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Inleiding
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
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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.

De geschiedenis van de Peelhelm in kort bestek
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In 2010 was het 100 jaar geleden dat in de Peel, ongeveer 1 km ten noord-westen van
de kerk van Helenaveen, een opmerkelijke vondst werd gedaan: een zilveren helm,
bronzen munten uit de tijd van Constantijn, veel leerresten en andere bronzen
voorwerpen. De ijzeren voorwerpen die zich bij de vondst bevonden moeten hebben waren
toen al grotendeels vergaan en omgezet in ijzer-zouten.
Ook wordt er al direct melding gemaakt van houten voorwerpen die de tand des tijds en
de aanslagen door de schoppen van de peelwerkers maar gedeeltelijk hadden overleefd.
Het was duidelijk één geheel, al snel kwamen er speculaties op gang dat een Romeins
officier hier met zijn paard was verdronken. Tot zeer recent, zelfs tot dit ogenblik,
1 januari 2013, zijn en worden er allerlei theorieën uitgedokterd die moeten
verklaren waarom er geen resten van “man en paard” zijn gevonden.
De helm was overduidelijk de voornaamste vondst, daarom werd en wordt er vooral een
uitdrukking gebruikt als De Gouden Helm voor de vondst. De auteur zou willen
gebruiken het woord Peelhelm, zoals die later ook gebezigd werd.
De leerresten kregen weinig aandacht, hoewel er al direct o.a. sandalen, schoenen of
laarzen in werden gezien. De gouden munten bleken al snel van brons te zijn,
weliswaar groot in aantal, maar niet zo spectaculair als wat onder een (gouden)
muntschat werd verstaan.
Gewaarschuwd door de dominee van Helenaveen kwam het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden - dat toen al bijna 100 jaar bestond - in actie en verzocht telegrafisch aan
een oudheidkundige in Roermond te gaan kijken en verslag uit te brengen. Het
telegrafisch verslag van ongeveer 40 woorden kwam maandagochtend 20 juni 1910 in
Leiden aan, terwijl de allereerste vondst op woensdag 15 juni was gedaan. Met de
beschrijving van de dominee kwam het telegram goed overeen, zodat dringend verzocht
werd om een wetenschappelijk functionaris beter te laten kijken naar de schat. Het
duurde tot 9 juli dat deze kwam, niet naar de vindplaats of naar het huis van de
vinder, maar naar het raadhuis van de gemeente Deurne waaronder Helenaveen valt. Niet
helemaal verwonderlijk want Deurne was een van de grootste gemeenten van het land wat
betreft oppervlakte. De vinder woonde in Meijel, wat te voet ook al een behoorlijke
afstand was. De vinder is genegen de helm en de overige vondsten voor - een voor hem
hoge - prijs te verkopen, maar dan komen er juridische problemen over het
eigendomsrecht van het veen waarin de vondst gedaan werd. We slaan dit alles over en
eind augustus haalt de functionaris de helm met toebehoren op. In Leiden constateert
men o.a. dat een wangklep ontbreekt en men verzoekt de burgemeester van Deurne en de
vinder die wangklep tegen een aanzienlijke beloning ook te laten kopen voor het
museum. In november 1910 is de helm het topstuk van de aanwinsten van het museum en
wordt in een vitrine, verlicht door 'electrisch glanslicht', tentoongesteld.
Bij de tentoonstelling van de Peelhelm in het najaar 2010 in Helenaveen, stond de
helm ook in het middelpunt van de belangstelling. Elders in het dorp, in het
dorpshuis met de naam De Gouden Helm, was een tentoonstelling te zien met papieren en
andere voorwerpen die betrekking hadden op de vondst.
De auteur vond het toen al eigenaardig dat deze wangklep niet gevonden was.
Redelijkerwijs was de gehele helm in het veen terecht gekomen. De wangklep moest
gevonden zijn, maar zijn achtergehouden door een persoon die daar later nooit voor is
uitgekomen. Het museum probeert dus vanuit Leiden nog in het bezit te komen van de
wangklep, maar krijgt wel wat andere zaken aangeboden die ze dan opkopen.
Het museum heeft verzuimd de niet-bronzen of niet-zilveren voorwerpen actief te
verwerven.
De desinteresse van het museum van na 19 juni wordt het museum fataal. In de
onduidelijkheden rond het eigendomsrecht, maar vooral door de totale afwezigheid van
de functionarissen van het museum, doen de vinder, maar vooral anderen die ook zaken
hebben gevonden, besluiten niet méér te verkopen aan het museum dan in openbare
bronnen vermeld is. Hierover wordt op 23 juni, dus 8 dagen na de vondst, een
conferentie gehouden op een verder gelegen plaats, waarschijnlijk in een hotelrestaurant in Venlo. Daar bespreken de aanwezigen een soort strategie hoe te handelen
als er nog meer voorwerpen worden gevonden. Verkoop zal praktisch zeker niet zijn aan
het museum, maar aan andere geïnteresseerden die wel duidelijk interesse hebben en
niet moeilijk doen met de betaling. Want zelfs als het museum een 'aannemelijk'
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bedrag betaalt dan moeten er veel administratieve hordes genomen worden. Eén van de
deelnemers, en een belangrijke afnemer, is de directeur van de N.V. Maatschappij
Helenaveen, Adrianus Bos. Deze persoon zullen we zo goed als altijd tegenkomen bij de
vondst van de Peelhelm. De Maatschappij Helenaveen bezat toen ongeveer 10 km²
peelgrond in Helenaveen en de aanliggende Limburgse dorpen. Maar juist de grond
waarop de Peelhelm e.d. was gevonden, behoorde niet aan de Maatschappij Helenaveen.
Ware dat wel het geval gewezen, dan was de zaak geheel anders afgelopen, dan had het
museum m.i. nooit enige zeggenschap gekregen over de vondst.
A. Bos was net enkele maanden daarvoor directeur geworden, hoewel hij al vanaf 1906
in Helenaveen woonde en als aspirant-directeur fungeerde. Hij woonde dan ook al vanaf
1906 in de dienstwoning van de Maatschappij Helenaveen, GENA-villa geheten. Dit enorm
huis, annex kantoor, was in 1890 gebouwd en was in die tijd voorzien van alle moderne
snufjes. Maar hij woonde er alleen, met wellicht één of meerdere knechten en
dienstboden.
De directeur van de Maatschappij Helenaveen diende statutair 30 aandelen van de
vennootschap in bezit te hebben om directeur te kunnen zijn. Hij had ruim voldoende
vermogen hiervoor - 15.000 gulden -, maar nog geen 30 aandelen. Van zijn voorganger
directeur van de Blocquery kocht hij 10 aandelen, maar het was niet zo gemakkelijk
aan de resterende 20 te komen. Er waren nl. maar 887 aandelen in omloop. Dus was hij
tijdelijk directeur totdat hij alle 30 aandelen in zijn bezit had. Dat was voorjaar
1910 het geval zodat hij in april 1910 in de aandeelhoudersvergadering definitief
benoemd werd. In de tussentijd had hij al zakelijke meningsversillen met zijn
voorganger die nog enkele maanden in het dorp had gewoond, zodat deze later in 1906
uit het dorp vertrok. Van de Blocquery was ook commissaris van de vennootschap
geworden en zou de jonge nieuwe directeur helpen en ongetwijfeld ook controleren.
Eigenlijk had Bos vanaf het allereerste begin zijn handen vrij; hij hoefde in het
dorp alleen maar zeer kleine tegenkrachten te verwachten in de persoon van de
pastoor, de dominee en het hoofd der school. Maar ook deze personen waren afhankelijk
van de Maatschappij, door een jaarlijkse afdracht aan de kerken en het onderwijs en
door het feit dat praktisch de gehele bevolking in dienst was van het bedrijf.
Controle op de directeur bestond natuurlijk wel, maar de commissarissen woonden niet
in de nabijheid van het bedrijf, en zoals later regelmatig zal blijken trekt hij
bijna altijd aan het langste eind in zijn 25-jarig directeurschap (1906-1931).
Bos neemt deel aan de conferentie, gaat zelf ook graven rond de vindplaats, verwerft
delen van de schat, houdt deze bij zich in een kast in zijn villa, correspondeert met
het museum in december 1911. Kortom hij bepaalt wat er gebeurt rond de onderdelen van
de vondst.
Daarom ook komt het museum eind augustus 1910 maar in het bezit van een
(aanmerkelijk) deel (lijkt het) van de vondst. Maar verder blijven halfslachtige
pogingen om bijvoorbeeld de wangklep te verwerven zonder resultaat. Na een onderzoek
van M.A. Evelein verschijnt er in april 1911 een wetenschappelijk rapport over de
vondst, waarbij de nadruk weer valt op de helm. De Peelhelm blijft het 'paradepaard'
van het museum, maar daarmee lijkt de interesse op te houden: de functionarissen
hebben meer interesse in opgravingen die ze zelf begonnen zijn. Geen enkele
wetenschappelijke functionaris laat zich in Helenaveen zien en men doet al helemaal
geen moeite om de volledige vondst te reconstrueren, wat in 1910 en 1911 ongetwijfeld
nog mogelijk was geweest.
In dit wetenschappelijk, maar ook economisch, vacuüm vindt er geen verder onderzoek
plaats, maar toen zou men tot de conclusie gekomen kunnen zijn dat alle vondsten een
geheel vormen, nl. de uitrusting van een hoge officier, met al zijn attributen. De
officier behoorde tot de cavalerie, en in dit geval met die van de boogschutters.
Want pijlen en boog en bijbehorende voorwerpen zijn duidelijk gedocumenteerd.
Man en paard, dus het paardentuig is uitdrukkelijk ook een deel van de uitrusting.
Vanwege de behandeling der leerresten kan het tuig niet meer volledig gereconstrueerd
worden, maar de afbeeldingen op sarcofagen geeft een duidelijk beeld van hoe het
paardentuig eruit heeft gezien. Omdat de afbeeldingen vooral situaties in gevechten
weergeven zien we daarop niet de meer 'huiselijke' aspecten, zoals tent, eet- en
drink-gerei, afgebeeld. Terwijl deze natuurlijk wel bij de uitrusting van een
officier behoorden.
De delen van de vondst die in de ogen van een persoon uit de twintigste en een-entwintigste eeuw zo gewoon lijken, waren in de vierde eeuw een teken van extreme
rijkdom. Zelfs het bezit van een paard was maar voor zeer weinigen weggelegd. Zilver
was uiterst zeldzaam, zeker de zilveren voorwerpen die nog versierd waren. Daarom ook
kraste men het gewicht van het zilver in de voorwerpen. De voorwerpen wisselden in de
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loop der tijden ook van eigenaar, zodat een eventueel ingekraste naam of afkorting
van namen doorgestreept werd. Omdat er maar weinig handwerklieden waren die
dergelijke voorwerpen konden maken, was - met de schaarsheid van het materiaal - ook
het aantal voorwerpen, zoals onze Peelhelm uiterst gering. En anders zijn ze later
wel omgesmolten...
[bovenstaande tekst is verschenen in het blad SEMafoor (studiekring eerste millenium)
van mei 2013]
Huidige verblijfplaatsen van de vondsten rondom de Peelhelm
1. De Peelhelm, munten, leerresten, paardentuig-onderdelen bevinden zich in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
2. Voorwerpen die achtergehouden zijn of later gevonden zijn bevonden zich bij
directeur A. Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen. De auteur geeft aanwijzingen
wat er met deze voorwerpen is gebeurd na de dood van de directeur maart 1931.
De erfgename van A. Bos, zijn schoonzus C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals, komt in
het bezit van een hoeveelheid archeologische vondsten die haar zwager in Helenaveen
had verzameld en bewaard. Zij komt de villa leeghalen en neemt daarvoor mee haar zoon
en dochter en de echtgenoot van de dochter. Deze echtgenoot was R.W.C. Baron van
Boetzelaer. Ze verbrandt ter plaatse papieren, maar neemt de belangrijke zaken mee
naar huis. Het heeft er alle schijn van dat de archeologische vondsten naar de
Baronesse van Boetzelaer-Bos gaan. Het huwelijk was echter niet zeer gelukkig, en na
het overlijden van van Gilse van der Pals scheidt het echtpaar al snel,
waarschijnlijk in eind 1936 of in 1937. In 1938 hertrouwt de Baron met een vrouw
genaamd Jordens. Zij draagt dan de titel Baronesse. Waarschijnlijk wil de familie Bos
niets meer van de antiquiteiten weten, want ze zijn er zich zeer van bewust dat
Adrianus Bos de voorwerpen wellicht wel legaal had opgekocht, maar dat ze eigenlijk
in een museum thuishoorden.
3. Eén jaar na de zeer grote veenbrand, ook wel peelbrand genoemd, van 1959 vond Leo
Kluijtmans in de buurt van de vindplaats nog enkele voorwerpen die hij in zijn in
eigen beheer uitgegeven boekje toont aan de hand van enkele foto's. Het betreft de
wonderbare steen, bronzen munt van keizer Constantijn, bronzen ringetje van de helm
[maar dat laatste zal wel van het paardentuig zijn], diverse vuurstenen pijlpunten,
enkele stenen knotsen en slingerstenen. De zware stenen zijn zeer waarschijnlijk in
diepere grond terecht gekomen en zijn na de diep-inwerkende veenbrand te voorschijn
gekomen. Eén van de stenen heeft een grote inkeping, waarschijnlijk was het een
werpstok. De zoon van Leo Kluijtmans heeft het merendeel van deze voorwerpen anno
2013 in bezit.
[4. Tot slot moet nog vermeld worden dat in het boek van Pouls en Crompvoets wordt
vermeld dat Marinus van de Mortel die vanuit Deurne naar Halsteren was verhuisd, een
doosje bezat met daarin een stukje leer.]
Adrianus Bos en familie
Boetzelaer, Rutger Wessel Carolus van
De erfenis kwam vrij tijdens het huwelijk van Annie Bos met R.W.C. van
Boetzelaer die later in Laren woonde. Het is verleidelijk te denken dat het
merendeel van de spullen van A. Bos in het huis van de baron en baronesse is
terecht gekomen, dus ook de Romeinse voorwerpen uit de geheime kast.
Op 17 december 1936 woont hij Utrechtscheweg 36 te Hilversum.
Hij trouwt op 23 april 1938 met C.M. Jordens te Arnhem.
Op 16 november 1939 woont hij Herdersweg 8 te Laren.
Tijdens de oorlog, in 1944, wordt het echtpaar van Boetzelaer-Jordens in de krant
genoemd als wonende te Laren. Als hij op 29 juni 1979 op 80-jarige leeftijd
sterft, vinden we de naam van zijn tweede echtgenote niet terug in de advertentie.
Het adres van de overledene was Vinkebaan 6 te Laren.
Bos, Adrianus; overleden 23 maart 1931; GENA-villa, Helenaveen
[namen in de overlijdensadvertentie: C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals, J.
Baronesse van Boetzelaer-Bos, R.W.C. Baron van Boetzelaer in Hilversum en C. Bos
te Zeist]
Bos, Bernardus; overleden op 18 oktober 1926; Laan van Nieuw Oost-Indië 271,
‘s-Gravenhage
Bos, Jan; Huize Veldheuvel, Overschie; overleden 21 januari 1920
Bos-van Gilse van der Pals. C.E.A./Cornelia Elisabeth Alida; overleden 21 april 1936;
Neuhuyskade 8, ‘s-Gravenhage
drie kinderen: Boetzelaer-Bos, Johanna/Annie van; later Johanna Groote-Bos,
te Hilversum, de Bilt
Bos, C./Cor; te Utrecht, Zeist
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Bos, Chris/Christiaan Albertus; overleden te Heemstede 16 december 1924; 23 jaar;
17 augustus 1927 Ondertrouwd:
J. BOS en R. W. C. Baron VAN BOETZELAER
16 Aug. 1927.
(35402)
Den Haag, Neuhuyskade 8.
Hilversum, Jacobus Pennweg 14.
Helb, H.J.; Wassenaar
Henny, B.; Beukenhorstlaan 10, Wassenaar
Henny-van Gilse van der Pals, J.;
Henny-van Gilse van der Pals, A.C.E.A.;
Henny, H.C.A.; ‘s-Gravenhage
Meerten-Kolff, M.C. van
Wie kan de voorwerpen in de GENA-villa gezien hebben?
Als op 2 juli 1906 Jacob Cornelis van de Blocquery het dorp verlaat neemt hij zijn
dienstbode Hester Hereccina van Rees mee naar Hoorn. Zij en Goverdina Anthonia
Janssen, beiden geboren in Geldermalsen, hebben dus ook in de directeurswoning
gewoond, maar vóór de vondst van de Peelhelm. De eerste dienstbode gaat dus met haar
baas naar Hoorn en de laatste is al eerder, op 11 juni 1902, naar Den Haag verhuisd.
Op 8 mei 1906 komt Adrianus Bos in de gemeente Deurne wonen, op adres Helenaveen D170
woont hij op 31 mei 1906. Hij komt dan vanuit Wormerveer en is 31 jaar.
De er nog wonende dienstmeid Huiberta Wilhelmina Jansen, ook uit Geldermalsen, gaat
op 4 september 1907 naar Haarlem.
Op 25 juli 1906 komt Johanna Maria Schmitz [foutief ook wel Smitz geschreven] vanuit
Den Haag als dienstbode bij A. Bos. Zij is een vrouw van 44 jaar, geboren in
Rotterdam.
Ook al vanaf de begintijd van van de Blocquery, zelfs van directeur G. Bosch, woont
Johanna Wilhelmina Buis in huis, zij vertrekt op 9 april 1913 naar Horst.
Vanaf 28 februari 1911 woont Gerritje Cornelia de Gong in huis. Zij is geboren op 18
oktober 1895 te Brakel.
Op 29 september 1910 komt als dienstbode in de villa wonen Elisabeth Johanna van de
Bovenkamp, afkomstig uit Blokker. Ze blijft tot 19 februari 1912.
Opvallend is dat alle bewoners Nederlands Hervormd zijn.
In het Bevolkingsregister van 1918 staat A. Bos alleen geregistreerd, dus zonder
dienstbodes of knechten. Het adres D170 is veranderd in H154 en later in H134.
Vermeld wordt ook nog dat hij op 23 maart 1931 is overleden.
We kunnen dus concluderen dat Johanna Maria Schmitz, Johanna Wilhelmina Buis [zie
hieronder?], Elisabeth Johanna van de Bovenkamp en Gerritje Cornelia de Gong na de
vondsten in het veen in de directeurswoning woonden.
Zie voor het volgende o.a. http://eindhoven.digitalestamboom.nl/scan.aspx?
book=R&id=678238:
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270
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We richten ons dan op het gezin van de Bovenkamp-Buis, dat op 15 maart 1912 in
Helenaveen komt wonen. Dirk is geboren te Rhenen op 23 december 1877, Cornelia
Wilhelmina Buis op 18 oktober 1885 te Deurne. Ze zijn op 19 juni 1909 getrouwd in
Deurne. Johanna wordt op 29 september 1910 [in Blokker] geboren. Daarop volgt [te
Blokker] Albert Jacob op 22 september 1911. Vervolgens in Helenaveen op 1 april 1913
Johanna, 27 augustus 1917 Jacob, 6 oktober 1919 Jan, 10 april 1921 Geurt, 28 augustus
1926 Cornelia Wilhelmina, 23 september 1929 Dirk Gerrit.
Als adres wordt achtereenvolgens opgegeven D31, H35, H77, H153, H140 en H123, maar
dit kan ook betrekking hebben op de verschillende personen. H153 is gesloopt.
Johanna verhuist op 11 juli 1931 naar Wassenaar, en dat is opvallend, want haar
vroegere baas A. Bos was net enkele maanden dood. Ze komt 9 maart 1933 terug, maar
dan vanuit Den Haag.
Maar op 16 maart 1935 wordt een onechte zoon geboren van Johanna, met de naam
Cornelis Johannes. Onechte zoon is daarbij doorgestreept. Johanna is zonder verdere
aanmerkingen te vinden in het Bevolkingsregister van Den Haag.
Op 29 september 1910 komt als dienstbode in de villa wonen Elisabeth Johanna van de
Bovenkamp, afkomstig uit Blokker. Ze blijft tot 19 februari 1912.
Veel later: Elisabeth Johanna gaat op 13 december 1932 naar Den Haag. Ze staat in het
Bevolkingsregister van Den Haag genoteerd op 21 december. Op 30 oktober 1935 komt ze
terug vanuit Den Haag en op 13 juli 1936 verhuist ze naar Hindelaan 13 te Helmond.
Ze wordt in Deurne overgeboekt naar het dienstbode-register, maar relevant is alleen
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het adres H154 en H134, wat dus de GENA-villa is.
In het Bevolkingsregister van Deurne zijn later met potlood getallen bijgeschreven,
te weten: 1206 Dirk, 1207 Cornelia Wilhelmina Buis, 1208 Albert Jacob, 1209 Jacob,
1210 Jan, 1211 Geurt, 1212 Cornelia Wilhelmina, 1213 Dirk Gerrit.
De nalatenschap van Adrianus Bos
Waarschijnlijk wordt eind 1930 directeur Bos ernstig ziek, in ieder geval zodanig dat
hij zijn dagelijkse werkzaamheden niet kan uitvoeren. In maart 1931 overlijdt hij,
tamelijk onverwacht. Hij had al een groot stuk grond gekocht op de Belgenhoek in de
provincie Limburg (direct ten zuiden van de autoweg A67), waar hij later een eigen
huis hoopte te kunnen bouwen. Zie ook http://www.belgenhoek.nl/ en
http://www.belgenhoek.nl/page2.html. Enkele broers, verre familie via de tak van
Gilse van der Pals, hebben dit 19 ha grote natuurgebied nu in bezit.
Want als A. Bos sterft, leeft alleen zijn schoonzus Bos-van Gilse-van der Pals nog.
Zij maakt volgens overlevering het huis leeg en moet daarbij veel papieren verbrand
hebben. Ze zal bij dit werk wel zijn bijgestaan door haar dochter Annie en haar man
en haar ongetrouwde zoon Cor.
Op foto's van het interieur van de woning in Den Haag van mevrouw Bos-van Gilse van
der Pals laten geen Romeinse voorwerpen zien, wat wel niet zo verwonderlijk is. Toch
mogen we aannemen dat het gehele interieur van de GENA-villa in Helenaveen bij de
schoonzus en/of de neef en nicht (met haar man) van A. Bos is terecht gekomen.
Zoon Cor komt op zijn beurt in het huis in Den Haag wonen als zijn moeder overlijdt
in 1936. Neef Cor Bos was al zeer snel na het overlijden van zijn oom benoemd tot
commissaris van de vennootschap.
Dochter Annie was dus getrouwd met Rutger W.C. Baron van Boetzelaer, en mocht zich
dus Baronesse noemen. Het huwelijk was niet gelukkig, de baron zou meer interesse
hebben in het geld dan in de persoon Annie Bos.
Al snel na het overlijden van haar moeder in 1936 scheidt Annie Bos van de baron.
Deze hertrouwt al in 1938 met een Jordens en later trouwt Annie met een Groote; zij
woonde nog lange tijd in Hilversum onder de naam J. Groote-Bos. Zij was intussen
grootaandeelhouder van de Maatschappij Helenaveen en bleef dat haar gehele leven, met
meer dan de helft van het aantal aandelen.
De erfenis kwam dus vrij tijdens het huwelijk van Annie Bos met R.W.C. van Boetzelaer
die later in Laren woonde. Het is verleidelijk te denken dat het merendeel van de
spullen van A. Bos in het huis van de baron en baronesse is terecht gekomen, dus ook
de Romeinse voorwerpen uit de geheime kast. Als de drinkbeker zich daar bevond dan
was het duidelijk afkomstig van de vondsten rondom de Peelhelm, en alleen daarom al
uiterst waardevol. Daartegenover stond dan dat deze voorwerpen eigenlijk in een
museum thuis horen en niet in een privé-verzameling, van wie praktisch niemand wist
dat die bestond.
De dienstbode die ook in de Gena-villa woonde, schrijft zich eind juli 1931 uit de
gemeente Deurne en verhuist naar Wassenaar. Daar werkt ze enige tijd als dienstbode,
maar ze komt later terug naar Helenaveen. Daar wordt ook een onechte zoon geboren,
waarbij het woord onecht later is doorgestreept.
De voorwerpen kunnen dus het meest waarschijnlijk op drie plaatsen terecht zijn
gekomen: bij de schoonzus Cornelia E.A. Bos-van Gilse van der Pals, haar zoon Cor Bos
en bij haar dochter Johanna van Boetzelaer-Bos met echtgenoot Rutger W.C. van
Boetzelaer.
Waarschijnlijk had de moeder minder interesse in Romeinse antiquiteiten, de beide
mannen hadden er wellicht wel belangstelling voor. Later wordt schoonzoon van
Boetzelaer adjunct-conservator van het Gooisch Museum, en had dus zeker
belangstelling voor kunstvoorwerpen. Na zijn scheiding van Johanna (=Annie) Bos, rond
1937, kunnen de voorwerpen ook op een vierde plaats terecht zijn gekomen. Als de
schoonzus in 1936 sterft, verhuist zoon Cor naar haar woning in Den Haag, en in 1938
als van Boetzelaer hertrouwd is, hebben we weer drie mogelijke vindplaatsen.
Cornelia Elisabeth Alida Bos-van Gilse van der Pals
De enige erfgenaam van Adrianus Bos was zijn schoonzus: zij erft een kapitaal aan
aandelen, e.d. van haar beide zwagers en haar eigen echtgenoot. Een dochter van haar
komt als kind al regelmatig in Helenaveen. Moeder en dochter maken de villa leeg in
1931 en vernietigen (verbranden) alle onbelangrijke papieren. Ongetwijfeld nemen zij
wel de Romeinse voorwerpen mee. De villa blijft dan onbewoond en wordt later enige
jaren als jeugdherberg gebruikt. De dochter woont (tot haar dood in de jaren 80) in
Hilversum, vlak bij Loosdrecht. Zij en vooral haar moeder hebben nog lang een
belangrijke invloed gehad op de gang van zaken van de Maatschappij Helenaveen; moeder
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had dan ook meer dan 50% van de aandelen, en was daarmee "schat"rijk.

355

van de Bovenkamp, tuinder
26 mei 1891 Bovenkamp en A Buis tuinders
Zij betalen hooge pacht, 40 gld voor de woning. 25 schuur, 50 gld per hectare voor
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het land.
vr. Betaalt gij dan allen 50 gld?
a. Ja voor oud tabaksland wordt overal 50 gld betaald. er wordt echter wel boerenland
voor 25 gld verhuurd.
vr. Moet er druk gemest worden
a. Thans moet er druk gemest worden, verleden jaar ook wat. alleen het eerste jaar
niet.
De Protestanten worden hier verdrukt, dat komt door het koningsfonds want er wordt
ons verweten dat wij er het meest bij geprofiteerd hebben.
Zij klagen verder dat den welput bevuild is. Op het einde der staar is nog een andere
put die van onderen geheel verrot is.
14 en 21 juli 1891 [40] Bestaat er aanleiding om aan de tuinders in het algemeen of
in het bijzonder afslag van pacht te geven voor langeren of korteren tijd?
Afslag van huur komt mij onge?den voor. De huren zijn niets te hoog. In droogere
jaren praepereren zij daar; natte jaren zijn voor hen ongunstiger. Zij begaan de fout
van meerder gunstige uitkomsten te willen dekken: 1° Door hunne teelt te vervroegen waardoor ze meer en meer blootgesteld zijn aan ongunstig weder.
2° Door hunne teelt eenzijdig uit te breiden, waardoor zij de markt overvoeren, en
den prijs zeer drukten. 3° Daar aan erkend insolide of onverhaalbare leden te
verkoopen, die hooger prijs bieden, maar eindigen met wanbetaling
Tuinders die kalm en flink werken hebben zelf in natte jaren te Hveen goede
uitkomsten.
Toch zijn er enkele tuinders, Wed. C. Veldhuizen, J v/d Hurk, J. Bakker, misschien
ook J v/d Bovenkamp, die voor dit jaar eenige aanspraak maken op vergoeding hebben.
Door nalatigheid van onze zijde is hun land onder water geraakt en te nat gebleven
ten gevolge van het lossen der Sevenummerpeel.
Zoude er sprake zijn van afslag dan verdient het ernstig overweging, de kultuur
eenvoudig te doen wegvallen en de huizen aan turfgravers te verhuren. Dat is dan meer
in het belang der maatschappij.
22 augustus 1921 REUSACHTIGE BRANDEN IN DE PEEL.
7 huizen tot nog toe verbrand - Schade f3.400.000.
Vrijdagmiddag zijn in de Peel, op üe grens tusschen Limburg en Brabant enorme
brandenu uitgebroken. In de Zuid Willemsvaart lezen wij hierover:
Om drie uur des middags was het ia Helmond te merken door de groote grijsgrauwe
wolken die voorbijtrokken, waardoor 't daglicht eenigszins getemperd werd en er een
roode kring om de zon ontstond, die aan een natuurverschijnsel deed denken. In
verband met den Noord-Oostelijken wind was men over het algemeen van meening, dat de
brand benoorden Kleef in de Duitsche venen woedde. Des avonds ging de mare door de
stad dat de Peel in brand stond. Al gauw hadden we natuurlijk liet zadel tusschen de
beenen en vertrokken richting Deurne. Motorrijders vertelden onderweg dat de brand
bij Venraij en Sevenum plaats had. Toen wij echter in Deurne arriveerden kon men
echter van verre de vlammenzee reeds zien. In de richting Helenaveen was een gedeelte
van den horizon een groote vuurpoel terwijl de rest van den gezichtseinder gevuld
werd door een dikken vetten gelen rook, die door N.-Oostelijken wind in de richting
Helmond werd gedreven en als een deken het heele landschap dekte. Op den weg Liessel
naar Helenaveen moesten wij door die vieze walmpluim die ons alree een voorproefje
gaf van de benauwends daarginds. Na het Deurnesche kanaal te zijn overgestoken kwamen
we aan de Helenavaart.
Geregeld ontmoetten we hier menschen die met goederen beladen de vlucht namen, voor
het roode monster. 't Gaf een zielig gezicht al die lui met kruiwagens en stootkarren
volgepakt met stoelen, beddegoed e. d. in allerijl uit hun woningen gehaald, en nu in
den donkeren avond op zoek naar een onderdak. Vaders met vrouw en ritsen kinderen 10,
12 op een rij, voortsjouwend hun schamel boeltje met zorg en angst op het gelaat.
Links langs het kanaal voortgaand stonden wij al spoedig temidden van den
geelachtigen zwaren verstikkenden rook, die je op 2 M. afstand het gezicht belette.
Soms scheurde een windvlaag het gordijn uiteen en men zag een momemt de tallooze
turfhoopen in rossen gloed verspreid over de vlakte als brandende, walmende fakkels,
in de groote ruimte. Hier en daar ontdekte men dan de plaats waar eens een
arbeidshuisje stond een smeulende puinhoop. Zoo brandde af de huizen van Jochem de
Groot; J. Prijs; Geert Jonkers; G. de la Garde; Snellen en Geert Slomp, terwijl de
huizinge van Boersma (30 stuks vee) de woningen van J. Ekkendonk; G. Bos; Bovenkamp
en Ugen, elk oogenblik een prooi der vlammen konden worden.
De bewoners hadden hun weinige huisraad reeds weggebracht en stonden op eenigen
afstand het ontzettend schouwspel gade te slaan.
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Verschrikeiijk voor die menschen, over het algemeen groote huisgezinnen van 8-15
kinderen. Jaren lang hadden ze geploeterd, duim voor duim hun tuin vergroot, ze
hadden wat klein vee kunnen koopen, 'n paar geiten, wat varkens, enkele bijenkorven,
en nu met een slag was alles verwenen. Ze hadden hem aan zien komen den laaienden
vuurgloed en getracht te blusschen, maar ze moesten tedug voor den stikkenden rook,
weer er op in, en weer terug; het element was hun de baas, en ze moesten het aanzien
dat hun have en goed werd weggevaagd door den vretenden vuurgloed, voor enkelen nog
nauwelijks tijd overlatend hun grootste kostbaarheden te redden.
Om 7 uur waren zoowel de Eindhovensche als de Helmondsche brandweer verwittigd. Om
kwart voor acht tingelde de Eindhovensche motorspuit met volledige bemanning reeds
door Helmond, terwijl zij Om acht uur op het tooneel van de ramp arriveerde. Zij kon
echter het terrein van den brand niet bereiken daar de bruggen haar gewicht niet
hielden. Anders was 't met de Helmondsche motorspuit die even later verscheen, deze
kon direct in actie gesteld worden en werkte tot laat in den nacht onverdroten voort.
Bij den brand waren o.a. de burgemeester M. v. Hout, de commissaris van politie en
verder marechausseé's en gemeentepolitie van Deurne, Asten en Helmond aanwezig. De
Deurnesche burgemeester de heer v. Beek zagen we in volle actie, hij liet de
brandklokken in Deurne, Liessel en Neerkant beieren, leidde het blusschingswerk,
kortom zwoegde als een paard. Uitstekend werk werd verricht door den Vrijwilligen
Landstorm van Liessel en Helenaveen, die voor een oefening in het geweer geroepen
onder leiding van luitenant Landuijt en sergeant Kormuijt aan het blusschen togen
Onder deskundige aanvoering hunner bevelhebbers werkten de 80 jongelui als duivels
tegen het vernielend element, waarvoor hun alle lof toekomt.
In het geheel werden plm. 20 woningen door de bewoners ontruimd. De huisraad werd
voor een groot deel op een drietal aken, die gemeerd lagen, geladen en voor een deel
in de onbedreigde woningen gebracht. De verbrande huizen behooren toe aan de
Verveningsmaatschappij “Helenaveen”, waarvan de directeur de heer Bos, eveneens op
het terrein van den brand aanwezig was.
Naar men ons mededeelde zijn van deze Mij. alleen reeds 40.000 M3 turf verbrand, wat
dus op een schadepost te staan komt van f120.000. Daarbij komen nog de vernielde
voorraden der particulieren van pl. m. f30.000. Alsmede het invreten van het vuur op
een gemiddelde diepte van een halven Meter over een oppervlakte van 250 H. A.
Verder de huizen terwijl geen rekening gehouden wordt met de mogelijkheid, dat ‘t
vuur de Deurnesche gemeenteturf bereikt, hetgeen gistrenavond elk oogenblik te
gebeuren stond.
Zoowel de turfvooraden, huizen en de meeste huisraad was verzekerd.
Geheel afzonderlijk van dezen brand, staat de brand op Heitrak onder Deurne, die
eveneens gisteravond voortwoedde.
Hierbij werd voer een waarde van f15.000 aan turven vernield.

465

uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1934 Bovenkamp Alb. v.d. kersenpluk -13,00
24 september 1923 Bovenkamp van 15 broedeieren 0,75
31 december 1924 Bovenkamp van broedeieren 13 1,04
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H139 A. v.d. Bovenkamp nieuw H122
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4 oktober 1941 Ondertrouwd: Albert J v d Bovenkamp 30 j en Wilhelmina H Janssen 26 j
beiden te H'veen.
31 oktober 1941 Getrouwd [zie hierboven]
14 oktober 2011 Alida van de Bovenkamp weduwe van: Ger Pieters
geboren te Helenaveen op 3 augustus 1912
overleden op 14 oktober 2011
van Esseveldt
5 oktober 1916 De directeur bespreekt den brand die bij G. Esseveld heeft plaats
gehad. Hij heeft f622 van de assurantie teruggekregen.
De bewoner bleek geassureerd te zijn bij een Duitsche Mij. de meeste zijn bij
buitenlandsche Mijen geassureerd.
Bij nieuwe verzekeringen zal nu de bepaling gemaakt worden dat men bij een
deugdelijke binnenlandsche Mij verzekerd moet zijn. ten genoege van den directeur.
31 januari 1920 Notaris Esser te Horst zal op Donderdag 12 Februari 1920
voorm. 10 uur ten huize en ten verzoeke van den heer van Esseveldt te Helenaveen,
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wegens ophouden van het landbouwbedrijf publiek verkoopen
4 melkkoeien,
2 runderen,
1 zevenjarige dragende merrie,
1 veulen, oud 9 maanden,
5 scheutelingvarken
1 lange en korte kar, 2 ploegen, 1 gierkist, 2 eggen, aardappelrooimachine voor 1
paard, hakselmachine, voederketel 150 L aardappelmolen, draaikarn, melkkannen,
emmers, tonnen en tobbe
5000 kilo hooi en stroo, 12000 kilo mangelwortelen, een partij koolrapen en
aardappelen, landbouwgereedschap, bascule, partij zakken, broeiramen, 10000
boonenstaken en groote partij erwtenrijs, alsook eenig huisraad
29 november 1923 [...] Het is daarom te verwachten dat de heer Bos,
eventueel daartoe aangemoedigd door heeren commissarissen, de Juliana Hoeve zal
trachten te verhuren voor f75.- of meer per hectaren. [Is die vrij?]
De op die boerderij wonende schijnpachter W. van Esseveldt [?] is een ernstige
schadepost voor de Mij. Helenaveen. Dat bedrijf levert zeer geringe oogsten op en
daarenboven heeft die man als zijnde een gewezen turfgraver niet de bekwaamheid om
een boerderij te besturen, zoodat het eene jaar de aardappelen bevriezen, het andere
jaar de haver verrot, enz.
En het gaat er nu meer om die Esseveldt te vervangen door een kapitaalkrachtige
pachter, die in staat is de Mij. Helenaveen te ontlasten van een schadepost van
f30.000 à f40.000, maar of die pachter daardoor straatarm wordt, dat is voor de Mij
Helenaveen geen bezwaar.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 mei 1925 Esseveldt 40 eieren gebracht 22 kuikens, id ? -5,00
8 oktober 1931 Griendtsveen 8/10 1931
Weled. Heer
Door deze neem ik de vrijheid met met het volgende tot u te wenden. Steeds was het
gebruik dat van de Maatschappij Helenaveen turf verstrekt werd voor Kerk en Locaal
daar is om onbekende reden vorige jaar van afgeweken. En nu de winter weer voor de
deur staat zoo kom ik namens de Kerkvoogdij tot u met het beleefd verzoek of de Ned.
Herv. Gemeente deze winter niet voorzien kan worden van turf voor de verwarming van
Kerk en Locaal. Hopende in deze op een gunstige beslissing en teekend met de meeste
Hoogachting namens de Kerkvoogdij
WvEsseveldt.
kerkvoogd.
27 september 1935 Voetbalvereniging
Meester Theelen was het hoofd van de openbare lagere school in Helenaveen. In die
tijd, de jaren ’30, betekende dat meteen zo’n beetje burgemeester van het dorp, een
stuwer die vele dorpelijke activiteiten droeg. Er bestonden al eerder “wilde”
voetbalclubs. Zo had “boven” een eigen club met de naam H.S.V. en een eigen terrein
in Mariaveen. In zijn hart was meester Theelen echter geen voetballer; hij wist
weinig van de voetbalsport af. Een van de redenen die meester Theelen er toe bracht
om de Helenaveense Voetbalvereniging (H.V.V.) op te richten is ongetwijfeld, dat hij
een zekere verveling constateerde bij de jeugd. Hij nam drie adviseurs in de arm: H.
van Esseveldt, Fr. Stommels en Marinus van Oers. Deze drie heren waren wel kundig
genoeg wat het voetballen betrof en meester Theelen nam zelf het organisatorische
gedeelte voor zijn rekening. Er moest grond pachtvrij gemaakt worden van landbouwer
Gerrit Brouwer (sr.) bij Maatschappij Helenaveen. Voor het voetbalklaar maken van het
terrein, wat gelegen was achter de toenmalige openbare lagere school, was veel geld
nodig. Het Koning Willem III Fonds werd door meester Theelen aangeschreven en er werd
f500,- subsidie verkregen. Het eerste bestuur na de officiële oprichting op 27
september 1935 zag er als volgt uit:
L. Theelen – voorzitter
Aug. van Teeffelen – secretaris
C. van der Werf – penningmeester
R. Vermeulen – commissaris
Th. Maessen (G.zn.) – commissaris•
Vanaf de oprichting in 1935 tot aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering in 1940,
heeft de oprichter en voorzitter, de heer L. Theelen, erg veel werk verzet. Zijn
beoogde doel, de jeugd van de straat halen en proberen onder te brengen in een
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gezonde vereniging, in dit geval een voetbalvereniging, was bereikt. Hij bedankte als
bestuurslid (voorzitter) en met een gerust hart vertrouwde meester Theelen deze
functie toe aan een andere, energieke medewerker. Zijn taak was volbracht.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H37 G. van Esseveldt nieuw H37
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