.........................23 30 december 1910 RIJKSLANDBOUWLEERAAR VOOR DRENTHE
Vragen aan den Hoofdopzichter....................29 ..................................................1
Vergadering der Commissie van onderzoek benoemd in 12 januari 1911 Helenaveen 12 Jan. 1911..........1
de Bestuursvergadering van 13 April 1891 op 5
17 januari 1911 Helenaveen 17 Jan. 1911..........1
Augustus 1891 te ‘s Hertogenbosch................38 30 januari 1911 Helenaveen 30 Jan. 1911..........2
Ontwerp Instructie voor den Hoofdopzichter van de
10 februari 1911 Helenaveen 10 Febr. 1911........2
Maatschappij Helenaveen te Helenaveen............41 15 februari 1911 Helenaveen 15 Febr. 1911........2
Vragen gesteld door H.H. Commissarissen per 21 Juni 31 oktober 1917 Helenaveen, 31 Oct. 1917.........3
1891.............................................43 2 oktober 1918 Door dezen deelen wij U mede dat
Verslag der Commissie uit Commissarissen der Mij
door ons bij de Nationale ........................3
Helenaveen, benoemd in de Vergadering van 13 april 31 december 1918 In 1910 is voor de zuidelijke
1891.............................................52 gronden ..........................................3
ad 1º Minder gunstige toestand der
15 mei 1919 Door dezen deelen wij U mede, .......3
turfstrooiselfabricatie..........................52 30 september 1922 30 September 1922..............4
ad 2º a de voortdurende kleiner wordende graverij
5 oktober 1922 5 October 1922....................4
van zwarte turf..................................52 22 januari 1923 Helenaveen, 22 Januari 1923. . . . . .4
ad 3º de langdurige en strenge winter............53 29 januari 1923 Hiermede deelen wij U mede dat wij
ad 4º de ongunstige verhouding tusschen den
in den loop ......................................5
Directeur en den Hoofdopzichter..................53 23 februari 1923 Emmahoeve 23/2’23...............5
Ontwerp-Instructie van den Hoofdopzichter (Bijlage) 31 december 1924 ................................5
.................................................54
a Het Koningsfonds...............................54
b. de woningen...................................54
c. Meekers.......................................55 [4,7] Ontwerp-regeling voor de lagere Landd. v. d Zwaan....................................55
en Tuinbouwscholen [1921]
#52
e Schipper Duyser................................55
Door den Minister van Landbouw, Nijverheid en
f Augurken-handel................................55
Handel is een regeling ontworpen voor het oprichten
[Bijlages].......................................57
van lagere land- en tuinbouwscholen. Deze werd aan
Krantenberichten, rapportage en correspondentie. .60
de land- en tuinbouwbladen toegezonden, om door
bespreking de regeering van voorlichting te dienen.
3 oktober 1895 Zes gravures van Helenaveen
Bedoelde scholen beoogen een schakel te vormen
Protestante kerk
tusschen de bestaande land- en tuinbouwKatholieke kerk
wintercursussen, die gegeven worden door land- en
tuinbouwonderwijzers, en de land- en
turfstrooiselfabriek -1tuinbouwscholen, die er in elke provincie één of
turfstrooiselfabriek -2meer voorkomen.
toegangsbrug
Uit de ontwerp-regeling stippen we het volgende
bureau van de Maatschappij Helenaveen
aan: Het onderwijs omvat de algemeen vormende
vakken der lagere school, alsmede de beginselen der
natuurwetenschappen, voorzoover die met den landen tuinbouw in verband staan, de beginselen van
akkerbouw, veeteelt en zuivelbereiding of tuinbouw,
daarbij rekening houdend met den aard van het landen tuinbouwbedrijf in de omgeving der school en de
beginselen der staatsinrichting en
landbouwhuishoudkunde. [...]

[3,8]

De Peel, uitdagingen

Halverwege de negentiende eeuw was de streek de
Peel ten lande wel bekend,
bij de gewone mensen als onherbergzame en
onbewoonde streek, waar je gemakkelijk kon
verdwalen en
bij de ondernemers als een streek waar geld te
verdienen zou moeten zijn met het steken van turf tot dan toe de enige betaalbare en beschikbare
brandstof. Verveningen elders in het land hadden
aangetoond dat daarna de grond omgevormd kon worden
in landbouwgrond.
De landelijke overheid plaatst omstreeks 1850
advertenties in de kranten voor verpachtingen van
grote gebieden veen, maar blijkbaar is dat geen
onverdeeld succes. Ondernemers uit ‘s Hertogenbosch
en omgeving lukt het wel om grote stukken terrein
te kopen van gemeentes op het gebied van NoordBrabant en Limburg. Er zaten kapitaalkrachtige
personen achter, Jan van de Griendt zal ook als
aannemer nog vele jaren bezig zijn bij de grote
infrastructurele werken van dat ogenblik, vooral de
wegenaanleg en de spoor-aanleg die juist dan van de
grond komt.
Van de Griendt c.s. zoals ze vaak worden aangeduid,
gaan energiek aan de slag met o.a. het graven van
de Helenavaart. [...]

Aarts, schuurbaas; Aarts-Scharmij, arbeidster;
Aarts, veldwachter................................1
van Aers [Aarts?], arbeider.......................2
Albers, goederenklerk.............................2
Aletten...........................................2
Alsfelt, dominee..................................2
Anker.............................................3
Arts, brievengaarder..............................3

[4,5]

#88 [2,12] Brief van de gebroeders Steenhart aan [3,12] Inhoud van het archief van de N.V.
de Koningin Moeder [in 1923]
#58 Maatschappij Helenaveen

30 september 1890 Ondertrouwd:...................1
11 oktober 1890 Getrouwd:........................1
24 april 1899 De Voorzitter stelt voorin overleg
met den Directeur een blijk.......................1
12 februari 1900 tractement Boekhouder...........1
9 december 1904 pensioen boekhouder..............1
19 juli 1913 boekhouder..........................2
2 januari 1914 Boekhouder........................3
6 maart 1914 boekh. Herman de Groot..............3
28 april 1922 Boekh. Herm. de Groot..............4

[4,2]

Bakker, tuinder...................................1
Batenbrock, dienstbode bij Theelen-Mertens........3
Bazuin............................................4
Beck..............................................4
Beckers...........................................4
van Beek..........................................5
de Beijer, onderwijzeres..........................5
Bellen, echtgenoot van vroedvrouw Koullen.........5
Bovenstaand briefje over de vroedvrouwen.......5
van der Berg, tuinier; van den Berg, dominee. . . . . .5
van den Beuken....................................7
Beuker, turfarbeider..............................7
de Bie, vroedvrouw................................7
Bies, Bis.........................................8
Bijnen, pastoor...................................8
Graf van pastoor Bijnen...........................9
Blanken..........................................10
Blankensteijn....................................10
Blatter..........................................10
van de Blocquery, directeur......................12
Bloemers.........................................15
Boelhouwers, tuinbaas............................15
Boerma, pachter [zie elders].....................15
Boers, stationschef..............................20
Willem van der Boom..............................20
Boonen, brievengaarder...........................20
van der Borot....................................21
Bos, stationschef................................21
Bos, directeur Adrianus..........................21
Adrianus Bos was een tegendraadse persoon. . . . .21
Bos’ beginjaren als directeur in Helenaveen. . .21
Aandelenverwerving............................21
Definitieve benoeming tot directeur...........22
Proefboringen naar steenkool .................22
Ontginningen..................................22
Koningshoeven.................................22
De werkzaamheden van de directeur van de
Maatschappij Helenaveen.......................22
Bosch, directeur G...............................28
Bos [G. Bosch?]..................................28
Bosch (anderen)..................................29
[2,4] Het stoomschip de Helenaveen [1919] #43 [3,4] De breischei als voorwerp van
SCHEEPSBOUW. Rotterdam, 13 Juni Met het op de werf volkskunst [1925]
#69 Bots.............................................29
Botter...........................................29
van de firma Gebroeders Fikkers te Muntendam voor
Een klein, maar zeldzaam interessant boekje ligt
van de Bovenkamp, tuinder........................30
rekening der vrachtvaartmaatschappij Neerlandia is hier vóór mij. De heer Wiegersma ontdekte in de
van de Branden...................................30
op de Eems een proefvaart gehouden, die als
Peel een oude, eerst in het laatste kwarteeuw
van Breda, veenbaas..............................30
uitstekend geslaagd mag worden gerekend. De
verdwenen volkskunst, in den vorm van gekerfde
Bremer...........................................30
behaalde snelheid was ruim 7 mijl.
brei-stokken, die door boeren en vooral door
Brink............................................31
Dit stoomschip, gebouwd onder speciaal toezicht en herders bij het breien worden gebruikt. Een
Bronnenberg, onderwijzer.........................31
hoogste klasse Germanischer Lloyd groote kustvaart, vijfhonderdtal deze voorwerpen, dateerend van ’t
Brouwer, pachter.................................31
benevens volgens de scheepvaart-inspectie en
midden der 17e eeuw af, wist hij te verzamelen.
Broze............................................31
stuwadoor? en voorzien van en certificaat
Blijkens de zeer talrijke illustraties in zijn
van Bruggen......................................31
houtvaart, is groot 430 ton drw. De hoofdafmetingen boekje hebben we hier te doen met een uiterst
Bruggenwirt......................................32
zijn: lang 36.50, breed 6.85 en hol [?] 3.50 M. De primitieve, maar ras-echte volkskunst, waar in de
Bruis............................................32
machines van het compound-systeem met
verbeelding van het eenzame landvolk zich
van Brunschot, onderwijzeres.....................32
oppervlakcondensatie, geleverd en vervaardigd door onbelemmerd en treffend zuiver vertolkte. Het
de commanditaire vennootschap scheeps- en
geometrische gestyleerde overheerscht er geheel de de Bruyn.........................................32
Buis, tuinder ...................................32
machinefabriek v/h. Betje Ensing & Co., te
meer realistische nabootsingsdrift. Wel vindt men
den Burger, protestant godsdienstonerwijzer. . . . . .33
Groningen, ontwikkelen ongeveer 230 [?] I.p.k.
er vele koppen, menschelijke gestalten,
De stoom wordt door een vlampijpketel met een
diervoorstellingen onder, maar deze motieven lossen Burton...........................................33
Bussing..........................................33
verwarmend oppervlak van 80 vierk. meter geleverd. zich op in den zin voor het ornamentale rhythme.
De Helenaveen is voor het vlugge laden en lossen
Slechts enkele malen vindt men voorstellingen van
van groote luiken en lieren (capaciteit 3 ton)
planten, bloemen of boomen terug. Vaak is er een
voorzien. Voor het reddingswezen is op ruim
Christelijke symboliek stamelend uitgesproken,
voldoende wijze gezorgd. [...]
stamelend en hevig! Er zijn dingen bij van
buitengewone, expressieve schoonheid.
[...]

[2,6]

- Bestek en Voorwaarden van Het bouwen eener
ONDERWIJZERSWONING te Helenaveen
- foto van het schoolhuis
- pentekening van het schoolhuis
- Het schoolhuis te Helenaveen
- Onderwijsnotities

februari 1922 in het “schoolhuis” van Helenaveen.
Leo Theelen was na ongeveer 10 jaar onderwijzer te
zijn geweest in verschillende dorpen in middenLimburg benoemd tot hoofd der school in het dorp in
Noord-Brabant. Zijn echtgenote was ongeveer 10 jaar
onderwijzeres én hoofd der school geweest van de
lagere katholieke meisjesschool in Baarlo, maar ze
moest na haar huwelijk ontslag nemen. Van een klein
huisje in Venray waar ze toen - overigens zeer kort
- woonden, verhuisden ze naar de schoolwoning met
een enorme tuin. De school, de schoolwoning, de
kerk en enkele andere gebouwen, waren niet in het
bezit van de N.V. Maatschappij Helenaveen, juist de
grond voor deze gebouwen was door de Maatschappij
of verkocht of geschonken aan de gemeente Deurne of
de kerkelijke autoriteiten.
Eigenlijk was praktisch het gehele dorp in dienst
van de Maatschappij, met uitzondering van een klein
aantal personen. Omdat de terreinen van de
Maatschappij zich ook over grote gebieden van
naburige Limburgse dorpen uitstrekten, waren er
veel verbindingen onderling. [...]

[5,1]

Archeologische vondsten in het veen

februari 1837 Deurne 3 Februarij 1837.
2
4 mei 1837 NEDERLANDEN. - In het laatst uitgekomen nommer ...............................2
3 juni 1837 HAARLEM, 30 Februarij........................................................3
23 april 1839 Op de afdeeling der Germaansche en Noordsche oudheden nam, ................3
14 maart 1840 MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIJDEN.............................................3
12 mei 1840 [brief aan de burgemeester van Deurne].......................................3
29 juni 1840 Provinciaal Bestuur RANB 17 inv. nr. 12419..................................4
26 januari 1841 Bij de afdeeling der Germaansche en Noordsche oudheden, .................5
12 januari 1842 [...] Van den heer P. C. G. GUYOT, te Nijmegen, .........................5
25 februari 1842 M. P. O. P. Guyot à Nymègue d'une collection ...........................5
20 januari 1843 Van de heer S. H. VAN DER NOORDAA ontvingen .............................5
14 april 1843 ASSEN, den 13 April........................................................5
1 januari 1844 Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras ..........................6
9 april 1847 Van den luitenant-kolonel jhr. VAN DER BRUGGHE VAN CROY, ...................6
25 september 1848 Onze geleerde en werkzame oudheidkenner, ..............................6
1 januari 1850 [...] Uit zijn [=Limburgs] bodem..........................................7
8 februari 1853 - Men meldt uit Sleen, 3 Febr. .........................................7
5 december 1856 Op MAANDAG 15 December 1856 en Vijf volgende dagen, .....................7
2 augustus 1862 - Bij het graven eener sloot (gröft) op Orland, .........................8
20 april 1863 Uit Stadskanaal wordt aan de Veend. Ct. ...................................8
31 maart 1864 Voor de VADERLANDSCHE oudheden ............................................8
28 november 1874 OUDHEDEN................................................................8
30 januari 1875 - In de gemeente Obbicht zijn dezer dagen, ..............................9
21 juni 1883 Bij het turfgraven in het veen van Vinelumovergaard.........................9
21 februari 1887 Op tien minuten afstand ................................................9
29 december 1888 - Men meldt uit Vaals:..................................................9
1 maart 1890 Antiquiteiten...............................................................9
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Als Jan Coolen in 1951 trouwt met Miet
Dijstelbloem, zijn ze beiden al wat ouder. Jan
Coolen (geboren in 1916) woonde toen weer bij zijn
pleegouders Janus (Christanus) Coolen, zijn echte
oom, en Kaat (Catharina) Rijnders. Kaat Rijnders
was geboren in 1880 in Nuenen uit een ongehuwde
moeder. In 1885 was haar moeder getrouwd met een
Johannes Rijnders, bij welke gebeurtenis het meisje
Kaat gewettigd werd door haar stiefvader en aldus
Rijnders genoemd werd. Wel werd door dorpsgenoten
nog lang de naam Dijstelbloem in plaats van
Rijnders gebezigd.
Miet Dijstelbloem (geboren in 1914) was wellicht
zeer ver familie van Kaat Rijnders, alias
Dijstelbloem, maar een duidelijke band is nog niet
aangetoond. Jan Coolen was dus een neef van Janus
Coolen en opgenomen toen zijn moeder in 1922 in
Stiphout stierf. Zijn vader kon niet voor alle
kinderen zorgen en zo kwam Jan als kind bij het
kinderloze echtpaar Coolen-Rijnders. Deze waren in
1915 getrouwd en blijkbaar was er geen uitzicht op
eigen kinderen, want ook later zijn er geen
kinderen geboren.
Hoe dan ook, het langwerpige huis werd rond 1951 in
tweeën gedeeld voor de beide echtparen. Na het
huwelijk werden drie kinderen Coolen geboren in het [28,28] Onbekende foto's uit Eritrea
#135
huis, te weten Maria, Bert en Theo Coolen. De
Introduction
auteur van dit stuk is getrouwd met Maria in 1978. During the late 1800s photography was radically
simplified by the invention of dry gelatin plates,
Afstammingsreeks Dijstelbloem/Dijsselbloem
which could be mass produced and which eliminated
e.d.
the need for a tripod. These circumstances paved
the way for the handheld camera, which sparked a
widespread photography craze. In the early years of
the twentieth century glass lantern slides,
sometimes hand-tinted, were a popular form of
entertainment, known as "magic lantern"
exhibitions. They were also used in education.
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[26,29] De Joodse onderduikster Anne-Marie
van den Bergh in Sprundel
#?

[27,29] De aardbeving in Guatemala en Jos
Bastiaensen
#?

[28,29]

De geschiedenis van St. Jozef te Panningen

[30,28]

Enige tijd geleden kwam het verlangen op een serre
tegen de achterwand van het huis te (laten) bouwen
en dus heb ik me her en der – vooral op internet –
op de hoogte gesteld van wat er zoal te krijgen is.
Geldbesparing door zelfbouw was een optie, maar in
Nederland worden de serres meestal door de
leveranciers gezet, vaak ontbreekt het bovendien aan
voorzieningen voor klimaatbeheersing. Eigenlijk was
het resultaat bedroevend: er zijn leveranciers
genoeg, maar de informatievoorziening leek me niet
ideaal.
Met Duitse termen als “Wintergarten” en “selbstbau”
levert de zoekmachine echter wel zinnige resultaten,
de Duitse fabrikant Schennjesse prominent bovenaan.
Met dat bedrijf, de fabriek van de houten onderdelen
van serres, contact opgenomen voor verdere
informatie. [...]
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79(1965), 169-181.
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5 [artikel] Interprétation de quelques oraisons du zijn parochiekerk, waar hij geruime tijd
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5-20.
zeer grote belangstelling. [...]
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De eerste jaren van Jos Bastiaensen in de
2639.
missie
#187 half zeven kom ik bij de wasvrouwen van de
7 [artikel] Duivel en demonen in oude kerkelijke
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traditie, Annalen van het Thijmgenootschap
van de Ruedita en van Incienso (wijken) komen daar
55(1968), 23-38. [...]
iedere dag te samen rond het grote
gemeenschappelijke bassin om kleren te wassen.
In memoriam: Toon Bastiaensen
#?
[...]

De bouw van een serre van Schennjesse
#?

Madagascar in oude kranten

#190

17 februari 1807 De Maskareensche Eilanden.
Deze eilanden, die op d« zuidoost zijde van Afrika,
oostwaarts van het groote eiland Madagaskar,
tusschen de 20 en 21 graden z. breedte liggen,
hebben hunnen gemeenchappelijken naam, ontleend van
hunnen ontdekker, de Portugees Mascarenhas.
Tegenwoordig zijn zij het eigendom der Franschen,
welken zij voornamelijk dienen ter begunstiging van
hunnen handel op Oost-Indiën, en aan derzelver
koopvaardijschepen eens goede legplaats verschaffen.
Het zijn deze twee eilanden, namelijk Bourbon,
tegenwoordig Réunion, en Isle de France, of het
eiland Frankryk, tot welken meer andere kleine en
onbewoonde eilanden gerekend worden [...]

Diverse gegevens m.b.t. Madagascar

[30,30] Foto uit 2006 van in de auteur bij het
graf van zijn oma Helenaveen
Het graf heeft verschillende wijzigingen ondergaan:
het kruis erop was niet origineel, de omtrek was
eerst omgeven door metalen schakels die dus
verdwenen zijn. Een bijzonderheid is ook dat enkele
cm onder de bovenkant van het graf een betonnen
plaat is aangebracht. Zo ligt het beter verankerd in
de venige grond.

