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1 januari 1807  [een gouden schild]
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. 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 

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; [...]

26 januari 1841  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.
[..] is het Museum thans in het bezit gesteld van de voornaamste en zeldzaamste 
stukken, die bij de ontdekkiug te Deurne gedaan, voor den dag zijn gekomen, en die, 
langs verschillende wegen, eindelijk wederom bij elkander gebragt, een geheel vormen,
dat [...]

8 april 1841  — Op den 31. Maart laatstleden kwam een rijtuig,
met drie personen er in, aan de Zuid-Willemsvaart, in deze provincie (Noord- 
Rraband), ter bezigtiging van het kanaal, bij Sluis Nr. 13 aan. Deze drie personen 
waren de heer Baron von Dopff, Agent van het Domein (Agentschap Eindhoven), de heer 
Schones, Opzigter der Domeinen, en de heer Leyten, Aannemer der werken van de Zuid- 
Willemsvaart. Onverwachts geraakte het rijtuig in het kanaal, en stond het te 
vreezen, dat weldra het drietal een wisse dood zoude treffen, ware niet de zoon van 
den sluiswachter {Sluis Nr.(3) QUIRINUS CAROLUS REGTER, moedig toegeschoten, en had 
deze, na eerst den heer Leyten gered te hebben, met verdubbeling van moed en 
krachtbetoon, ook met den heere Schones, en vervolgens den Baron von Dopff aan 
denstroom mogen ontrukken, en alzoo het zielsgenoegen smaken, van uit den schoot 
derwateren, ja, van het graf, drie menschcn aan hunne familiën terug te kunnen 
schenken. Reeds zijn er vele dagen na dit merkwaardig voorval verloopen, zonder dat 
nog eenig Dagblad hiervan melding heeft gemaakt; zonderling genoeg; — en, ofschoon 
menschlievendheid altijd de grootste belooning in zich-zelve vindt, bij hetbewustzijn
van wèl gedaan te hebben, zoo achtten wij het voorgevallene toch dervermelding 
overwaardig, om zoodoende tevens gelegenheid te erlangen tot huldebetooning aan de 
edele daad van den onverschrokken REGTER, die, voorzeker, deze openbare mededeeling 
ons dan ook wel niet ten kwade duiden zal.

14 december 1849  - Onder de gemeente Haelen, nabij Roermond,
is eene plaats, Melenborg geheeten (eene verbastering welligt van Menenborg, een 
kasteel der Menapiers), liggende langs den ouden Maas, en aan den anderen kant 
belendende aan den ouden Romeinschen weg, die van Tongeren naar Nijmegen liep. Deze 
plaats, waarschijnlijk vroeger eene versterkte Romeinsche legerplaats, heeft reeds 
herhaalde malen de opmerkzaamheid der liefhebbers van oudheden tot zich getrokken. In
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November jl. heeft dr. Jansen, conservator bij het museum te Leyden, er uitgravingen 
doen verrigten op eene vrij groote schaal, waarbij gevonden zijn: een denarius van 
Antoninus Pius, verscheiden koperen schrijfgriffels, brokken van aardewerk met den 
naam van den fabrikant, en andere zeldzaamheden. Het onderzoek van dr Jansen naar de 
plaatselijke gesteldheid, heeft hem geleid tot de bepaling der rigting van den ouden 
Romeinschen weg en van deszelfs vertakkingen op Melenborg.
Maandag jl. heeft een landbouwer op dezelfde plaats een afgodsbeeld opgedolven van 
Anubis, eene Egyptische godheid, in welke men Mercurius vereerde onder den vorm van 
een hond; de vereering derzelve werd te Rome ingevoerd ten tijde der Keizers, even 
als die van Isis en Senapis. Dit beeld (thans het eigendom van den Heer Slangen, 
particulier ontvanger te Haelen), is gebeiteld van witachtigen vrij harden steen, en 
heeft 60 Ned. duim hoogte en 15 duim in doorsnede; het lag 80 à 90 duim diep in den 
grond.
Het is opmerkelijk, dat de hoogte van Melenborg veilig is voor het hoogste Maaswater,
en dat de gevonden voorwerpen, als spijkers, beenderen, kalk, net bepleisterd 
muurwerk, enz., alle bedekt waren met eene laag zandachtige aarde van een Ned. el en 
meer dikte, hetgeen doet denken dat bebouwde grond allengs hooger wordt.

11 april 1850  [...] Uit de opdelvingen en onderzoekingen
onder toezigt van dr. JANSSEN, voor rekening der Regering, te Melenberg, onder de 
gemeente Halen en Beugenem, in Limburg:
Eenige BOUWKUNDIGE FRAGMENTEN van behouwen steen, tegels van verschillende vormen en 
WARMTEBUIZEN van gebakken aarde, fragmenten van SCHALEN, POTTEN, KRUIKEN en VAASJES 
van gebakken aarde, met en zonder fabriekmerken; onder die merken CAJUS F, BASSUS F 
OF MASCULI (of MASCUI) enz.; fragmenten van glazen KOMMEN en FLESSCHEN; bronzen en 
ijzeren SCHRIJFSTIFTEN en HAARNAALDEN, GESPEN, MANTELHAKEN, BOREN, fragmenten van 
ZWAARDEN, RINGEN, HAKEN enz., zilveren munt (denarius) van ANTONINUS PIUS en een 
bronzen van de 2de gr. van FAUSTINA DE JONGERE. [...]

24 september 1850  - Ll vrijdag is alhier aanbesteed het begrinden en bestraten van 
den weg van Schijndel naar St. Oedenrode, benevens het leggen van twee bruggen over 
de Dommel; dat werk is aangenomen door de heer van de Griendt, alhier, voor eene 
somma van f23,300.

24 april 1851  OPENBARE BESTEDING.
Het BESTUUR van de Gecombineerde Polders DE VLIERT, HET ERTVELD C-A. zal Maandag den 
28 April 1851, des middags ten 12 ure, in het Stads-Koffijhuis te ‘s Hertogenbosch, 
bewoond door G. VAN VLIET in het Openbaar Aanbesteden:
Het DIGTEN van de DOORBRAAK, in de Cingel-Kade of zoogenaamde Munteldijk; nabij de 
Orthenpoort.
De Besteding zal geschieden bij Inschrijving en Opbod, zullende het Bestek daarvan, 
van af Woensdag den 23e April 1851, ter lezing liggen, in gemeld Stads-Koffijhuis, en
ten Kantore van den SECRETARIS PENNINGMEESTER; terwijl er verdere inligting en 
aanwijzing zal gegeven worden, door de Heeren L. VAN MEERWIJK, J. VAN DE GRIENDT te 
‘s Hertogenbosch en N. VAN DE GRIENDT Cz. te Orthen.
Het Polder-Bestuur voornoemd, H. A. Byvoet VT.
Ter ordonnantie van hetzelve, JOS. L. BOLSIUS.
(260)

4 december 1851  TE KOOP.
Eene TREKKAST met TOEBEHOOREN, binnen weinig Jaren nieuw daargesteld, voortgekomen 
van wijlen den WelEd. Heer JOS. DE WIJS, benevens eenige KOZIJNEN en RAMEN, zeer 
modern en in goeden staat.
Adres J. VAN DE GRIENDT te ‘s Bosch. (732)

8 juni 1852  - Den 6 dezer is alhier aanbesteed: [...]
3. Het daarstellen van twee masthouden paalregels, ieder lang 20 ellen, op de
Zuidwillemsvaart, onder Middelrode, aangenomen door J. van de Griendt alhier voor 
f1575. [...]

12 augustus 1852  [...] Grofwild wordt echter zeldzaam gezien, doch in 1851 werd in 
de peel onder de gemeente Deurne, een buitengewoon groot Hert gevangen en eene Ree 
geschoten. [...]

30 juli 1853  - Den 26 dezer heeft alhier de aanbesteding plaats gehad van het werk 
der bevaarbaarmaking van het voormalig Noorderkanaal, en de levering der daartoe 
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benoodigde bouwstoffen, enz., hetwelk voor f18.000 is aangenomen, door den heer J. 
van den Griendt, alhier.

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 
keer dienst of Mis gedaan den 16n October door eenen Priester [J.M. Nuyts], die daar 
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”.

1 maart 1853  In verband met de voorgenomen ontginning 
van veenen onder Deurne en Liessel, is eene algemeene opneming van de Peel, door 
waterpassing en grondboring, verrigt. Daaruit is gebleken, dat de grootste 
hoeveelheid veen is gelegen ten zuiden van den weg van Gemert naar Venray. Benoorden 
dien weg is het veen meerendeels uitgestoken, zoodat hoogstens eene laag van drie 
palm dikte overblijft. De gronden, die met het beste gevolg schijnen te kunnen worden
verveend en ontgonnen, zijn gelegen in de Noordbrabantsche gemeente Deurne en
Liessel, en onder de gemeenten Venray, Horst en Sevenum, in Limburg. Tusschen de
Noordervaart en de Maas, bij Neer, wordt geen turfgrond in genoegzame hoeveelheid 
gevonden, om den aanleg van eenigzins kostbare ontginningswerken te wettigen. Daar 
wordt evenwel eene groote oppervlakte heidegrond aangetroffen, die langzamerhand door
houtteelt en irrigatie kan worden ontgonnen, naar mate de afvoer van voortbrengselen 
uit die streek, door den aanleg van land- en waterwegen wordt bevorderd.
Het denkbeeld is geopperd, om het water uit de Maas, bij Neer, tot op de bijna 20 
ellen hooger gelegen vlakte, door stoomtuigen op te voeren, en daardoor de ontginning
door vloeijen mogelijk te maken, zonder al het noodige water door de Zuidwillemsvaart
en Noordervaart te moeten aanvoeren, in hoeverre dit denkbeeld aanprijzing verdient, 
kan eerst blijken, wanneer een ontwerp, met juiste raming van kosten en baten, zal 
zijn opgesteld.

30 maart 1853  Raadsbesluit van de gemeente Deurne: 
verkoop van 610 bunders en 53 roeden peel- en heidegronden voor f48828. Op 2 juli 
1853 werd de notariële koopakte voor notaris van Riel gepasseerd. Op 24 augustus 1853
wordt per Koninklijk Besluit van regeringswege toestemming gegeven tot verkoop en 14 
september kwam de “Concessie” af d.w.z. dat de verantwoordelijke minister dit 
Koninklijk Besluit ook metterdaad uitvoert door toestemming te verlenen aan de 
gebroeders van de Griendt tot definitieve aankoop van bovengenoemde gronden.

8 augustus 1854  Daar de Werkzaamheden aan het GRAVEN van het KANAAL in de PEEL onder
DEURNE nog niet zijn afgeloopen, wordt hierdoor aan het WERKVOLK ter kennis gebragt, 
dat aldaar nog een geruimen tijd WERK te vinden is.
‘s Bosch, 31 Julij 1854.
J. VAN DE GRIENDT.

16 april 1855  * TILBURG, 13 April.  Schier dagelijks ziet men eene menigte paarden, 
ossen en koeijen doortrekken, welke van hier naar Belgie en vervolgens naar Frankrijk
worden uitgevoerd; een Belgisch koopman heeft gisteren bij de Heeren Gebr. van de
Griendt te ‘s Bosch 46 ossen voor de som van f11,776 aangekocht, hetwelk gemiddeld 
f256 per stuk bedraagt; ook worden sedert eenige dagen vele schapen in deze provincie
door Fransche kooplieden aangekocht, welke niet zoo als vroeger voor Engeland, maar 
voor Frankrijk zijn bestemd.

25 september 1855  [...] - dan zouden zij melding gemaakt hebben van de aanmerking 
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door den hoofd-ingenieur van den waterstaat gevoegd bij zijn rapport op de gedane 
klagt van den heer van de Griendt, (welke klagt de eenigste is geweest van de 920 
schepen en vaartuigen welke in 1854 het kanaal op en afgevaren hebben) en welke 
aanmerking aldus luidt: “dat de hindernissen die zijne vaartuigen (van den heer van 
de Griendt) in het “kanaal hebben ontmoet, niet aan den toestand van het kanaal, maar
veeleer aan de “ongeschiktheid zijner vaartuigen om soortgelijke kanalen met volle 
kracht te “bevaren, moeten worden toegeschreven;”- dan zouden Heeren Gedep. Staten 
vooral melding gemaakt hebben van de tegenspraak die door het gemeentebestuur van
Eindhoven aan het einde des afgeloopenen jaars, dus lang voor dat het Verslag van 
Gedep. Staten is aangeboden, ingezonden is. [...]

10 januari 1856  Ofschoon de Ondergeteekende zijne Branderij voor tijd en wijl buiten
werking stelt, blijft hij evenwel voortgaan met den HANDEL in GENEVER & LIKEUREN, en 
houdt zich bij voortduring in ieders gunst aanbevolen.
VAN DE GRIENDT.
‘s Bosch, 10 Januarij 1856.

26 april 1856  Dingsdag jl. werd alhier van wege het Departement van Binnenlandsche 
zaken de aanbesteding gedaan van het stellen van paalregels aan de sluizen No. 5 en 
13 van het kanaal de Zuid-Willemsvaart, (Noordbrabantsch gedeelte) en dat werk het 
eerste perceel voor f5800 en het tweede voor f5900.- aangenomen door den heer J. van 
de Griendt, aannemer wonende binnen deze stad.

12 juli 1856  Gevende bij deze kennis, dat tengevolge hoogere afkomende prijzen de 
GUANO bij mij is moeten gesteld worden de 100 kilo met 5 Baaltjes of daarboven 
f15,75, minder dan 5 Baaltjes f16,00.
‘s Bosch 12 Julij 1856.
J. VAN DE GRIENDT.

18 augustus 1856  * ‘s HERTOGENBOSCH, 15 Aug. Heden morgen liep in het kanaal de
Zuid-Willemsvaart binnen deze stad, bij het doen afloopen van het water, een groot 
Maasschip, geladen met turf uit de Peel-veenderijen van den Heer J. van de Griendt 
alhier, van zijne touwen en schoot met eene sterke vaart tegen een juk der afgebroken
brug voor de Papenbril, en dit met zulk eene kracht, dat de voorsteven doorboord werd
en het schip er op vast bleef zitten en in gevaar van zinken verkeerde; gelukkig dat 
het bij dag was, en de schipper, die met zijne vrouw ter kerke was, juist terug kwam,
anders waren vermoedelijk menschenlevens te betreuren geweest, daar zijne nog jonge 
kinderen in het vooronder sliepen. Met een aantal werkvolk aan het ligten begonnen, 
tot dat het gat, daarin gestoten, boven water was, is het vervolgens gelukkig van 
zijne gevaarlijke stelling afgebragt.

23 augustus 1856  Tot het verveenen van peelgronden zijn 
sedert het vorige verslag geene concessiën meer verleend. Omtrent de bestaande kan 
over het jaar 1855 het navolgende worden medegedeeld:
1. Betrekkelijk de verveening door J. van de Griendt c. s. onder Deurne:
Dat van 15 Maart tot 30 November zijn uitgegeven 48,374 daggelden. — Men heeft 
gefabriceerd 220,000 ton longe of fabriekturf.
Twee zijwijken zijn aangelegd ter respektieve lengte van 374 en 273 ellen, de eerste 
op het aan de ondernemers behoorende terrein, de tweede op het gepachte gedeelte; 
terwijl het hoofdkanaal 488 ellen is verlengd.
Voor de boekweitteelt zijn omgekapt 98 bunders, en omgegraven tot het uitdroogen of 
inklinken van het veen 149 bunders.
Tot bouwland zijn aangelegd ongeveer vier bunders, waarvan de oogst voldoende is 
geweest. — 70 bunders zijn onder bewerking voor het steken van turf.
Het vervoeren van den turf met eigen schepen, heeft geregeld plaats.
Tot huisvesting der arbeiders beslaan geschikte keeten, welke te zamen door ongeveer 
240 personen worden bewoond.
De gezondheidstoestand is gunstig geweest; tweemaal per week komt een geneesheer op 
het veen-terrein, die van wege de ondernemers bezoldigd wordt.
Men heeft alle reden te gelooven, dat de onderneming voor de deelhebbers op den duur 
voordeelig zal zijn, en dat die zich hoe langer hoe meer zal uitbreiden.

19 maart 1857  Beste Noordbrabandsche Spon en Lange TURF, afkomstig uit het Helena’s
Veen, toebehoorende aan de Nieuwe Onderneming van J. VAN DE GRIENDT & Co., zijn tot 
een civielen Prijs te bekomen bij Schipper VAN SCHIJNDEL, liggende aan het Wolfshoek 
alhier.(2594)
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25 maart 1857  - Niet alleen voor kenners en belanghebbenden maar voor iederen vriend
van vooruitgang en ontginningen is het eene ware last thans den Horster Peel te 
bezoeken, die voor ruim twee jaren eene uitgestrekte en bijna ontoegankelijke 
veengrond was en nu in een welig boekweitveld van 207 bunders herschapen is. Niet te 
verwonderen is het dan ook dat de Peel thans vooral Zondags, door talrijke bezoekers 
zoo van Horst als andere dorpen verlevendigd wordt. Het gezigt dier lagchende en 
nieuw te voorschijn geroepen landouw, alsmede de gedachte dat zoo menig werkman daar 
een ruim dagloon verdiend heeft en nog zal verdienen, dat alles doet het hart der 
bezoekers van voldoening zwellen. Hulde zij hier openlijk gebragt aan de heeren 
ontginners van der Griendt en van ter Velden, Burgemeester te Horst c.s. die hunne 
beste pogingen tot welslagen der onderneming, welke zooveel goeds aan de gemeente 
belooft, aangewend hebben.
Ter bekoming van werk kunnen zich de arbeiders bij den burgemeester ter gemelde 
plaatse vervoegen.

30 mei 1857  DE ONDERNEMERS van de sedert 1853 ONTGONNEN PEEL, 
zoo ter VERVEENING als aanleg van BOUW en GRASLANDEN, gelegen onder de Gemeenten
Deurne en Liessel, in Noordbrabant, en Horst, in Limburg, onder den naam van
HELENAVEEN, zijn voornemens deze onderneming te doen overgaan in eene MAATSCHAPPIJ 
VAN ONDERLINGE AANDEELEN.
Degenen, welke hierop reflecteren en verlangen Inlichtingen te bekomen, kunnen op 
aanvrage bij den Ondergeteekende daarvan Prospectus en Statuten verkrijgen.
‘s Bosch, den 2 Mei 1857.
J. VAN DE GRIENDT.

30 mei 1857  Uitgave van de prospectus op 27 mei 1857
De ondernemers van de sedert 1853 ontgonnen Peel, zoo ter verveening als aanleg van 
bouw en graslanden, gelegen onder de gemeenten Deurne en Liessel, in Noordbrabant, en
Horst, in Limburg, onder den naam van HELENAVEEN, zijn voornemens deze onderneming te
doen overgaan in eene maatschappij van onderlinge aandeelen.
Degenen, welke hierop reflecteren en verlangen inlichtingen te bekomen, kunnen op 
aanvrage bij den ondergeteekende daarvan prospectus en statuten verkrijgen.
's Bosch, den 27 Mei 1857.
J. VAN DE GRIENDT.

31 juli 1857  — Na jaren lang de grondslagen gelegd te hebben om de Peel 
door verveening en ontginning tot vruchtbaarheid te brengen, is thans door de heeren 
J. van de Griendt c. s., alhier, het plan ontworpen om eene maatschappij op te 
rigten, ten einde die ontginning op uitgebreider schaal te kunnen voortzetten. De 
statuten dier maatschappij zijn eenigen tijd geleden, ontworpen en verspreid. De 
deelneming hier ter stede is vrij aanzienlijk, en wij houden ons overtuigd dat de 
grootsche onderneming ook elders op de medewerking zal kunnen rekenen van hen, die de
overtuiging deelen, dat het ontginnen van gronden het beste middel is om de 
materiëele krachten van ons vaderland te verhoogen.

PROSPECTUS 
van de op te rigten Maatschappij TOT VERVEENING EN ONTGINNING VAN WOESTE GRONDEN 
ONDER DEN NAAM VAN HELENA-VEEN in Noordbrabant en Limburg.

De Peel is eene hooge grondslag of rug, welke van het Zuiden naar het Noorden, langs
de grenen van Noordbrabant en Limburg, over 2 à 3 uren breedte, zich tusschen
Roermond en Grave uitstrekt.
Van Roermond tot Kessel, tot in de gemeente Deurne, verheft zich dat terrein, vsn 25
tot 35 ellen, boven AP. en daalt van daar tot Grave weder, tot 10 el boven AP. af.
Het hoogste gedeelte van dit terrein onder Deurne, Horst en Sevenum, bevat een zeer 
goed en oud Veen, dat zich tusschen de bestaande bergkommen, van aloude tijden af, 
schijnt gevormd te hebben, van 3 tot 6 ellen dikte.
De ondergrond bestaat grootendeels uit fijn zand met leem vermengd, dat voor de 
cultuur zeer geschikt is, hetgeen blijkt uit de vruchtbare velden, die van gelijken 
aard, in de nabijheid in cultuur zijn gebragt en tot hooge prijzen worden verkocht.
Uit deze uitgestrekte turfvelden, welke onder de onverdeelde gemeentegoederen 
behoorden, werd door de rondom wonende ingezeten, zeer onregelmatig turf gestoken, 
zoo tot eigen gebruik, als ook om per kar naar de omliggende plaatsen te vervoeren.
Het was eerst in het jaar 1841, dat door den Heer Land-drost P. C. DE LA COURT, de 
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aandacht op deze woeste en onbekende, doch voor de productie ook belangrijke streek,
werd gevestigd (*) en de reden werd opgegeven, waarom ze zoo lang onbenuttigd was 
gebleven; hetgeen meestal uit staatkundige oorzaak voorkwam, en door gebrek aan 
communicatiën, waardoor die streek als bijna ongenaakbaar kon beschouwd worden.
Toen dus in het jaar 1845, het eerste ontwerp werd gemaakt van den zoogenaamden 
Zeeuwsch-Limburgschen Spoorweg, welke door de Peel naar Venlo oude worden 
doorgetrokken, vereenigde zich al spoedig een aantal invloed hebbende personen, ten 
einde eene maatschappij te vormen ter verveening der Peellanden, om de turf langs 
den Spoorweg te vervoeren.
Deze Maatschappij, welke ook door ontginning op een uitgebreide schaal zich 
voordeelige uitkomsten beloofde, kon echter niet tot stand gebragt worden; de 
gemeentebesturen, waarschijnlijk ten aanzien van hun belang niet genoegzaam 
ingelicht, verzetten zich tegen den verkoop der gemeentegronden en ook de Spoorweg 
kwam niet tot stand, waardoor een voorname grondslag, waarop de onderneming 
berusste, verviel.
Na dien tijd bleef echter de Peel niet vergeten; verschillende onderzoekingen werden
door particulieren gedaan, om, door middel van paarden-spoor of kanaal, turf naar de
Zuid-Willemsvaart te vervoeren. - Het leverde echter geene uitkomsten op, uit gebrek
aan volledige waterpassingen, die de ligging van de Peel, in verband met de naburige
streken, en de peilen van de Zuid-Willemsvaart genoegzaam kennelijk deden worden.
Het zoogenaamde kanaal du Nord, door NAPOLEON in 1803 ontworpen, tot vereeniging van
Antwerpen met de Maas te Venlo, en verder door het oude spaansche zoogenaamde Fossa 
Eugeniana, ven Venlo tot Rijnberg, was reeds tot eene aanmerkelijke uitgebreidheid 
ten uitvoer gebragt, toen het, om andere inzigten, achterwege bleef en later bij de 
daarstelling van het kanaal van Maastricht naar ‘s Hertogenbosch, (in 1822, onder 
den naam van Zuid-Willemsvaart ondernomen) men tusschen Bocholt en Nederweert van 
een gedeelte van die Noordervaart, daartoe gebruik maakte, latende den tak van die 
vaart, van Nederweert tot Venlo, die reeds onteigend en grootendeels gegraven was, 
(ie de schets) onbenut liggen.
Deze tak der Noordervaart, welke tot in het hart van de Peel doordrong en welke, 
indien ze bevaarbaar werd gemaakt, grootendeels tot bevordering der ontginningen 
zoude medewerken, trok in 1852 zoo zeer de aandacht van den Commissaris des Koning 
in Limburg, den Heer VAN MEEUWEN, dat door ZHEG, voorstellen aan de Regering werden 
gedaan, om die Noordervaart, langs dit gedeelte, te voltooijen.
Intusschen (ooals uit het Verslag der openbare werken van 1850 tot 1853 kan 
blijken.) gaf een particulier het voornemen te kennen om met meer anderen, de meest 
belangrijke der peelgronden onder Deurne en Liessel te ontginnen, en verzocht de 
toestemming om de onvoltooide Noordervaart voor de kleine scheepvaart in te rigten, 
en zulks in het belang hunner ontginningen.
De Regering besloot echter, om die vaart elve te voltooijen; ze werd in 1853 
aangevangen en over eene lengte van twee uren uitgevoerd. De rigting op Venlo, werd 
echter daarna later gewijzigd, en op Kessel, bij Roermond aangenomen, waarmede men 
nog werkzaam is.
De Regering deed ook eene algemeen booring en waterpassing der veenen, in de Peel, 
door den Ingenieur REUVENS bewerkstelligen, en zulks met het oog op eene ontginning 
en scheepvaart kanaal, van Roermond door de Peel naar Grave.
Het bleek uit die opnemingen, dat de gronden, die met het beste gevolg schijnen te 
kunnen worden verveend, gelegen waren in de Noordbrabantsche gemeente Deurne en
Liessel en in de Limburgsche gemeente Venray, Horst en Sevenum. (*)
De laatstelijk reeds vermelde onderneming, aan welker hoofd de Heeren J. & N. VAN DE
GRIENDT, te ‘s Hertogenbosch, en G. J. W. CARP, destijds te Zalt-Bommel stonden, 
verkregen dan ook werkelijk 610 bunders in het hart der beste veenen onder Deurne in
handen, en kochten het benoodigde terrein onder Meijel en Helden, tot het 
daarstellen van eene vaart uit deze veenen, naar de Noordervaart, welke onder den 
naam van Helena-vaart, met het einde van 1853, op eene ruime schaal werd voltooid en
overeenkomstig de, door de Regering  gestelde voorschriften met de noodige 
kunstwerken werd voorzien.
Deze vaart kan een gedeelte uitmaken van het boven vermelde algemeen Peelkanaal, zoo
men daartoe mogt besluiten.
Doch hierdoor ontstond reeds eene gemeenschap te water door de Noordervaart naar de
Zuid-Willemsvaart, de Maas en de Waal, waarmede men, onder gunstige omstandigheden, 
de exploitatie vermeende te kunnen aanvangen.
En werkelijk werd die exploitatie, gedurende de jaren 1854-1855 & 1856, onder 
gunstige vooruitzigten, met kracht doorgezet en daaraan aanzienlijke geldsommen 
besteed, tot het graven van wijken en kanalen, het begreppen van den grondslag, om 
dien tot de verveening voor te bereiden, het bouwen van woningen vppr opigter, 

#20130819  12  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

veenbaas, arbeiders en directie-locaal tot het aankoopen van schepen, om de turf 
voor eigen rekening te kunnen vervoeren en verdere gereedschappen, en., het bereiden
der gronden voor de boekweitteelt en aanvankelijke in cultuurbrenging van eenige 
perceelen, zoodanig dat, volgens de verkregen uitkomsten, die onderneming verder met
voordeel en met een dividend van 10 tot 15 pct. van de gedane uitgaven, kon 
doorgezet worden, naar mate de uitbreiding grooter werd, de boekweitzaaijing vooruit
ging, en door meerderen aanleg van wijken en kanalen, het veen meer en meer vastheid
begon te verkrijgen.
Met het einde van 1856, was men reeds zoo verre gevorderd, dat jaarlijks ruim 2000 
dagwerken vervaardigd, en met voordeel afgezet konden worden, welke hoeveelheid al 
spoedig tot het dubbele bedrag kon gebragt worden.
Men verkreeg de overtuiging, dat de bereids in cultuur gebragte gronden, eene 
uitmuntende hoedanigheid hadden. Dit in cultuur brengen, kon min kostbaar plaats 
hebben, wat de bemesting betrof, omdat deze met de meestal ledig opvarende schepen 
van ‘s Hertogenbosch kon aangevoerd worden, en het terrein zoo hoog is, dat de 
waterontlasting, na het afgraven van het veen, geregeld plaats vonden.
Het veen werd bevonden, als brandstof van eene zeer goede hoedanigheid te zijn, van 
oude formatie en in zich bevattende die bestanddeelen, welke vereischt worden voor 
het fabrikaat van gecomprimeerde turf, cokes, parafine en al wat daaruit kan 
voortvloeijen.
Volgens het getuigenis van bekwame steenbakkers, bevatte het zoodanige substantie, 
dat  daarmede een oven even voordeelig, wat de hoeveelheid brandstoffen betrof, kon 
worden afgestookt, als het geval is met de turf, die van elders daartoe werd 
aangevoerd.
Ten gevolge van deze erkende goede hoedanigheid, kwam er ook aanvrage, om de turf 
als coke voor de hoogovens langs den boven Rijn, tot het gieten van ijzer, in plaats
van houtskool te gebruiken.
Een gedaan onderzoek, door eenen bekwamen ijzerfabriekant, den heer J. NERING BÖGEL,
leverde de volgende uitkomsten op, in vergelijking van coke met hout, welke tot 
dusverre gebezigd werden.

VERSLAG van het vergelijkend onderzoek van kolengehalte 
der peelturf, met dat van verschillende houtsoorten.

SOORT. Inhoud. Gewigt. Gewigt 
na 
uitdroo
ging.

Gewigt 
van de
kolen.

Gewigt 
van de 
asch.

Gewigt 
der
kolen 
na 
aftrek 
der 
asch.

Percent
kolenge
halte.

Pct.
kolenge
halte 
volgens
den 
natuurl
. 
toestan
d.

Lood. Lood. Lood. Lood. Lood.

Berkenhout 1/18k.
v.

40½ 24½ 5.00 1/9 4.89 20.2 10.20

Eikenhout   “ 42½ 30½ 6.48 1/7 6.34 21.2 13.50

Beukenhout   “ 39¼ 34½ 7.75 1/5 7.55 21.9 17.00

Elzenhout   “ 21¼ 17½ 4.00 1/16 3.94 22.5 17.80

Peelturf   “ 31 31 9.00 1/2 8.50 33.7 23.80

Men acht deze opgaven voldoende, om over de hoedanigheid als brandstof te kunnen 
oordeelen, oo wel in gewoon huisselijk gebruik en bij de steenovens en verdere 
fabrijken, als ook voor gecomprimeerde turf, cokes en fabrikaten van parafine, gaz, 
enz.
Verder bleek het ook, dat de aanvraag van turf grooter was, dan men vooreerst nog 
kon leeveren, en de ondernemers hebben dan ook nog al de gelden, die de exploitatie 
gedurende de drie genoemde jaren heeft opgeleverd, als bijdrage besteed, om aan deze
belangrijke en winstgevende onderneming meerdere uitbreiding te geven en het veen 
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zoogenaamd aan de snee te brengen.
Daarmede van lieverlede voortgaande, zoo ontstond er een uitzigt, waardoor deze 
onderneming (die op de bovengemelde grondslagen en met de in bezit zijnde kanalen 
tot vervoer, reeds gunstige uitkomsten beloofde), eene nog ongekende uitbreiding kon
verkrijgen, waaruit eene nog veel grootere winst onvermijdelijk zou moeten 
voorvloeijen.
De vroeger ontworpen Zeeuwsch-Limburgsche Spoorweg, gaande, blijkens de schets, zeer
nabij langs dit veen, verkreeg in 1857 zijn beslag, waardoor bij deze onderneming nu
ook de voordeelen konden gevoegd worden, welke de Spoorweg, voor eigen gebruik bij 
de locomotieven, en tot vervoer naar elders kon aanbieden, en waaromtrent in 1845 
eene maatschappij reeds alleen, op goede gronden, eene winstgevende exploitatie 
vermeende te kunnen doen steunen.
Om echter van deze uitzigten naar behooren partij te kunnen trekken, is er eene 
grootere uitbreiding der werken noodig; nog ongeveer 300 bunders van de beste veenen
en genoegzaam tot tegen den ontworpen spoorweg aansluitende, moesten aangekocht 
worden, het kanaal moest tot aan den sooorweg [spoorweg] worden verlengd en daarmede
in gemeenschap gebragt, meerdere wijken ter wederzijde van het kanaal moesten 
gegraven worden, de begrepping moest aanhoudend worden verdiept, en in verband met 
deze uitbreiding, kwam het plaatsen van meerdere gebouwen wenschelijk voor.
Deze omstandigheden hebben het denkbeeld doen opkomen, om de tegenwoordige inrigting
te wijzigen, ten einde door vermeerdering van kapitaal nieuwe belangstellenden 
daarin op te nemen, de werkzaamheden spoediger uit te breiden, en alzoo partij te 
trekken van de gelukkig samenloopende omstandigheden.
Tot dus verre zamengesteld, volgens eene acte van overeenkomst, den 12 Augustus 
1854, te Zalt-Bommel, bij den Notaris HOFFMAN VAN HOVE opgemaakt, heeft zij onder 
zich genoegzame medewerking ondervonden, om zich te constituëren, tot eene nieuwe 
actie Maatschappij, waarvan de acte van oprichting, door den Notaris

is opgemaakt en behoorlijk geregistreerd, en waarvan de statuten, aan de koninklijke
goedkeuring onderworpen zijnde, is dezelve verleend bij besluit van den
Zoo als blijkt uit de statuten, welke nevens dit prospectus zijn gevoegd, worden 
daardoor dus ook anderen in de gelegenheid gesteld, om zich bij deze onderneming aan
te sluiten.
Het kapitaal der Maatschappij is daarbij gesteld op 2000 aandeelen, elk van f500. en
alzoo op f1000000. waarmede men zich voorstelt, dat de onderneming op die ruime 
schaal kan worden voortgezet.
Het eigendom van de gehele zaak, de aangekochte veenderijen, ten bedrage van 900 
bunders en verdere landen, de daargestelde gebouwen, het gegraven kanaal met zijne 
kunstwerken, de bereids tot exploitatie aangelegde kanalen, wijken, begreppingen, 
droogplaats en met alle daarbij behoorende gereedschappen, schepen, enz., alsmede de
te veld staande turf, uit de exploitatie van 1856 voortgesproten, en wijders nog 777
bunders, waarvan de helft in pacht is genomen tot het jaar 1870 en de wederhelft 
door de HH. F. VAN DE VELDE c. s. te Horst, wordt gerekend met den 1 Januarij 1857, 
aan de maatschappij over te gaan, in voldoening waarvoor de ondernemers, ingevolge 
taatie en balans, op gemelden 1 Januarij 1857 opgemaakt, zullen genieten twaalf 
honderd tachtig vrije aandeelen, wordende de overige even honderd twintig aandeelen 
aangewend tot verlenging van het kanaal, vermeerdering der wijken, exploitatie der 
veengronden, arbeidsloonen voor het maken van turf, cultivering van den ondergrond, 
daarstellen van gebouwen, en tot aflossing van een opgenomen kapitaal (hypotheek) 
van f85,000.
Voor deze zeven honderd twintig aandeelen al eene inschrijving geopend en 
belangstellenden in de gelegenheid gesteld worden, om tot deze uitbreiding mede te 
werken, en om tevens op eene soliede wijze hun geld te beleggen.
De stortingen zullen overeenkomstig de statuten plaats hebben.
Van den dag der storting wordt 4 pct. rente uitgekeerd, tot de laatste storting 
heeft plaats gehad, die ten langste 31 December 1859 moet zijn geschied, van welk 
tijdstip af de dividenden voor elk aandeel worden berekend.
De rente van de reeds volgestorte aandeelen ad 4 pct. wordt gerekend aan te vangen 
van af den dag, dat de eerste storting is geschied.
Ten einde eene bereekening te kunnen maken van de voordeelen, welke deze onderneming
voor de aandeelhouders kan opleveren, zoo heeft men zich daarbij bepaald tot eene 
uitbreiding, welke volgens den tegenwoordigen stand der zaak, reeds verkrijgbaar is,
met ter zijde stelling van alles wat door den spoorweg kan verkregen worden, terwijl
ook alle voordeelen, die het gebruik van cokes, gecomprimeerde turf, of andere 
fabriekmatige inrigtingen kunnen opleveren, achterwege gelaten zijn.
De voordeelige baten, welke daaruit kunnen voortvloeijen, en die door deskundigen op
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hunnen waarden kunnen berekend worden, beschouwt men tot de voordeelige kansen te 
behooren, en minder tot eene hier aangenomen, op de ondervinding reeds steunende 
berekening, wordende die videnden [samen: dividenden?] zonder overdrijving hier als 
een minimum voorgesteld.

BEREKENING van de gemiddelde kosten en opbrengst, over den tijd van 30 jaren, 
en van de dadelijk gevorderd wordende gelden, tot exploitatie van het Helena-Veen in

Noordbrabant en Limburg.
UITGAVEN.

Een groot gedeelte der verveening is reeds aan de snee gebragt; 
er moeten echter nog 500 bunders dadelijk begrept worden, welke 
ad f35.= per bunder bedraagt f 17500.=
Het hoofdkanaal door de verveening moet nog over 5750 ellen 
verlangd worden, welk ad f5.= per strekkende el bedraagt 
f28750.= waarvan de helft dadelijk moet geschieden en alzoo 
bedraagt - 14375.=
De andere helft over 30 jaren verdeeld en alzoo bedraagt f479.=
De zijkanalen of wijken, moeten nog over eene lengte van
32235 ellen gegraven wordeb, waarvan de helft of 16117 
ellen in de loop van 2 jaren ad f3.= per el. - 48351.=
De overblijvende helft in den loop van 30 jaren, alzoo
jaarlijks -  1611.=
Daarstellen van zoogenaamde doove wijken voor het
aanvangen en bespoedigen van het turfsteken ‘s jaars. -  1000.=
Men stelt zich voor, jaarlijks te verveenen 6000 dagwerken
(1) met droogen en op mijten gesteld, ad f14.= (2) per
dagwerk - 84000.=
Idem 3000 roeden sponturf te maken, tot aan de mijt,
per roede f2,35. -  7050.=
Voor het veenbezetten, gelijkmaken van turfvelden
en waterleidingen wordt jaarlijks gesteld. -  1500.=
Onderhoud van het Peelkanaal met de kunstwerken en 
sluiswachter jaarlijks -  1500.=
Voor het daarstellen van 17 rijdbare bruggen ad f600.=
per stuk, bedraagt f10200.= over 30 jaren te verdeelen,
dus jaarlijks -340.=
25 voetbruggen, ad f20 per stuk is f500.=, welke over
30 jaren te verdeelen. -17.=
Aanmaken van land, tot het in cultuur brengen der
gronden, na de verveening, jaarlijks 30 bunders, ad
f250.= per bunder -  7500.=
Plaatsen van gebouwen op deze in cultuur gebragte
gronden jaarlijks (5) -  3000.=
Voor de boekweitteelt op het bovenveen, jaarlijks 250
bunders, voor arbeidsloon, bezaaijing, enz., ad f35.=
per bunder (3) -  8750.=
De helft der pacht van de 777 bunders onder Horst
jaarlijks (4) -550.=
Administratie en plaatselijk beheer -  6000.=
Materialen en gereedschappen -  1500.=
Keeten van stroo voor het werkvolk jaarlijks -600.=
Grondlasten -376.=
Onvoorziene kosten -  2000.=
Voorziening in noodkerk en school. -  6000.=
Ondersteuning voor aanschaffing van schepen, bij
wijze van voorschot ter bevordering van den afvoer
van turf - 25000.=
Eenmaal in volle werking zijnde, zoo stelt men voor
exploitatie een vlottend kapitaal van -125000.=

__________  _________
Totaal. f127773.=f236226.=

=====================
ONTVANGSTEN.

6000 dagwerken turf, zoo voor fabrieken als blaauwe
turf voor burgerlijk gebruik, kan gesteld worden
eene waarde te hebben in het veen van f34.= per
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dagwerk (6) -204000.=
3000 roeden sponturf, gesteld per roede op f3.50 - 10500.=
250 bunders boekweit, ad 16 mud per bunder, doch
verminderd met ¼ bij tegenvallen, dus 12 mud per
bunder, of 3000 mudden, ad f6.= per mud - 18000.=
Opbrengst van de reeds in cultuur gebragte landen,
alsmede van de verpacht wordende gebouwen, benevens 
de eventueel in cultuur te brengen landen en
gebouwen (7)   Memorie
Het kapitaal ad f25000.= ter bevordering der scheepvaart,
wordt berekend ad 6% te kunnen opleveren, dus -  1500.=

_________ f234000.=
Jaarlijksche uitgaven _127773.=
Alzoo eene zuivere winst van f106227.=

=====================

VEREISCHT KAPITAAL DER ONDERNEMING.
De overdragt wordt gesteld als: voor
A. 1. De gronden, kanalen, enz., benevens concessien op f600000.=
2. De aflossing der hypotheek - 85000.=
3. De voorraad der aanwezige turf - 40000.=

f725000.=
B.Benoodigd kapitaal ter verdere exploitatie -236226.=
Verminderd met de waarde der turf - 40000.= -196226

f921226.=
=========

Over dit kapitaal is als boven een dividend berekend,
jaarlijks van f106227.=
Bedragende alzoo ongeveer 11½ pct. van het voormelde
kapitaal van -921226.-
Komt na het einde der onderneming nog terug het 
vlottende kapitaal voor de exploitatie ad -125000.=
En ter bevordering der scheepvaart - 25000.= -150000.=

___________________________
Blijft f771226.=

Hiervoor worden in vergoeding gebragt de gronden,
welke jaarlijks aangemaakt worden, met de gebouwen
ad f10500.=   Memorie
Voor het geval, dat deze in cultuurbrenging
achterwege werd gelaten en het geld hiertoe bestemd
gedurende 30 jaren ad 4 pct. werd uitgezet, zoo
verkrijgt men eene som van f585544.=
De overblijvende ondergrond, die al vroeger kan
verkocht worden, en welk door de communicatie van eenen
waterweg vrij wat waarde heeft, wordt echter gesteld 
op f100.= per bunder en dus voor 900 bunders - 90000.=
Waarde van de bereids gemaakte steenen gebouwen,
volgens taxatie - 10000.=
Waarde van de bereids in cultuur gebragte gronden,
8 bunders ad f800 -  6400.=
Waarde der schepen en onroerende goederen - 12456.=
Waarde van het kanaal zelf, door de uitzigten van andere
veenderijen in de nabijheid, stelt men slecht op -150000.=

Zamen. f854400.=
======================

Zoodat na afloop der verveening, welke men op ongeveer 30 jaren stelt, ingeval geene 
aankoopen door de Maatschappij zouden plaats hebben, de waarde van het ingebragte 
kapitaal ruim terug verkregen wordt, vermits het kanaal kan blijven dienen voor de 
veengronden, welke bovenwaarts zijn gelegen en daarvoor veel meer waarde heeft dan de
gestelde som.

AANMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE BOVENSTAANDE BEREKENINGEN.
1). Het aantal van 6000 dagwerken wordt, naar mate der meerdere uitbreiding, grooter 
en kan dus tot 7000 of meer worden opgevoerd.
2). de prijs van f14.= per dagwerk, heeft men, ter voorkoming van misrekening, niet 
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minder gesteld, hoezeer daarvoor doorgaans in de veenderijen slechts f12.= à f13.=, 
wordt betaald.
3). De boekweitteelt heeft plaats over eene oppervlakte van ruim 1200 bunders, van 
welke men berekent, dat elk gedurende 8 jaar, met voordeel kan bezaaid worden en 
deugdzaam van aard is.
4). De pacht van de helft der 777 bunders, onder Horst, eindigt met het jaar 1870, 
nadat de boekweitteelt daarover zal afgeloopen zijn.
5). Voor de som van f10500.=, welke jaarlijks gesteld wordt voor het in cultuur 
brengen der ondergronden en het plaatsen der gebouwen, zal men, na het einde der 
verveening, ongeveer 900 bunders gecultiveerden grond verkrijgen, waarvan de waarde 
met de gebouwen, tegen f800.= per bunder berekend, bedraagt f720,000.= Door de 
jaarlijksche pachten en verkoop van die gronden, naarmate ze in cultuur gebragt 
worden, verkrijgt men alzoo na het einde der verveening, het ingebragte kapitaal 
terug. Mogt men echter van het cultiveren en het plaatsen der gebouwen afzien, en de 
gestelde f10500.= daartoe niet aanwenden, maar deze gelden op interest tegen 4 pct. 
uitzetten, zoo zoude men daarvoor na verloop van 30 jaren f585544.= verkregen worden,
waarmede ook, in verband met den later vermelden verderen verkoop, het ingebragte 
kapitaal terug zoude komen.
1*). Ten aanzien van de opbrengst der dagwerken is op te merken.
1º. Dat elke 1000 dagwerk, die men meerder mogt vervaardigen als 6000, ook een 

grooter dividend geeft van f34000.=
waarvan de kosten ad -14000.=

dus meerder:  f20000.=
of 2 pct. van het ingebragte kapitaal.

2º De prijs van f34.= per dagwerk, zoo blaauw als fabriekturf, komt, als men een 
dagwerk gemiddeld tegen 250 rekent, op ongeveer 13½ cent per ton.
In de laatste jaren, is de prijs van 18 tot 20 cent per ton geweest, en het is niet 
te verwachten, dat bij het steeds duurder worden der brandstoffen en de steeds 
vermeerderende schaarschte daarvan, als ook in aanmerking nemende de mindere 
kostbaarheid van het transport der turf, uit de peellanden, in vergelijk van elders, 
deze veel minder zal worden. Men heeft echter gemeend het meest bekende minimum 
slechts te moeten aannemen, als interest voor kapitaal belegging, terwijl de hoogere 
prijzen aanleiding kunnen geven, tot veel grootere dividenden, die alsdan ten 
voordeele der onderneming zullen zijn, alleen opmerkende, dat elke cent, die men 
meerder als 13½ cent per ton zal kunnen verkrijgen, eene vermeerdering van dividend 
van 6000 x 250 = f15000.= of 1½ pct. van het ingebragte kapitaal oplevert.
7). De opbrengst der reeds in cultuur gebragte en nog in cultuur te brengen landen 
met gebouwen, zijn voor memorie gesteld, omdat men heeft aangenomen, dat de som van 
f7500.= voor het aanmaken van gronden en f3000.= voor daarop te bouwen huizen te 
zamen f10500.= ‘s jaars, zonder deze cultivatie in 30 jaren à 4 pct. rente f585.544.=
vergoedt en om aan te duiden, dat men geene andere middelen, die als wisselvalliger 
zouden kunnen beschouwd worden, te baat behoeft te nemen, om het kapitaal terug te 
krijgen. Doch het is de bedoeling niet, om dergelijke gronden onvruchtbaar te laten 
liggen; de geaardheid en de ligging daarvan, benevens de gelegenheid om bij retour-
reizen van turfschepen, geschikt mestspecie aan te voeren, hebben te veel voor in 
vergelijk van andere ontginningen die dit missen.
Daardoor dus, zoo wel als door het produceren van den turf, ziet men in de 
noordelijke provincien gemeenten of dorpen oprijzen die alle welvaart aanduiden en
omgeven zijn door eer vruchtbare gronden.
Om de waarde van den ondergrond, als reeds aangemaakt zijnde, en de daarvan komende 
winst alzoo aan te duiden moet men stellen, dat in het vervolg primitief minder, 
doch later meer, ‘s jaarlijks 30 bunders ondergrond worden aangemaakt, en met 
gebouwen voorzien, waarvoor in de uitgaven f10500.= is uitgetrokken en verkregen 
wordt, namelijk:
De eerste 2 à 3 jaren wordt het terrein benuttigd voor plaatsing van turf, en de 
daaropvolgende 2 à 3 jaren nemen wij aan, dat de aangemaakte gronden voor 
onbeduidende pacht worden uitgegeven, en dat men in 1862 30 bunders bouw- en 
grasland heeft, die werkelijk elk eene waarde heeft in pacht van f40.= ‘s jaars;
geeft alzoo f  1200.=
Ieder jaar komt er 30 bunders bij alzoo in
1863,  60 bunders  à f40.= -  2400.=
1864,  90 bunders  à f40.= -  3600.=
1865, 120 bunders  à f40.= -  4800.=
1866, 150 bunders  à f40.= -  6000.=
1867, 180 bunders  à f40.= -  7200.=
1868, 210 bunders  à f40.= -  8400.=
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1869, 240 bunders  à f40.= -  9600.=
1870, 270 bunders  à f40.= - 10800.=
1871, 300 bunders  à f40.= - 12000.=
1872, 330 bunders  à f40.= - 13200.=
1873, 360 bunders  à f40.= - 14400.=
1874, 390 bunders  à f40.= - 15600.=
1875, 420 bunders  à f40.= - 16800.=
1876, 450 bunders  à f40.= - 18000.=
1877, 480 bunders  à f40.= - 19200.=
1878, 510 bunders  à f40.= - 20400.=
1879, 540 bunders  à f40.= - 21600.=
1880, 570 bunders  à f40.= - 22800.=
1881, 600 bunders  à f40.= - 24000.=
1882, 630 bunders  à f40.= - 25200.=
1883, 660 bunders  à f40.= - 26400.=
1884, 690 bunders  à f40.= - 27600.=
1885, 720 bunders  à f40.= - 28800.=
1886, 750 bunders  à f40.= - 30000.=
1887, 780 bunders  à f40.= - 31200.=
1888, 810 bunders  à f40.= - 32400.=
1889, 840 bunders  à f40.= - 33600.=
1890, 870 bunders  à f40.= - 34800.=
1891, 900 bunders  à f40.= - 36000.=
Deze uitkomsten leiden tot het resultaat, dat deze gronden gemiddeld 2 pct. dividend
over het benoodigde kapitaal opleveren, en daardoor het vorige dividend van 11½ op 
13½ pct. zou kunnen gebragt worden, blijkens tevens hiervoor, dat het kapitaal bij 
slotte van rekening beter vergoed wordt dan hierboven is aangeduid.
Eindelijk vermeent men nog te kunnen opmerken, dat het eene geheel nationale 
onderneming is, waardoor eene woeste streek tot cultuur wordt gebragt, welke tot dus
verre nog ontoegankelijk was; dat, in het vorige jaar bereids 600 menschen dáár hun 
kost verdiend hebben, welk getal in evenredigheid van de voorgestelde uitbreiding, 
nog aanmerkelijk vermeerderen al, en dus tevens door werkverschaffing, de zoo 
schadelijke landverhuizing wordt tegengewerkt, die zich op vele plaatsen ook in
Noordbrabant heeft doen gevoelen, eene uitkomst, welke tevens winstgevende 
vooruitzigten belooft, en ook uit dien hoofde wel aanbeveling verdient.

Naar aanleiding van deze prospectus en in afwachting der koninklijke goedkeuring van
de statuten, zal de Maatschappij zich constituéren en is de deelneming daarin 
opengesteld ten kantoren van [handgeschreven] de Heeren F. van Lanschot en J. W. 
Pronk te s’Bosch - alsmede bij ? ? Geb Spierings aldaar
en verder, zoo als nader in de dagbladen zal bekend gemaakt worden.
Aan den makelaar of commissionair zal ¼ ten honderd courtage worden uitgekeerd.
Dadelijk na de deelneming van ¾ of 540 aandeelen, zal door de ondergeteekenden eene 
algemeene vergadering binnen de stad ‘s Hertogenbosch bijeengeroepen worden, ten 
einde het bestuur te formeren, de commissarissen te kiezen en de koninklijke 
goedkeuring op de statuten te vragen.
J. VAN DE GRIENDT.
N. VAN DE GRIENDT.
G. J. W. CARP.
[Daarna volgen een MODEL-AANVRAAG VAN DEELNEMING en Ontwerp-Acte VAN OPRIGTING EENER
NAAMLOZE MAATSCHAPPIJ onder den titel van:
MAATSCHAPPIJ TER ONTGINNING EN VERVEENING GENAAMD HELENA-VEEN.]

22 augustus 1857  - Volgens berigten uit Meijel ontstond aldaar den 15 dezer brand in
de veenen van den heer van de Griendt te ‘s Bosch; ofschoon een aantal gemeentenaren 
ter hulp snelden, waren hunne pogingen vergeefsch, de vlammen waren te hevig en de 
rook zoo zwaar dat men niet zag wat men deed; daarbij was er gebrek aan water. Het 
graven van slooten was op de meeste plaatsen nutteloos, wijl de brandende turven door
den hevigen wind op verren afstand geslingerd werden en overal nieuwen brand 
aanrigtten. Wat het blusschen mede allermoeijelijkst en schier onmogelijk maakte, was
dat de turfgronden tot 6, 7, ja 8 voet diep door het vuur aangetast waren. Daar de 
brand steeds in uitgestrektheid toenam, was men niet weinig beducht dat hij tot de
bosschen of tot het naburig dorp Meyel zou overslaan.
De waarde van hetgeen verloren is gegaan is zeer aanzienlijk.
* 200 man waren steeds met het graven van de sloot bezig, daar men bij het veranderen
van den wind voor nog grootere schade bevreesd was.
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Denzelfden dag riep ook de noodklok van het naburige Asten de gemeentenaren te hulp; 
ook daar stond een veenberg, die zich tot Deurne en Bakel uitstrekt in brand. Daar 
ter plaatse, alsmede in de Peel van Helden zijn duizende karren turf verbrand.
*Insgelijks verbrande er dien dag eene groote partij turf, in de Peel van Helden. Al 
deze onheilen moeten aan de aanhoudende hitte en droogte worden toegeschreven.

23 augustus 1857
(8336) Het gerigt uit Maastricht, dd. 19 Aug. ll., voorkomende in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van gisteren, No. 229, dat, volgens uit Meijel ontvangen 
kennisgeving van 15 Augustus, in de Veenen van den Ondergeteekende een belangrijke 
brand zou zijn ontstaan, is onnaauwkeurig. Die brand heeft wel gewoed in de 
nabijheid van het Helena-Veen en tot blussching is men bezig geweest, doch schade 
heeft hij op zijn terrein niet gehad. Ware dit het geval geweest, dan zou hij er 
melding van hebben gemaakt bij de assurantie, waarbij hij zijn turf heeft verzekerd.
‘s Hertogenbosch, 21 Augustus 1857.
J. VAN DE GRIENDT.

10 september 1857  Rector J.M. [Josephus Martinus] Nuijts in functie. Geboren in 
Bergeyk. 

5 oktober 1857  De bisschop schrijft een brief aan rector J.M. Nuyts met “goede moed 
in de Americaanse zending”. Op 14 december 1857 spreekt hijzelf van “mijne arme
Amerikaansche missie”. 

15 november 1857  inzegening van de “kapel” 
“Tien uren sloeg de klok van het veen Monseigneur! en alles was herschapen; al de 
hutten waren opgesierd en uitgedoscht met groen en bloemen even alsof Willem III 
zijne intrede zou doen. (In de kerk) werden wij verrast, alles was op het schoonste 
opgetooid, de chraniums versierden alle wanden, en bewondering en verbazing vervulden
alle harten, eene diepe stilte doordrong het kerkgebouw op het oogenblik dat voor den
eersten keer het onbloedig offer op dit verlaten oord aan God zoude opgedragen 
worden; onder de Heilige Mis schetste ik hun de dankbaarheid, die zij hiervoor aan 
God schuldig waren en beval in hunne gebeden alle weldoeners, maar vooral 
Monseigneur, die hunne smeekingen had toegestaan, het Heilige Misoffer nu volbragt 
zijnde, heb ik hun gesmeekt mijne woorden altoos te zullen nakomen, eene blinde 
gehoorzaamheid mij te willen geven in alles wat hunne zielen aanbetreft dat zij dan 
gelukkig zouden zijn voor tijd en eeuwigheid”. 

14 december 1857  brief van Rector Nuijts aan de bisschop Zwijssen: 
“mijn arme Amerikaansche missie”. “… ik ben den 12 oct. l.l. van dat goede Gestel 
[St. Michielsgestel] en ten laatsten vol bekommering den 13 des avonds bij den 
herbergzamen pastoor van Lijssel [C. Bijnen, een oom van de latere pastoor W.C.A.
Bijnen] aangeland, die mij … daarenboven op zijne wijze zooveel in zijne magt was, 
heeft getroost en opgebeurd … dien nacht niets geslapen, aanhoudend zweefde dat
HelenaVeen mij voor den geest, alles kwam bij mij op, zoo ver van Geestelijken 
verwijderd – een verwaarloosd en verwilderd volk en daar moet ik heen om mijne 
zending te volbrengen … o, die weg van Lijssel naar het Veen op den 14 october zal ik
nooit vergeten; al wandelend kreeg ik de hutten in het oog, en het was als of ik door
eenen donderslag werd getroffen … de Heer Deckers en zijn ega verwilkomden mij, en na
eenige ververschingen genomen te hebben, begaf ik mij reeds vroeg ter ruste, want 
praten, daartoe had ik dien avond geenen lust … 15 october waarop het eerste misoffer
zou plaats hebben … al de hutten waren opgesierd en uitgedoscht met groen en bloemen 
… De dag van den 15 october aldus geeindigd zijnde … ik moest alleen hier blijven om 
mijne missie te voltrekken … Zie hier hoe ik met deze arme maar toch goede menschen 
omga – om hun hart en vertrouwen te winnen; van tijd tot tijd loop ik in de hutten 
binnen om met de kinderen eens te praten en dan naar het veld om de mannen aan hun 
werk eens op te zoeken, hen een woord van troost en opbeuring toe te spreken om hun 
zoo van den vuilen praat af te houden; des Zondags komen zij goed naar de kerk, dan 
preek in de laatste mis doch doodeenvoudig, omdat zij mij toch maar goed verstaan 
zouden, want zij zijn toch zo lomp en geen wonder, want de meesten hebben in drie 
jaren niets meer gehoord of bijgewoond … velen die alle maanden, sommigen in een half
jaar slechts eene stille mis zonder onderrichting bijwoonden … een groote anderhalf 
uur van de kerk en dan nog altijd bekeven en uitgemaakt te worden … Ze zijn thans 
geheel veranderd, en doen hunne pligten volkomen naar wensch”. 

1 januari 1858  rector Nuijts stelt als kerkmeester voor Joannes Mathias Deckers, 
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Hendrikus Janssen, Antonius Wouters en Godefridus van den Akker; “de twee eersten 
zijn mijns bedunkens het best daarvoor geschikt, de twee laatsten zijn arbeiders”. 

18 januari 1858  Gedaan en verleden te s Hertogenbosch in het oud stads koffyhuis 
bewoond bij Henricus Hohmann, den achttienden January achttien honderd acht en 
vijftig, in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Gerardus Losgert, kandidaat
Notaris en Johannes van der Heyden, Schoenmaker, beide wonende te ‘s Hertogenbosch, 
aan den Notaris bekend, als getuigen.

18 januari 1858                       Afschrift
eener 

Akte van Vennootschap 
tot ontginning en Verveening 
der Peel, genaamd Helena-Veen.

in dato 18 Januarij 1858
Notaris de Bergh

7 mei 58  20/1022
155/12  fol. 10 

 11,98.
[toekomstige aandeelhouders]
Voor Johannes der Bergh, Notaris, gevestigd te ‘s Hertogenbosch, 
Hoofdplaats der Provincie Noord Brabant, in tegenwoordigheid van de 
nagenoemde getuigen, zijn verschenen
De Heer Jan van de Griendt, brander, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Nicolaas van de Griendt, koopman, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer George Jan Willem Carp, zonder beroep, wonende te Breda.
De Heer Augustinus Cornelis van Lanschot, Lid der Provinciale Staten 
van Noord Brabant, en koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Meester Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot, 
practiserend Advocaat, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Augustinus Arnoldus Jacobus van Lanschot, zonder beroep, 
wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot, zonder beroep, 
wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel,
practiserende Advocaat, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Josephus Borzo, Fabrykant, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Johannes Antonie Kaub, koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
De heer Christoffel Christianus Lutkie, Fabrijkant, wonende te s 
Hertogenbosch.
De Heer Bartholomeus Josephus Heeren, zonder beroep, wonende te ‘s 
Hertogenbosch
De Heer Jacob Willem Pronk, Commissaris in Effecten, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Marinus Lambertus van der Linde, zonder beroep, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Gerardus Ignatius van Erp, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Hendrikus van Haaren, Aannemer, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Adrianus Benedictus van der Steen, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch.
De Heer Hendrikus Bogaerts, ondernemer van Postwagendiensten, wonende 
te ‘s Hertogenbosch.
De Heer Petrus van der Meulen, koopman, wonende te ‘s Hertogenbosch.
Mejufvrouw Maria Catharina Geelen, Weduwe van den Heer Arnoldus Panis,

#20130819  20  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

zonder beroep, wonende te ‘s Hertogenbosch
De Heer Johannes Dupont, koopman, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Josephus Cornelis Meuwesen, koopman, wonende te ‘s 
Hertogenbosch
Mejufvrouw Maria van Osch weduwe van den Heer Johannes Antonius 
Cordeweener, Fabrykant, wonende te s Hertogenbosch.
De Heer Petrus Fischer, Rijks Opzigter van den Waterstaat, wonende te 
‘s Hertogenbosch.
De Heer Leonard Ignatius Nicolaas Spierings, zonder beroep, wonende te
‘s Hertogenbosch
Mejufvrouw Anna van Heesbeen, weduwe van den heer Wouterus van der 
Steen, zonder beroep, wonende te ‘s Hertogenbosch
Voornoemde Heer Jan van de Griendt, in hoedanigheid zoo als hij 
verklaarde, van mondeling gevolmagtigde van
1= den Heer Meester Jan Gerlings, Commissionair, wonende te Utrecht.
2= den Heer Meester Willem Jan Roijaards, Grondeigenaar zonder beroep,
wonende te Utrecht.
3= den Heer Jonkheer Jan Carel Strick van Linschoten, zonder beroep, 
wonende te Utrecht.
4= den Heer Eliza Heringa, Emeritus Predikant, wonende te Utrecht.
5= den Heer Meester Jacobus Thooft, Dijkgraaf, en Lid der Provinciale 
Staten van Gelderland, wonende te Zalt Bommel.
6= den Heer Meester Jacobus Gerrit Thooft, kantonregter, wonende te 
Zalt Bommel.
7= den Heer Lodewijk Arend Baron van Ittersum, Ritmeester van de 
Dragonders, in garnizoen te Zutphen en wonende aldaar.
8= den Heer Gerardus Johannes Heyligers, zonder beroep, wonende te 
Zalt Bommel.
9= Mejufvrouw Maria Geertruda de Frederici Weduwe van den Heer Abram 
du Bois, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
10= den Heer Martinus Rosman, koopman, wonende te Breda.
11= den Heer Jan Martens Peereboom, zonder beroep, wonende te Helmond.
12= den Heer Jacob Arnoud Carp, Fabrykant, wonende te Helmond.
13= den Heer Cornelis Carp, zonder beroep, wonende te Helmond.
14= den Heer Carel Frederik Carp, zonder beroep, wonende te Helmond.
15= den Heer Johannes Abel Adrianus Waldorp, Ingenieur van den 
Waterstaat, wonende te Arnhem.
16= den Heer Hendrik Willem Fromberg, Architect, wonende te Arnhem.
17= den Heer Henri François Fynje, Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat,
wonende te Arnhem
18= Mejufvrouw Maria Francoise Constance Fijnje, zonder beroep, 
wonende te Arnhem
19= den Heer Johannes Verwaayen, koopman, wonende te Arnhem.
20= den Heer Johann Nering Bogel, Fabrykant, wonende te Isselburg.
21= den Heer Cornelis Schiffer, Steenbakker, wonende te Rossum
22= den Heer Pieter van t Hoff Stolk, Steenbakker, wonende te 
Ouwerkerk aan den IJssel.
23= de Heeren Cornelis Spruyt Stolk en Marinus Adrianus Gijsbertus  
Stolk, beide Steenbakkers, wonende te Druten, handelende onder de 
Firma van Gebroeders Stolk.
24= den Heer Jan Deckers, Opzigter van het Helena Veen, wonende te 
Helena Veen (Deurne)
25= den Heer Willem Ambrosius, Steenbakker, wonende te Heerwaarden
26= den Heer Salomo Gelle Heringa, Post Directeur, wonende te Schiedam
27= den Heer Carel Lodewijk van Riet, Notaris, wonende te Deurne.
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28= den Heer Ego van der Elst, Ingenieur van ‘s Rijks Kolenmijnen, 
wonende te Kerkrade
29= den Heer Johann Frederik Pool, Notaris, wonende te Druten.
30= Mejufvrouw Francoise de Villeneuve, zonder beroep, wonende te 
Nijmegen, en
31= den Heer Stephanus Frügg [Trugg], Aannemer, wonende te Rosmalen.
Welke drie eerstgenoemde Comparanten te kennen geven, dat door hen 
reeds sedert eenige jaren een aanvang is gemaakt, tot ontginning en 
Verveening van gronden in Noord Brabant en Limburg, dat zij aan dezen 
zaak meerdere uitbreiding willende geven, daarom hebben besloten, zoo 
met elkander als met die personen, welke later in deze zaak zullen 
deelnemen en na de Koninklijke bewilliging of goedkeuring bij 
Koninklijk besluit van den een en dertigsten December achttien honderd
zeven en vijftig, Nummer 66, bij dezen ten bedoelde einde op terigten 
eene Naamlooze Vennootschap, welke zij Comparanten verklaren aan te
haan, op de navolgende voorwaarden en bepalingen.
[algemene bepalingen]

Hoofdstuk 1
Algemeene Bepalingen

Artikel 1.
De Vennootschap of Maatschappij zal den benaming voeren van 
“Maatschappij tot ontginning en verveening der Peel genaamd Helena
Veen en te ‘s Hertogenbosch gevestigd zijn.

Artikel 2.
Het doel der Maatschappij is, om de reeds aangevangen verveening op 
groote schaal voort te zetten, om dientengevolge buiten en behalve 
reeds daargestelde kanaal, de nog noodige kunstwerken en der 
verkeerenden alle ondernemingen van Cooks, gecomprimeerde turf, en zoo
voorts hierbij te voegen, om de veenen met veldvruchten te bezaaijen, 
den ondergrond zelf te doen bebouwen of dien in pacht uit te geven

Artikel 3.
Van het oogenblik der Koninklijke bewilliging zullen de nog volgende 
onroerende en roerende goederen, met al de gebouwen die op de gronden 
zijn gesticht, het op die gronden gegraven kanaal en de daarin 
gemaakte kunstwerken en met alle voor en nadeelen aan de goederen 
behoorende, zoomede de verkregene Concessie, doch ook tevens met den 
last of bezwaar hierna vermeld, het eigendom der Maatschappij zijn. 
wordende mitsdien die goederen door de respectieve eigenaren in de
Maatschappij ingebragt, te weten:
1= Vier bunders twee Roeden, vroeger heide, thans vaart of kanaal 
onder de Gemeente Meyel, Hertogdom Limburg, Sectie A, Nummer 1238.
2= drie en twintig bunders een en negentig roeden, insgelijks vroeger
heide en thans vaart of kanaal onder de Gemeente Helden, Hertogdom 
voornoemd, Sectie A Nummer 1299 en 1300.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop, aangekomen ingevolge 
acte, voor August Lodewijk Willem Hubert Bloemarts, Notaris, 
gevestigd te Weert, in tegenwoordigheid van getuigen, den zesden 
Junij achttien honderd drie en vijftig, te Meyel verleden, 
behoorlijk geregistreerd en ten kantore der hypotheken te 

Roermond, den vijftienden derzelfde maand overgeschreven, in deel 
100 Nummer 179 en later voor de helft overgegaan aan den derden 
genoemden Comparant, ingevolge acte voor Johann Marten Godfried 
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Hoffman van Hove, Notaris, gevestigd te Zalt Bommel in 
tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd
vier en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk geregistreerd, en 
ten kantore der Hypotheken te Roermond voornoemd overgeschreven 
den negenden derzelfde maand in deel 110 Nummer 121.

3= Zes honderd tien bunders vijf en dertig Roeden Veen, gelegen onder 
de Gemeente Deurne, Provincie Noord Brabant, Sectie H Nummers 220 en 
736.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen ingevolge 
akte voor Carel Lodewijk van Riet, Notaris, gevestigd te Deurne, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den tweeden Julij achttien 
honderd drie en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk 
geregistreerd, en ten kantore der hypotheken te Eindhoven 
overgeschreven den een en dertigsten December achttien honderd 
drie en vijftig, in deel 114 Nummer 20 en later mogelijk voor de 
helft overgegaan aan den derden Comparant voornoemd, ingevolge 
acte van meergemelden Notaris Hoffman van Hove, in 
tegenwoordigheid van getuigen den zevenden Junij achttien honderd
vier en vijftig, te Zalt Bommel verleden, behoorlijk 
geregistreerd en ten kantore der Hypotheken te Eindhoven 
voornoemd overgeschreven den achtsten derzelfde maand in deel 18,
Nummer 46.

De voorschreve goederen blijven bezwaard met eene hoofdsom 
van zeventig duizend gulden en eene van vijftien duizend 
gulden, alzoo te zamen met vijf en tachtig duizend gulden, 
ten interesse ad vijf ten honderd, ingevolge twee akten voor 
Jacob Hendrik van Schermbeek, Notaris, gevestigd te Utrecht, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den tienden Junij achttien 
honderd vier en vijftig en acht en twintigsten Maart achttien
honderd zes en vijftig, aldaar verleden en behoorlijk 
geregistreerd.

4= Driehonderd bunders veen, gelegen onder de Gemeente Horst, 
Hertogdom Limburg, Sectie E Nummer 2 882 en 883.

De twee eerstgenoemde Comparanten bij koop aangekomen, in gevolge
acte voor Frans Jan Lambert Bosser, Notaris, gevestigd te Horst, 
in tegenwoordigheid van getuigen, den veertienden Mei achttien 
honderd vijf en vijftig, aldaar verleden, behoorlijk 
geregistreerd en ten kantore der hypotheken te Roermond 
voorgenomen den vijf en twintigsten Augustus daaraanvolgende in 
deel 123, Nummer 57.

5= De huur of pacht van de helft van zeven honderd en zeventig bunder 
acht en zeventig roeden veengrond, toebehoorende aan de Gemeente Horst
voornoemd, door den eerstgenoemden Comparant van de Gemeente Horst 
gehuurd (de andere helft is toebehoorende aan den Heer F. van de 
Velden cumsuis.) voor een termijn van vijftien achtereenvolgende 
jaren, aanvang genomen hebbende met den eersten October achttien 
honderd vijf en vijftig, tegen een jaarlijksche betaling van twee 
gulden zeventig cents per bunder, ingevolge huurcontract met den 
Gemeenteraad van Horst aangegaan den achttienden Juny achttien honderd
vijf en vijftig, luidende het relaas der Registratie daarvan 
geregistreerd te Horst, den zes en twintigsten Juny 1800 vijf en 
vijftig, in deel 32 folio 116, verso vak 3, 4 en 5, houdende van der 
half blind, zonder renvooi. Ontvangen voor regt zes en tachtig gulden 
negentien en een halve cent, De Ontvanger (geteekend) S. Loke.
6= Acht overdekte en niet overdekte aken of schepen, met stoom en 
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loopende want en verdere Inventaris als:
a. Zonder naam, groot zes tonner, Nummer 78 van de meetbrief.
b. Mede zonder naam groot zes tonner Nummer 79.
c. De Jonge Gerard,groot zeven en negentig tonnen, Nummer 42.
d. De Jonge Joseph, groot veertig tonnen
e. De Le Francois, groot zes en vijftig tonnen.
f. De Jonge Sophia, groot een honderd vijftien tonnen, Nummer 58.
g. De Jonge Henri, groot tachtig tonnen, Nummer 65.
h. De Vrouwe Marion, groot een honderd vijf tonnen, Nummer 18.

7= Eenige kleine vaartuigjes, turfwagens, materialen, gereedschappen 
en alle verdere roerende goederen tot de ontginning en verveening 
behoorende en die zich op de voormelde gronden bevinden, geene 
hoegenaamd daarvan uitgezonderd.
8= Zeven in steen gebouwde huizen, staande op de zes honderd tien 
bunder onder Deurne, Sedert de exploitatie nieuw daargesteld, benevens
de keeten, tot huisvesting van het werkvolk.
9= Al de voorraad van turf welke met primo January achttien honderd 
acht en vijftig daar aanwezig zal zijn en zulks tot eene waarde van 
veertig duizend gulden.

Artikel 4.
De Maatschappij wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, 
ingaande met den dag der Koninklijke bewilliging, tenzij binnen deze 
veertig jaren een vierde der aandeelhouders op eene vergadering een 
voorstel tot ontbinding mogt doen, tot de geldigheid van het besluit 
tot een zoodanige vroegere ontbinding, wordt de goedkeuring vereischt 
van twee derde der aandeelhouders, die tevens twee derde van het 
Maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder welke goedkeuring 
het voorstel als verworpen wordt beschouwd.
Na verloop van voormelde veertig jaren wordt de Maatschappij behoudens
de Koninklijke Bewilliging van een tot tien jaren verlengd, tenzij 
twee derde der aandeelhouders, die twee derde van het Maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen, zich op de algemeene Vergadering die het 
tijdstip der ontbinding voorafgaat, tegen de voortduring der
Maatschappij verklaren.

Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal wordt op negen maal honderd duizend 
gulden vastgesteld, verdeeld in achttien honderd aandelen, ieder van 
vijf honderd Gulden.
De aandeelen zijn onsplitsbaar.
De drie eerstgenoemde Comparanten brengen in de Maatschappij in alle 
de goederen in Artikel 3 omschreven, waartegen aan hen elf honderd en 
twintig vrije of volgestorte aandeelen worden toegekend, zullende den 
zeshonderd en tachtig resteerende aandeelen ter deelneming en 
inschrijving worden opengesteld.
De Som uit deze zeshonderd en twintig aandeelen voortspruitende zal 
worden aangewend, als tot verlenging van het kanaal, vermeerdering der
wijken, arbeidsloonen voor het maken van turf, cultivering der 
gronden, daarstellen van gebouwen, bevordering der Scheepsvaart en 
aflossing der hypotheek van vijf en tachtig duizend gulden.
Van deze aandeelen worden voorloopig slechts twee honderd aandeelen 
uitgegeven.
In voormeld kapitaal wordt deelgenomen door:
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den Heer Augustinus Cornelis van Lanschot voor acht aandeelen 8
den Heer Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot voor vier 
aandeelen 4
den Heer Augustinus Arnoldus Jacobus van Lanschot voor twee 
aandeelen 2
den Heer Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot voor twee 
aandeelen 2
den Heer Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van
Rijckevorsel, voor vier aandeelen 4
den Heer Josephus Borzo voor acht aandeelen 8
den Heer Johannes Antonie Kaub, voor vier aandeelen 4
den Heer Christoffel Christianus Lutkie, voor vier aandeelen 4
den Heer Jacob Willem Pronk, voor twee aandeelen  2

Transporteren 38.

Transporteren 38.
den Heer Bartholomeus Josephus Heeren, voor twee aandeelen 2
den Heer Hendrikus van Haaren, voor vier aandeelen 4
den Heer Marinus Lambertus van der Linde, voor twee aandeelen 2
den Heer Adrianus Wilhelmus van der Linde, voor een aandeel 1
den Heer Gerardus Ignatius van Erp, voor vier aandeelen 4
den Heer Adrianus Benedictus van der Steen, voor twaalf aandeelen12
der Heer Hendrikus Bogaerts, voor twee aandeelen 2
den Heer Petrus van der Meulen, voor vijf aandeelen 5
Mejufvrouw de weduwe Arnoldus Panis, voor drie aandeelen 3
den Heer Johannes Dupont, voor twee aandeelen 2
den Heer Josephus Cornelis Meuwese, voor twee aandeelen 2
Mejufvrouw weduwe Johannes Antonius Corderweener, voor tien aandeelen

10
den Heer Petrus Fischer, voor twee aandeelen 2
den Heer Leonard Ignatius Nicolaas

Transporteren 89.

Transporteren 89.
Spierings, voor twee aandeelen 2
den Heer Meester Jan Gerlings, voor twee aandeelen 2
den Heer Meester Willem Jan Royaards, voor veertien aandeelen 14
den Heer Jonkheer Jan Carel Strick van Lanschot, voor een aandeel 1
den Heer Eliza Heringa, voor een aandeel 1
den Heer Meester Jacobus Thooft, voor zes aandeelen 6
den Heer Meester Jacobus Gerrit Thooft, voor twee aandeelen 2
den Heer Lodewijk Arend Baron van Ittersum, voor twee aandeelen 2
den Heer Gerardus Johannes Heyligers, voor tien aandeelen 10
Mejufvrouw de weduwe Wouterus van der Steen, voor vijf aandeelen 5
Mevrouw de weduwe Abram du Bois voor vijf aandeelen 5
den Heer Martinus Rosman, voor vijf aandeelen 5
den Heer Jan Martens Peereboom, voor vijf aandeelen 5
den Heer Jacob Arnoud Carp, voor vijf aandeelen  5

Transporteren154.

Transporteren154.
den Heer Cornelis Carp, voor twee aandeelen 2
den Heer Carel Frederik Carp, voor twee aandeelen 2
den Heer Johannes Abel Adrianus Waldorp, voor twee aandeelen 2
den Heer Hendrik Willem Fromberg voor twee aandeelen 2
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den Heer Henri Francois Fynje, voor drie aandeelen 3
Mejufvrouw Marie Francoise Constance Fynje, voor een aandeel 1
den Heer Johannes Verwaayen, voor vier aandeelen 4
den Heer Johannes Nering Bogel, voor twee aandeelen 2
den Heer Cornelis Schiffer, voor twee aandeelen 2
den Heer Pieter van t Hoff Stolk, voor een aandeel 1
den Heeren Gebroeders Stolk, voor twee aandeelen 2
den Heer Jan Dekkers, voor drie aandeelen 3
den Heer Willem Ambrosius, voor vier aandeelen 4
den Heer Salomo Gelle Heringa

Transporteren184.

Transporteren184.
voor een aandeel 1
den Heer Carel Lodewijk van Riet, voor vijf aandeelen 5
den Heer Ego van der Elst, voor vijf aandeelen 5
den Heer Johann Frederik Pool, voor twee aandeelen 2
Mejufvrouw Francoise de Villeneuve, voor een aandeel 1
den Heer Stephanus Frugg voor twee aandeelen  2

Te zamen twee honderd aandeelen   200.

De overige vierhonderd en tachtig aandeelen blijven in reserve en 
worden niet binnen de eerste zes maanden en nimmer onder pari 
uitgegeven. Bij de uitgifte daarvan hebben de oorspronkelijke 
deelnemers de voorkeur.
Binnen den tijd van drie jaren zullen alle aandeelen moeten geplaatst 
zijn, tenzij er verlenging van den termijn door den Koning, aan de
Maatschappij verleend worde.

Artikel 6.
De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe aan te leggen register
der Maatschappij, wordende van elke overdragt der aandeelen op naam 
van het Bestuur kennis gegeven, waarop de overdragt in het Register 
wordt ingeschreven, terwijl zulks op de keerzijde van het aandeel 
wordt aangeteekend en door de belanghebbenden onderteekend, alles op 
verbeurte van de regten aan het aandeel verbonden, tot aan de 
voormelde bepalingen zal zijn voldaan.
Door elke overschrijving van een aandeel wordt aan de maatschappij 
drie gulden betaald.

Artikel 7.
Veertien dagen na de Koninklijke bewilliging zal op elk aandeel 
twintig procent gestort worden, terwijl de overige termijnen niet 
hooger dan met tien procent mogen geschieden, en zulks naar 
evenredigheid van de behoefte door het Bestuur bepaald, na alvoren 
vier weken te voren door de daartoe bestemde dagbladen aangekondigd, 
zullende echter met ultimo December achttien honderd acht en vijftig, 
de geheele storting aangezuiverd moet zijn.
Aan de deelhebbers wordt echter de vrijheid gelaten, om reeds bij de 
eerste storting het volle bedrag te storten of bij volgende stortingen
het nog ontbrekende tot de totale som aan te zuiveren.

Artikel 8.
De aandeelhouder die binnen twee maanden na den bepaalden termijn 
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nalatig blijft de gevorderde storting te doen, zal vijf ten honderd 
der storting in vermeerdering betalen, terwijl die, welke na verloop 
van zes maanden, nadat hij twee malen door het Bestuur zal zijn 
aangemaand, de gevorderde storting niet zal hebben voldaan, de regten 
van zijn aandeel zal verliezen, en zullen de vroeger gedane stortingen
ten voordeele zijn der Maatschappij, beginnende de termijn van zes 
maanden te loopen van af het verstrijken der twee maanden in het begin
van dit Artikel bepaald.

Artikel 9.
Zoolang het volle bedrag der aandeelen niet gestort is, wordt eene 
voorloopige kwitantie van het gestorte gedeelte afgegeven van den 
volgende inhoud:

Voorloopig bewijs van het aandeel Nummer ... der Maatschappij tot
ontginning en Verveening der Peel genaamd Helena-Veen.
De eigenaar.
heeft op zijn aandeel gestort

Wanneer het volle bedrag voor elk aandeel zal zijn gestort, zal tegen 
afgifte van dit voorloopig bewijs het aandeel zelve worden uitgeruild.

Het Bestuur
(geteekend)

Artikel 10.
Het aandeel wordt door het geheele bestuur en twee Commissarissen 
onderteekend en is van den volgenden inhoud:

Nummer . . Aandeel in de Maatschappij tot ontginning en 
Verveening der Peel, genaamd Helena veen, vastgesteld bij akte 
voor den Notaris Johannes de Bergh, te ‘s Hertogenbosch in 
tegenwoordigheid van getuigen den achttienden January achttien 
honderd acht en vijftig verleden, behoorlijk geregistreerd te ‘s 
Hertogenbosch, den twintigsten January achttien honderd acht en 
vijftig, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den een en 
dertigsten December achttien honderd zeven en vijftig, Nummer 66,
ter grootte van f500.- Zegge vijf honderd gulden ten name van

De Commissarissen
(geteekend) Het Bestuur

(geteekend)

Artikel 11.
In geval een voorloopig bewijs van het aandeel of het aandeel zelve of
de dividendbewijzen zijn verloren geraakt, zal aan den eigenaar 
daarvan op zijne aanvrage een nieuw stuk in plaats van het verlorene 
ten zijnen koste worden verstrekt, wanneer hij het verlies van dat 
stuk ten genoegen van het Bestuur wettiglijk zal hebben bewezen en 
nadat hij voldoende waarborg zal hebben gegeven voor het geval dat de 
verlorende stukken nog zouden bestaan en de regten gevorderd worden.

Artikel 12.
Het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een der
aandeelhouders, maken de regten van die aandeelen niet opvorderbaar 
van de Maatschappij; deze toestand kan nimmer de ontbinding der
Maatschappij veroorzaken.

Artikel 13.
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Elk aandeel is ondeelbaar, meerdere eigenaren kunnen slechts 
gemeenschappelijk en door een persoon hunne regten uitoefenen.

Artikel 14.
Elk aandeelhouder wordt geacht in zaken met de Maatschappij zijne 
woonplaats of domicilie te ‘s Hertogenbosch te hebben bij gebreke van 
eene bekende woonplaats of domicilie aldaar, wordt hij geacht hetzelve
gekozen te hebben, ten kantore van den ondergeteekenden Notaris de 
Bergh, gevestigd te s Hertogenbosch, Wijk E. Nummer 95.
[het bestuur]

Hoofdstuk 2.
Over het Bestuur

Artikel 15.
Het Bestuur bestaat uit een Directeur die regtens Lid is en uit vier 
gewone Leden benevens zes Commissarissen.

Artikel 16.
De Directeur is tevens voorzitter van het Bestuur.

Artikel 17.
De Commissarissen en de gewone Leden van het Bestuur worden door de 
algemeene Vergadering benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De Commissarissen hebben zitting voor zes jaren, de Leden van het 
Bestuur voor vier jaren.
Telken jare treedt een der Commissarissen en een der gewone Leden af, 
volgens een door loting vastgestelden rooster; zij zijn dadelijk weder
herkiesbaar; hunne benoeming wordt in de dagbladen bekend gemaakt.

Artikel 18.
Bij absentie van den Directeur treedt het oudste lid in jaren als
voorzitter der Vergadering op en moeten ook alle leden tegenwoordig 
zijn, om een besluit te kunnen nemen.
Ingeval van eene tweede oproeping met een speciale opgave van het te 
verhandelen onderwerp, kan door den Directeur of die als zoodanig hem 
vervangt, met niet minder dan drie leden een besluit genomen worden, 
en zal dan de meerderheid geldig zijn, terwijl bij staking van stemmen
de voorzitter der vergadering als dan beslist.

Artikel 19.
Minstens twee leden van het Bestuur (den Directeur niet mede gerekend)
moeten te ‘s Hertogenbosch woonachtig zijn en zullen daarom bij 
geschikte gelegenheid, uit de aandeelhouders, aldaar wonende, gekozen 
worden. 
Elk Lid van het Bestuur zal eigenaar moeten zijn van vier aandeelen, 
ten zijnen name, bij gebreke hiervan houdt hij van regtswege op, Lid 
te zijn.
Deze aandeelen blijven in de kas der Maatschappij bewaard, zij 
strekken tot onderpand van het beheer der Bestuurders.

Artikel 20.
Een Lid van het bestuur bewaart de archieven in eene kist, met twee 
ongelijk werkende sloten, de sleutels hiervan zijn aan twee andere 
toevertrouwd, de aandeelen en de kas gedeponeerd en het aandeelen 
register zijn hierin bewaard.
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Artikel 21.
Een Lid van het Bestuur houdt geregeld den notulen der bestuurders 
Vergaderingen. 
Elk besluit der Vergadering wordt in een hiertoe bestemd register 
ingeschreven.

Artikel 22.
Gedurende den werktijd vergadert het Bestuur eens in de maand, hetzij 
te ‘s Hertogenbosch, hetzij te Helena Veen.
Elk Lid heeft het regt eene vergadering te beleggen; de voorzitter 
roept de leden minstens acht dagen te voren op.

Artikel 23.
Het Bestuur besluit, behoudens de bevoegdheid aan Commissarissen bij 
Artikel 34 toegekend, tot den aankoop van onroerende goederen, tot het
aangaan van dadingen en tot het aangaan van leeningen, zullende in 
geen geval alles gezamenlijk de som van dertig duizend gulden mogen 
overschrijden zonder goedkeuring der algemeene Vergadering.

Artikel 24.
Het Bestuur geniet voor zijne bemoeijingen een en een half ten honderd
van de zuivere opbrengst.
Een maximum voor reiskosten wordt elk jaar uitgetrokken doch wordt aan
nadere goedkeuring van de algemeene vergadering onderworpen.
[de directeur]

Hoofdstuk 3.
Van den   Directeur

Artikel 25.
Tot Directeur der Maatschappij wordt bij deze benoemd de Heer Jan van 
de Griendt. Hij kan slechts ontslagen worden wegens kwade trouw of 
grove nalatigheid in de Directie, door de algemeene Vergadering.
In geval van verschil op dat punt tusschen den Directeur en de 
algemeene vergadering, zal gehandeld worden als bepaald bij Artikel 
55.
De tegenwoordige Directeur zal de magt hebben om in zijne plaats 
zijnen zoon tot opvolger te benoemen.
Ingeval van ontstentenis of indien deze niet meerderjarig is of geene 
handligting heeft verkregen kan tot zoolang de tweede genoemde 
Comparant tot Directeur benoemd worden.
Wanneer de Directeur uit zijne betrekking mogt verlangen ontslagen te 
worden, zal hij het verzoek daartoe zes maanden te voren moeten 
inzenden.
Na expiratie van het bovenvermelde of bij niet aanvaarden zal door het
Bestuur binnen zes weken eene algemeene vergadering bij een geroepen 
worden, welke bij meerderheid van stemmen eenen Directeur benoemd.

Artikel 26.
De Directeur moet dertig aandeelen der Maatschappij in vrije eigendom 
hebben, de bewaring dier aandeelen geschiedt op de wijze als bij 
Artikel 20 bepaald.

Artikel 27.
De Directeur is verpligt naar zijn vermogen alles aan te wenden, wat 
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de welvaart der Maatschappij kan bevorderen.

Artikel 28.
De Directeur bestuurt al de werkzaamheden der Maatschappij, laat zich 
bijstaan van de noodige ondergeschikten, vertegenwoordigt de
Maatschappij in regten en handelt ten aanzien van dat laatste met 
overleg van het Bestuur.
Hij leidt de geheele exploitatie, regelt daarvan de dagloonen en 
aanbestedingen, van arbeidersloonen, zorgt voor het koopen en 
verkoopen der grondstoffen en der producten zoo noodig met het vervoer
daarvoor, onderteekend de briefwisseling, ontvangt de gelden, doet de 
betalingen, onderteekent en endosseert de wissels en regelt deze 
laatste geldelijke aangelegenheden met overleg van het Bestuur.
Hij benoemt en ontslaat de beambten. Het Bestuur kan de benoemingen 
schorsen in geval dat hetzelve de benoemden voor onbekwaam of 
ongeschikt houdt.
De bezoldiging der beambten wordt door den Directeur met overleg van 
het Bestuur geregeld.

Artikel 29.
De Directeur draagt zorg voor een geschikt locaal voor het kantoor 
waar al de stukken betreffende de Maatschappij bewaard moeten worden.

Artikel 30.
De Directeur geeft van zijne handelingen rekenschap aan het Bestuur.
Het Bestuur heeft ten alle tijde het regt de boeken in te zien en de 
kas op te nemen, dat moet bovendien bij elke vergadering geschieden.
Maandelijks sluit de Directeur de kas af en geeft aan het Bestuur 
verslag van den stand der Maatschappij.
Ingeval van verschil tusschen den Directeur en de overige Leden van 
het Bestuur over de uitlegging van eenig Artikel in dit Contract 
vervat, doet de algemeene vergadering uitspraak.
De Directeur deelt jaarlijks voor den laatste February de rekening en 
verantwoording aan het Bestuur mede en regelt met dezen voor de 
algemeene Vergadering op den eersten Dingsdag in April, de begrooting 
voor ontvangsten en uitgaven voor het volgende boekjaar.

Artikel 31.
De Directeur geniet jaarlijks drie ten honderd van het zuiver bedrag 
der opbrengst, dat bedrag zal nimmer minder dan twee duizend gulden 
kunnen zijn, bedraagt alzoo de drie ten honderd van de zuivere 
opbrengst minder dan wordt uit de kas der maatschappij tot twee 
duizend gulden gesuppleerd.
Een maximum voor bureau en reiskosten wordt jaarlijks door het Bestuur
den Directeur toegelegd en zulks naar gelang van noodzakelijke 
behoeften.

Artikel 32.
Een half ten honderd van de zuivere opbrengst wordt aan de beambten 
verleend. De verdeeling hiervan geschiedt door den Directeur bij wijze
van gratificatie.

Artikel 33.
Bij benoeming van eenen nieuwen Directeur kan de algemeene vergadering
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op voordragt van het Bestuur en de Commissarissen zijnen werkkring 
wijzigen.
[de commissarissen]

Hoofdstuk 4.
Van de   Commissarissen.

Artikel 34.
Aan Commissarissen is het algemeen toezigt over de Administratie der 
onderneming opgedragen, zij hebben ten alle tijde het regt om inzage 
van de boeken te nemen, zij hebben toegang tot de Bestuur 
vergaderingen en stemmen als dan mede, opzigtens alle belangen der
Maatschappij, zij genieten alleen vergoeding voor hunne reis en 
verblijfkosten, volgens Artikel 24, alsmede vier gulden presentiegeld 
en moeten elk houders van twee aandeelen zijn, de gezamenllijke
Commissarissen hebben het regt, dit noodig oordelende om eene 
algemeene Vergadering der aandeelhouders op te kunnen roepen.

Artikel 35.
De algemeene vergadering kan elke jaar eene commissie van drie leden 
benoemen, om den stand der Maatschappij op te nemen en hierover 
verslag te doen.
[de algemene vergadering]

Hoofdstuk 5.
Van de algemeene Vergadering.

Artikel 36.
Telke jare zal er eene algemeene Vergadering worden gehouden te ‘s 
Hertogenbosch op den eersten Dingsdag der maand April.
De oproeping hiertoe geschiedt drie weken te voren in de dagbladen.

Artikel 37.
De aandeelhouders kunnen alleen door aandeelhouders vertegenwoordigd 
worden, behalve als de wet wettige vertegenwoordigers heeft 
aangewezen.
De aandeelhouders welke niet tegenwoordig zijn, worden geacht met de 
besluiten der meerderheid toe te stemmen.

Artikel 38.
De voorzitter van het Bestuur heeft de leiding der Vergadering.
Hij draagt uit de presente leden van de Vergadering eenen Secretaris 
benevens twee Stemopzieners voor; tot welk laatste geene leden van het
Bestuur of beambten der Maatschappij mogen gekozen worden.
De secretaris houdt de notulen. Deze worden door de Vergadering 
goedgekeurd en door den Voorzitter en Secretaris onderteekend.

Artikel 39.
De Vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, voor elke twee 
aandeelen wordt eene stem uitgebragt, voor elke houder van vijf 
aandeelen twee stemmen, terwijl elke drie aandeelen boven de vijf 
voormeld regt hebben op nog eene stem, zonder dat evenwel dezelfde 
persoon meer dan zes stemmen voor zich zelve zal kunnen uitbrengen. 
Niemand kan als gevolmachtigde meer dan twintig stemmen uitbrengen.

Artikel 40.
De Directeur geeft elk jaar verslag van den toestand der Maatschappij 
en legt als dan rekening en verantwoording, na alvorens door het 
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Bestuur te zijn goedgekeurd, van zijn beheer af, doch tevens voordragt
der begrooting van ontvangsten en uitgaven voor een volgend boekjaar, 
zoo als zulks met het Bestuur is geregeld.

Artikel 41.
Op rapport van drie daartoe te kiezen leden kan de vergadering de 
rekening goed of afkeuren.
De Leden van het Bestuur of de Directeur kunnen daartoe niet benoemd 
worden.
De Vergadering heeft het regt de goedkeuring der rekening tot de 
eerste algemeene Vergadering te verdagen.
Aan de benoemde leden worden de boeken en al de schriften opengelegd.

Artikel 42.
Het Bestuur of de Directeur hebben het regt eene buitengewone 
Vergadering op te roepen, ook de aandeelhouders hebben het regt dat te
vragen, mits minstens de eigenaren van honderd aandeelen dit verzoek 
ondersteunen; in dat geval is het Bestuur verpligt om binnen zes weken
na deze aanvrage, de Vergadering te beleggen.

Artikel 43.
De aandeelhouders hebben het regt om voorstellen aan de Vergadering in
te dienen, mits zoodanige voorstellen door minstens vijftig aandeelen 
worden ondersteund. De voorstellen moeten veertien dagen te voren aan 
het Bestuur worden medegedeeld.
[balans, dividend, reservefonds]

Hoofdstuk 6.
Van de balans, dividend en reservefonds.

Artikel 44.
Op het einde van elk jaar zal de balans van het actief en passief 
vermogen der Maatschappij moeten worden opgemaakt.
Deze balans moet voor den laatsten February worden afgesloten en na de
goedkeuring der algemeene vergadering in de daartoe bestemde boeken 
worden overgenomen.
Al de bezittingen en eigendommen der Maatschappij worden daarin 
opgenomen en de roerende goederen na aftrek van tien ten honderd als 
actief aangenomen.
Dit verslag zal den leden jaarlijks worden toegezonden.

Artikel 45.
Deze balans wordt veertien dagen voor de algemeene vergadering in 
April ten kantore der Maatschappij voor de aandeelhouders ter visie 
gelegd.

Artikel 46.
Na aftrek van de vijf ten honderd in Artikel 24 31 en 32 vermeld, 
wordt van de zuivere opbrengst nog tien ten honderd afgetrokken om een
reservefonds op te rigten, dat zal tot vlottend kapitaal der
Maatschappij dienen of op voordeeligste wijze worden belegd.
Het reservefonds zal tot een kapitaal van honderd duizend gulden 
worden opgevoerd, als dit tot stand is gebragt, wordt de aangevangen 
tien ten honderd bij het dividend gevoegd.

Artikel 47.

#20130819  32  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1540

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

De overblijvende gelden worden op voorstel van het Bestuur door de 
algemeene vergadering als dividend door hetzelve aan de deelnemers 
toegekend.

Artikel 48.
De dividend bewijzen worden aan de Aandeelhouders overhandigd en zijn 
betaalbaar op de plaatsen die het Bestuur zal aanwijzen, binnen den 
tijd van twee maanden na het genomen besluit.

Artikel 49.
Het regt om het dividend te vorderen vervalt na verloop van vijf 
jaren, ten voordele der Maatschappij.
De termijn van vijf jaren begint te loopen met den dag waarop het 
dividend betaalbaar is gesteld.

Artikel 50.
Geen dividend wordt uitgekeerd aan hen die niet ten genoege van het 
Bestuur zullen bewijzen eigenaren van aandeelen te zijn.
[verandering, ontbinding]

Hoofdstuk 7.
Verandering, Ontbinding.

Artikel 51.
Tot veranderingen der statuten wordt de toestemming van twee derde der
uitgegeven aandeelen vereischt. Als in de daartoe belegde vergadering 
de vereischte meerderheid van twee derde der uitgegeven aandeelen niet
verkregen is, zoo wordt eene nadere algemeene vergadering belegd.
In deze vergadering zullen dan twee derde der vertegenwoordigende 
aandeelen kunnen beslissen over de veranderingen.

Artikel 52.
Ten aanzien van de voorgestelde veranderingen in de statuten, zullen 
alleen de Nummers van de Artikels, tegelijk met de oproeping der 
algemeene vergadering worden bekend gemaakt.

Artikel 53.
Op de algemeene Vergadering die het tijdstip der ontbinding vooraf 
gaat, wordt over de voortzetting der Maatschappij beraadslaagd. Ten 
alle tijde kan echter een voorstel tot ontbinding gedaan worden. De 
bepalingen van Artikel 4 zullen hierbij gevolgd moeten worden.

Artikel 54.
De vereffening der ontbinding der Maatschappij geschiedt volgens 
Artikel 56 van het Wetboek van Koophandel, door de Bestuurders, 
hiervan mag niet worden afgeweken.

Artikel 55.
De beslissing van geschillen over zaken de Maatschappij betreffende, 
tusschen de Directeur, het Bestuur en de aandeelhouders, dus 
onderling, wordt uitsluitend aan Scheidsmannen opgedragen.
Van beide zijden wordt de daartoe binnen veertien dagen door elke 
partij een scheidsman aangewezen en den naam, het beroep en de 
woonplaats aan de andere partij medegedeeld.
De Scheidsmannen moeten binnen het gebied van de Arrondissements 
Regtbank van ‘s Hertogenbosch wonen.
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Bij vertraging in de aanwijzing van eenen scheidsman benoemt de boven 
betrokkene Arrondissements Regtbank op verzoek van de andere partij 
den tweeden scheidsman.
Door genoemde Regtbank wordt ook de derde Scheidsman benoemd.
De uitspraak van de Scheidsmannen is voor beide partijen verbindend, 
zonder dat daartegen eenig regtsmiddel kan aangewend worden.
Bij geschillen tusschen meerdere aandeelhouders en de Maatschappij, 
betrekkelijk het Bestuur, zoo committeren de aandeelhouders een 
hunner, die als algemeen Gevolmagtigde voor allen handelt.
[slotbepaling]

Slotbepaling
Artikel 56.

Alle aankondigingen geschieden in het Algemeen Amsterdamsch 
Handelsblad en in de Provinciale Noord Brabantsche Courant.
Het Bestuur kan zich bovendien nog van andere dagbladen bedienen.

Artikel 57.
Het Bestuur is krachtens Artikel 25 zamengesteld uit:
den Heer Jan van de Griendt, Directeur, President van de Kamer van 
Koophandel in Brabant te ‘s Hertogenbosch
Voorts uit zes Commissarissen en vier Leden.
De Commissarissen zijn de Heeren
Augustinus Cornelis van Lanschot, Lid der Provinciale Staten.
Henri François Fijnje Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat.
George Jan Willem Carp.
Jonkheer Meester Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel.
Ego van der Elst, Ingenieur van s Rijks Kolenmijnen
Meester Willem Jan Roijaards
en
De Leden van het Bestuur zijn de Heeren
Jan Martens Peereboom
Meester Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot
Willem Ambrosius.
Adrianus Benedictus van der Steen.

Artikel 58.
Bij overlijden of bedanken van een der leden van het Bestuur belegt de
Directeur twee maanden na dit voorval eene algemeene Vergadering, 
waarop een nieuw lid in zijne plaats moet gekozen worden.

Artikel 59.
Aan het hiervoor bij Artikel 57 samengesteld Bestuur, wordt tevens 
opgedragen om de noodige stappen te doen tot het verkrijgen der 
Koninklijke bewilliging of goedkeuring dezer Maatschappij.
Het is aldus tusschen de Heeren Comparanten over een gekomen, die voor
de uitvoering dezer tot woonplaats kiezen, het kantoor van den 
ondergeteekenden Notaris, gevestigd te ‘s Hertogenbosch.
De Heeren Comparanten zijn aan den Notaris bekend.
Gedaan en verleden te s Hertogenbosch in het oud stads koffyhuis 
bewoond bij Henricus Hohmann, den achttienden January achttien honderd
acht en vijftig, in tegenwoordigheid van den Heer Johannes Gerardus 
Losgert, kandidaat Notaris en Johannes van der Heyden, Schoenmaker, 
beide wonende te ‘s Hertogenbosch, aan den Notaris bekend, als 
getuigen.
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En hebben de Heeren Comparanten, met de gemelde getuigen en den
Notaris, deze Minute onmiddellijk na voorlezen onderteekend.
(geteekend) J. van de Griendt, N. van de Griendt, G. J. W. Carp, Aug v
Lanschot, F. A. J van Lanschot, Aug J. van Lanschot, G. L. H van
Lanschot, C. A. E. van Rijckevorsel, J. Borzo, J. A. Kaub, C. C.
Lutkie, B. J. Heeren, J. W. Pronk, M. L. van der Linde, A. W. v d 
Linde, G. J. van Erp, H. van Haaren, A. B. van der Steen, H. Bogaerts,
P. van der Meulen, de wed A. Panis, J. du Pont, J. C. Meuwese, wed. 
J.A. Cordeweener, P E Fischer, Leonard Spierings, de wed W van der 
Steen, Losgert, J. van der Heijden, Joh. De Bergh Notaris.
(lager staat) Geregistreerd te s Bosch twintig Januarij achttien 
honderd acht en vijftig, Deel 26, folio 196 verso, vak 1. Houdende elf
bladen zonder renvooi ontvangen twee gulden veertig cent voor regt met
de verhoogingen drie gulden een en dertig en een halven cent.
De Ontvanger (geteekend) Schiffers

Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend
Afschrift.

JohDeBergh.
 Notaris.

Ingeschreven ter Griffie der arrondissements Regtbank te ‘S 
Hertogenbosch op den negenden Februarij 1800 acht en vijftig.
De Griffier
JVvanRunenpath

zegel7.905 Ingeboekt den twintigsten april 1858,
salaris 11.40 Dagregister deel 18 n° 31,547.
  19.305 Hulpregister deel 151 n° 10.

Voldaan negentien gulden dertig en een halve cent
De Hypotheek Bewaarder te Eindhoven.

Redelé

zegel f 6.01½ Overgeschreven ten Kantore der
35% 2.29 Hypotheken te Roermond den Zevenden
Sal11.98 Mei 1800 acht en vijftig, deel 155
 f 20.28½ n° 12 folio 10 en volgende, dagregister

deel 20 n° 1022, ontvangen voor Zegel
regt en Salaris twintig Guld, acht
en twintig en een halve Cent.

De Bewaarder
VanOlssen

19 januari 1858  5. Insgelijks zullen er 4 paarden aangekocht worden.

19 januari 1858  2. Er wordt besloten de 1ste Storting ad 20% uit te schrijven en 
voor 15 February ten kantore van den heer F. van Lanschot te doen plaats hebben.
3. De 2e storting ad 10[20?]% wordt op 1e Mei bepaald.

12 februari 1858Bij Kon. besluit van 31 Dec. 1857, is op het rekwest van J. van de 
Gnendt, te 's Hertogenbosch, J. M. Peereboom, te Helmond, F. A. J. van Lanschot te 's
Hertogenbosch, W. Ambrosius Az. te Heerewaarden en A. B. Tan der Steen te 's 
Hertogenbosch, te zamen uitmakende het benoemd bestuur eener te 's Hertogenbosch te 
vestigen Maatschappij tot Ontginning en Verveening der Peel, genaamd Helena-Veen, 
vergunning verleend tot oprigting dier naamlooze vennootschap. 
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12 februari 1858  Nederlandsche staatscourant, nummer 37
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Statuten van de "Maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, [...]

13 februari 1858  - Z. M. heeft bewilliging verleend tot oprigting te ‘s
Hertogenbosch eener naamlooze vennootschap onder den titel van “Maatschappij ter 
ontginning en Verveening der Peel, genaamd Helena-Veen,” en zulks op den voet en 
onder de voorwaarden in het ten requeste overlegde ontwerp der akte van oprigting 
omschreven.

8 maart 1858  Nuyts schrijft dat Deckers en Janssen hun benoeming aangenomen hebben 
en dat hij van het Rijk zijn aanstelling als pastoor heeft ontvangen. 

12 maart 1858  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
genaamd Helenaveen.
Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden de AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 6 April e. 
k., des Namiddags ten 3 Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt te 
‘s Hertogenbosch.
‘s HERTOGENBOSCH, 12 Maart 1858.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.(4145)

15 april 1858  [...] 1o. der sluis no. 2, op het 1ste perceel der Zuidwillemsvaart 
onder Middelrode; aangenomen door J. van de Griendt, voor f8395.

19 mei 1858  15. de 4de en 5de stortingen, beide ad 10 procent worden bepaald op 21 
Juny en 5 July 1858.

29 juli 1858  MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, GENAAMD: HELENA-
VEEN,
HH. Aandeelhouders worden bij deze verwittigd, dat DE ZESDE STORTING ad 10 pCt. 
bepaald is op 22 Augustus e. k., ten Kantore van den Heer F. VAN LANSCHOT alhier
‘s HERTOGENBOSCH, 26 Julij 1858.  Namens het Bestuur,
(12638) J. VAN DE GRIENDT.

2 augustus 1858  * ASSEN, 30 Julij. Sedert eenige jaren is men in deze omstreken, 
voornamelijk in het Helenaveen, begonnen met de peel te ontginnen, en wel voor de 
boekweitteelt, hetgeen telkenjare gunstige resultaten heef opgeleverd. Dien ten 
gevolge heeft men dan ook een groot aantal gemeentegronden tot dat einde verpacht, 
welke thans voor het grootste gedeelte in ontginning zijn gebragt. De veenboekweit 
staat thans in vollen bloei en belooft eene buitengewone opbrengst. De Zondag ll. 
alhier in de omstreken geheerscht hebbende storm heeft veel schade in de tuinen 
aangerigt, doordien aan de boomen, welke eenigzins aan den wind blootgesteld waren 
aanmerkelijke nadeel is toegebragt; het grootste gedeelte van het veelbelovend ooft 
is afgewaaid. De boekweit heeft hier en daar een weinig geleden, die in de peel is 
bijna onbeschadigd. Da aardappelen staan uitermate schoon en beloven eene dubbele 
opbrengst, de thans gerooid wordende zijn groot van stuk en lekker van smaak; van de 
ziekte heeft men nog geene sporen ontdekt.

21 augustus 1858  Verveeningen. Ten aanzien van de verveeningen onder Deurne in het 
zoogenaamde Helena-veen, onder de direktie van J. van de Griendt te ‘s Bosch, kan 
over 1857 worden medegedeeld, dat het steken van turf steeds met kracht wordt 
voortgezet, als zijnde van Maart tot November door de ambtenaren van ‘s rijks 
belastingen gepeild geworden 162,507 ton lange turf der 3e klasse; terwijl 
daarenboven door of van wege de ondernemers, uit de aanliggende veengronden van de 
gemeente Deurne, nog 200,000 ton turf 3e klasse en 500 ton turf van de 1e klasse 
gefabriceerd zijn.
Het hoofdkanaal (Helena-vaart) is dat jaar niet verder doorgetrokken, doch is in de 
verdere strekking over 500 ellen lengte de bovenveen afgevoerd. Nieuwe zijwijken zijn
er ook niet aangelegd.
In de maand Mei 1857 is een aanvang gemaakt met het afbranden van het veenterrein 
voor de boekweitteelt, en zijn met boekweit bezaaid 90 bunders onder Deurne en 213 
bunders onder Horst; zijn er thans in het Helena-veen 150 bunders begript en voor de
boekweit bekapt, en onder Horst 275 bunders.
De boekweitteelt heeft dat jaar buitengewone resultaten opgeleverd, doordien elke 
bunder gemiddeld 21 mudden heeft opgebragt.
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Negen bunders waren tot bouwland aangelegd, die mede eene gunstige uitkomst hebben 
opgeleverd.
Het aantal woningen is niet vermeerderd en ook de bevolking is niet toegenomen.
In de maand Oktober is een der bestaande steenen gebouwen tot noodkerk ingerigt, 
waarin dagelijks dienst wordt verrigt.
De gezondheidstoestand der bevolking is steeds gunstig gebleven.
Deze onderneming is thans overgebragt in eene maatschappij, waaruit zal voortvloeijen
dat in 1858 nog met meer kracht zal worden gewerkt.
In navolging van deze onderneming, zijn in November 1857 onder de gemeente Deurne 
verpacht ongeveer 400 bunders voor de boekweitteelt; dit voorbeeld is reeds eveneens 
gevolgd onder de gemeenten Zevenum en Venraij (Limburg.)
In de veenderij genaamd den Diepenhoek, onder Someren zijn gepeild 35482, en onder de
gemeenten Deurne, Asten en Bakel 336294 ton turf.

20 oktober 1858  MAASTRICHT, 16 Okt. Ll. Dingsdag 12 Oktober 
heeft de kommissaris des Konings, vergezeld van den burgemeester van Maastricht en 
vele andere notabiliteiten (na des maandags te voren de gemeente Nederweert bezocht 
te hebben) zich aan boord begeven van het jagt, door den heer J. van de Griendt ter 
zijner beschikking gesteld om diens veenderijen, Helenaveen genaamd, te bezoeken. 
Na het noorderkanaal afgevaren te zijn, heeft de kommissaris des Konings meer dan 
twee uren aan het bezigtigen der veenderijen doorgebragt. De heer van de Griendt had 
de eer hem, de voornaamste werken aan te wijzen. 
De kommissaris des Konings heeft die werken met eene levendige belangstelling in 
oogenschouw genomen en zijne bewondering daarover aan den ondernemer te kennen 
gegeven, daarbij het verlangen uitdrukkende, dat zijn voorbeeld in Limburg navolging 
mogt vinden. Na bij den heer van de Griendt een kollatie te hebben gebruikt is de 

31 december 1858  MAATSCHAPPIJ. 
In 1858 werd de N.V. Maatschappij Helenaveen opgericht, omdat het bedrijf veel 
kapitaal nodig had. Uitgegeven werden 2000 aandelen van f500 waarvan er 1450 werden 
geplaatst. De aangekochte veenderijen bedroegen inmiddels 900 ha eigendom. In 1858 
kocht de Maatschappij nl 300 ha veengrond van de gemeente Horst. De comparanten van 
de vennootschap waren Jan van de Griendt te ’s-Hertogenbosch, Nicolaas van de Griendt
te ’s-Hertogenbosch en George Carp te Breda. Het Bestuur bestond uit een directeur 
die tevens lid en voorzitter was, vier gewone leden en vier commissarissen. Ieder lid
moest destijds vier aandelen op zijn naam bezitten. Deze aandelen bleven in de kas 
der maatschappij als onderpand voor het beheer van de bestuurders. De directeur moest
20 [of 30?] aandelen in eigendom hebben, welke werden bewaard in de kas van de
Maatschappij Helenaveen. Zijn salaris bedroeg f2000. De commissarissen – welke 
toezicht uitoefenden – moesten minstens 2 aandelen bezitten. 

24 februari 1859  27. Bij besluit van den 13e Mei daaraanvolgende werd bepaald 
aanvraag te doen tot het plaatsen van stallen langs de ZuidWillemsvaart, ten einde de
toogpaarden voor besmettelijke aanrandingen te vrijwaren en de kosten der toogers 
zooveel doenlijk te bezuinigen.

10 maart 1859  Gister heeft op het gouvernements-hôtel de aanbesteding plaats gehad 
van het gereedmaken der aardenbaan, met de daarin vereischte steenen heulen, benevens
de begrinding en gedeeltelijke bestrating met mopklinkers van den prov. weg van
Helmond door de kom van Deurne tot de brug bij den watermolen aldaar, uitmakende eene
lengte van 11023 ellen, welk werk is aangenomen door den heer J. van de Griendt, te 
‘s Bosch, voor de som f38,788. Er waren 9 inschrijvers van welke de hoogste was de 
heer Corn. de Laat, te Gorinchem voor f54,396.

12 maart 1859  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd
Helenaveen.
Ingevolge Art. 35 der Statuten, worden HH. Aandeelhouders uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 5 April e. 
k., des Namiddags ten 3 Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN (Oud Stads-
Koffijhuis), te ‘s Hertogenbosch.
‘s HERTOGENBOSCH, 12 Maart 1859.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.(4256)

14 april 1859  MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd
Helenaveen, 
HH. AANDEELHOUDERS worden bij deze verwittigd, dat de 7de, 8ste en 9de STORTINGEN, ad
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10 pCt., bepaald zijn op 3, 17 en 31 Mei e.k., te Kantore van den Heer F. VAN
LANSCHOT, te ‘s HERTOGENBOSCH. (6183)
‘s HERTOGENBOSCH Namens het Bestuur:
11 April 1859. J. VAN DE GRIENDT.

9 juni 1859  De ondergeteekende geeft bij deze te kennen, dat er in zijn pakhuis te
Helena-Veen steeds voorradig is en verkrijgbaar, BESTE HOLLANDSCHE ASCH à 40 centen 
per mud
Helena-Veen den 9 Junij 1859
J. DECKERS.

23 juni 1859  Gister hebben aaan het lokaal van het provinciaal bestuur van
Noordbrabant de volgende aanbestedingen plaats gehad, als: 1o. de aanleg van 
telegraaflijnen in drie perceelen: [...]
2o. het verrigten der noodzakelijke vernieuwingen en herstellingen, alsmede het 
onderhouden van de werken der Zuidwillemsvaart in de provincie Noordbrabant van den 
1sten Julij 1859 tot den laatsten Junij 1862 en zulks in twee perceelen.
Het eerste perceel is aangenomen door den heer J. van de Griendt te ‘s Bosch, voor 
f43,000. Er waren 5 inschrijvers. [...]

12 juli 1859  [...] De heer Griffier geeft voorlezing van een adres van den heer N. 
v. d. Griendt te ‘s Bosch tot ondersteuning van de adressen van de gemeentebesturen 
van Deurne en Meijel, waarbij de daarstelling van een prov. weg van eerstgemelde 
gemeente naar de Limburgsche grenzen in de rigting van Meijel gevraagd word. - 
Verzonden naar de 3de Afd. [...]

22 juli 1859  MAATSCHAPPIJ TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL, genaamd Helenaveen,
gevestigd te 's Hertogenbosch. 
Het Bestuur heeft de eer Belanghebbenden ter kennis te brengen, dat tot 1°. September
e. k. de Deelneming in voornoemde Maatschappij opengesteld is ten Kantore van de 
Heeren F. VAN LANSCHOT, J. W. PRONK en GEBR. SPIERINGS, allen te 's Hertogenbosch, 
zijnde het AANDEEL gesteld à Pari met 1½ pCt. Verhooging als Bijdrage in het 
Reservefonds. J. VAN DE GRIENDT, 
's Hertogenbosch, 20 Julij 1859. Directeur.(11771) 

27 augustus 1859  Verveeningen. 
Tot het verveenen van peelgronden zijn 1858 geene koncessien verleend; omtrent de 
bestaande kan het navolgende worden medegedeeld:
1o. De verveening in het zoogenaamde Helenaveen, gemeente Deurne, onder direktie van 
J. van de Griendt te ‘s Bosch, werd ook in 1858 geregeld voortgezet; eene
Maatschappij heeft zich echter daartoe gevormd, waarvan de statuten zijn goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 31 December 1857 No. 66. 
Het steken, afbanken, droogen, opzetten en vervoeren van turf heeft onafgebroken 
plaats gehad; daartoe zijn aan dagg. besteed ongev. 60,000 dagl.
Voor het verlengen van het veenkanaal ............. 15,000 dagl.
Aan het begreppen, grond omwenden, gelijkmaken, 
zaaijen, inzamelen en dorschen van boekweit .......  5,000 dagl.
Idem onder Horst (Limburg) ........................ 13,000 dagl.

Te zamen ongeveer ...  93,000 dagl.
De verveening heeft opgeleverd:
Op de eigendommen der maatschappij, volgens de peiling der ambtenaren van ‘s rijks 
belast. 257,546 ton turf 3e kl.
Op de gepachte 5 bunders onder ton turf 3e kl.
Deurne ............................................ 65,000 ton turf 3e kl.
Op het partikulier terrein ........................125,000 ton turf 3e kl.
Idem Idem ...............................  1,800         ton   turf 3e kl.

Te zamen  449,316 ton turf
Het veen of hoofdkanaal doorgetrokken zijnde tot aan Soemeer, heeft thans eene lengte
van ruim 10.000 strekkende ellen met een waterspiegel van 10 el, bij eene diepte van 
1.60 el.
Uit dit kanaal zijn vier zijwijken in onderscheidene rigtingen door de verveeningen 
gegraven, van eene gezamenlijke lengte van 1.500 el, bij eene breedte op den 
waterspiegel, die van 7 tot 9 el verschilt.
De ontginning heeft opgeleverd:
In het Helenaveen 119 met boekweit bezaaide bunders, welke ongeveer 2,900 mudden
boekweit hebben geleverd.
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Hiervan werden 22 bunders te velde staande boekweit verpacht voor den gemiddelden 
prijs van f126.- per bunder.
Onder Horst zijn eveneens 275 bunders tot de boekweitteeld gebezigd, welke ongeveer 
8,000 mudden boekweit hebben opgeleverd; hieronder is begrepen de opbrengst van 100 
bunders die te veld staande verpacht zijn voor den gemiddelden prijs van 130 per 
bunder.
De steenen gebouwen zijn niet vermeerderd, alleen de keeten voor het werkvolk zijn 
met twee vermeerderd, terwijl een dezer ter voorziening eener dringende behoefte tot 
smederij is ingerigt.
De vaste bevolking bedroeg 45 mannen, 45 vrouwen en 128 kinderen, te zamen 218.
Gelegenheid tot onderwijs wordt dringend vereischt.
De gezondheidstoestand heeft niets te wenschen overgelaten.
Ofschoon deze zomer hevige veen- en heidebranden de omstreken teisterden, zoo heeft 
men in de hier bedoelde veenderij, weinig beduidende schade daardoor geleden.
Het vervoer van den turf geschiedt deels met schepen van de maatschappij, deels met 
andere schepen; uitsluitend tot dit vervoer worden 8 (of 3?) schepen door de 
onderneming gebezigd.
Van uit het Noorderkanaal zijn aan sluis no. 13 der Zuidwillemsvaart geschut 216 
vaartuigen met turf bevracht, metende te zamen 13.902 ton, alsmede aan sluis no. 11 
met inbegrip van de schepen belast met turf uit de Somersche en Astensche Peel, 126 
vaartuigen, metende te zamen 1,249 ton, alzoo in totaal 342 vaartuigen, metende 
15,151 ton.
2o. Door de gemeentebesturen van Deurne en Liessel, [....]

22 september 1859  TE KOOP GEVRAAGD:
Gebruikte MATERIALEN en AANHOORIGHEDEN eener SCHEEPSTIMMERWERF, geschikt voor den 
aanleg eener Nieuwe Werf.
‘s Bosch, J. VAN DE GRIENDT.
20 September 1859. (9938)

1 november 1859  Rector T.L. [Theodorus] van de Eijnde in functie. Geboren in Gemert.

7 november 1859  overleden: Nuijts, Josephus Martinus; Rector in Helenaveen, 45 jaar 
oud. Ziekte: “de zenuwe zinkenkoorts”. 

31 december 1859  de eerste onderwijzer van Helenaveen werd Clemens d’Haene. 

6 februari 1860  Bij beschikking van den 2den dezer, N°. 121, is aan den heer J. van 
de Griendt, directeur der maatschappij tot ontginning en verveening der Peel, genaamd
Helenaveen, te 's Hertogenbosch, vergunning gegeven om de stoombootdienst, tot het 
slepen van schepen en het vervoer van goederen en vee op den Rhijn, de Waal, de 
Beneden- en Boven-Maas en den Gelderschen IJssel, waarvoor den 11den dec. 1856 
concessie werd verleend aan de heeren J. van der Muts en C°., voorloopig voort te 
zetten. 
Van regeringswege is ten behoeve van sommige kamers van koophandel en fabrieken 
verzonden eene gedrukte opgaaf der schepen in 1850 te Cadix binnengeloopen. 

25 februari 1860  Op Dingsdag den 21sten dezer is alhier tot stand gekomen een
spoorweg-konité, bestaande uit de heeren: Jhr. Mr. E. J. E. M. der Kuyper 
burgemeester van ‘s Bosch president; Jhr. de Jonge van Zwijnsbergen; A. van Lanschot;
L. M. Rouppe van der Voort; J. van de Griendt, leden en Mr. Frans Vermeulen, 
sekretaris, om bij de verschillende spoorweg-plannen, die zich reeds hebben opgedaan 
of nog opdoen zullen, de belangen onzer stad op eene krachtige en doelmatige wijze 
voor te staan.

18 mei 1860  Bij beschikking van den 12den Mei 1860, is, onder intrekking der 
voorloopige vergunning en der verdere daartoe betrekkelijke resolutiën, aan den heer 
J. van de Griendt, als directeur der maatschappij tot ontginning en verveening der 
Peel, genaamd “Helenaveen” te 's Hertogenbosch, concessie verleend voor een 
stoombootdienst op den Rhijn, de Waal, de Beneden- en Boven-Maas en den Gelderschen 
IJssel. 

1 december 1860  Op Dingsdag, den 27 November si alhier aanbesteed: het onderhoud van
den provincialen Grind- en Klinkerweg van Helmond naar Deurne, ingaande den 1 
Januarij 1861 en eindigende den 31 December 1861. Aangenomen door J. van de Griendt 
te ‘s Bosch voof f2347.00.
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8 december 1860  HEUSDEN, 5 Dec.  De heer J. v. d. Griendt is aannemer geworden van 
het maken van verdedigingswerken achter den Hoogen Maasdijk bij Hedikhuizen en ook 
tegenover de Bernsche hoeven, respektievelijk voor f26,400 en f28,800, terwijl de 
heer C. de Laat is aannemer geworden van het maken van een verdedigingswerk achter 
den Elshoutschen Dijk, voor de som van f13,000.

11 maart 1861  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
genaamd Helenaveen.
Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 2 April e. 
k., des Namiddags ten Drie Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt 
te ‘s Hertogenbosch.
‘s HERTOGENBOSCH, 11 Maart 1861.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.(4301)

24 juli 1861  Bij besluit van 24 julij 1861 vroeg de Tweede Kamer der Staten-
Generaal inlichtingen omtrent een adres van J. M. Peereboom, te Helmond, hare 
medewerking inroepende, opdat de gemeente Deurne verschoond moge blijven van de 
heffing van tiend der producten van hooge veengronden. 
Ter voldoening aan dat verzoek heeft de Minister van Finantien, de heer Betz, thans 
de volgende inlichtingen gegeven: 
"Toen voor eenige jaren de toenemende teelt van boekweit in de Peel onder Deurne en
Asten meer bijzonder de aandacht trok, en overigens bleek dat voor die teelt door de 
Gedeputeerde Staten geen vrijdom van novale tiend was verleend, werd het op grond van
het tiendregt, den Staat in Noordbrabant toekomende, pligtmatig geoordeeld, tot 
verpachting van den tiend der boekweit over te gaan. 
Al spoedig kwamen belanghebbenden, onder anderen J. M. Peereboom, met bezwaren tegen 
die verpachting te berde, hoofdzakelijk aanvoerende, dat in de provinciën Drenthe,
Overijssel, Groningen en Limburg geen tiend van veengronden geheven wordt; dat tiend 
in het algemeen nadeelig voor den landbouw en in het bijzonder hunne teelt met 
aanzienlijke kosten verbonden is, en dat art. 2, lit. c, der wet van 6 junij 1840 
(Staatsblad n°. 17), aanleiding geeft tot vrijdom van tiend voor ontgonnen hooge 
veenen. 
Zoo als uit het adres blijken kan, antwoordde de toenmalige Minister van Finantien, 
bij resolutie van 7 augustus 1860, n°. 58: "1°. dat de vergelijking van de veenen der
Peel met die van de provinciën Drenthe, Overijssel, Friesland, Groningen en Limburg 
niet opgaat, omdat de Staat in die provinciën geen tiendregt heeft en daarentegen in
Noordbrabant algemeen tiendheffer is; 2°, dat de afbranding en tijdelijke bebouwing 
van hooge veenen niet als ontginning in den zin der genoemde wet kan worden 
aangemerkt; 3°. dat bovendien die wet in art. 13 de wijze voorschrijft, waarop de 
verschillende vrijdommen, ook die van novale tiend, kunnen verkregen worden en 
daartoe uitdrukkelijk eene toekenning van den vrijdom door Gedeputeerde Staten 
vordert, welke de adressant niet bewijst, zelfs niet beweert aangevraagd en verkregen
te hebben; 4°. dat in dezen stand der zaak de Regering verpligt is, het tiendregt van
den Staat te doen gelden."
De verpachting had in 1860 en 1861 werkelijk plaats. 
Geenszins werd bij het tweede deel van dat antwoord uit het oog verloren, dat art. 2,
lit. c, der genoemde wet hooge veenen opnoemt onder de woeste gronden, voor wier 
ontginning tij[?] vrijdommen toekent: er werd alleen ontkend dat de afbranding der 
hooge veenen voor de boekweitteelt ontginning tot bouwland is in den zin dier wet. 
Die wet, ten doel hebbende aanmoediging van landverbetering, bepaalt als middel 
daarvoor vrijdom van lasten voor de ontginning van woeste gronden. Naar het oordeel 
van velen is door ontginning niets anders te verstaan, dan eene bewerking, die 
inderdaad den grond verbetert en geschikt maakt om voortdurend vruchten voort te 
brengen. 
Met de bewerking der teelgronden voor de boekweitteelt is dit geenszins het geval. 
Deze bewerking bestaat daarin, dat de veenzode wordt omgehakt, door afleiding van 
water gedroogd en vervolgens gebrand, waarna de grond gedurende een klein aantal 
jaren met boekweit wordt bezaaid. Na verloop van die jaren is de asch der verbrande 
veenzode, uitmakende het vruchtbare bestanddeel van den grond, vernietigd, en de 
grond uitgeboekweit, onvruchtbaarder en woester geworden dan hij vóór den aanvang der
bewerking was; bewijs genoeg dat die bewerking, van geringen duur, geen aanleiding 
kan geven tot toekenning der vrijdommen, toegelaten voor werkelijke ontginningen. 
In de andere provinciën, waar het branden van veen ter bezaaijen met boekweit sedert 
lang gebruikelijk is, word er niet aan gedacht, ter zake van die bewerking eene 
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aangifte te doen ter verkrijging van vrijdom van verhoogde grondbelasting, en in de
Peel zijn de aangiften, op enkele uitzonderingen na, eerst gedaan na de eerste tiend 
verpachting, of althans nadat het bekend was dat het domeinbestuur de tiend ten 
behoeve van den Staat te verpachten. Dit maakt dat Gedeputeerde Staten, al beschouwen
zij de boekweitteelt als ontginning in den zin der wet, toch niet, zonder art. 14 der
wet van 6 junij 1840 te overtreden, vrijdom kunnen verleenen voor de oppervlakten die
reeds vóór 1860 bezaaid waren. 
Wetenswaardig is in dit opzigt de omschrijving, die een der voornaamste 
belanghebbenden, de directeur der Maatschappij tot ontginning der Peel, in de tweede 
aangifte eener werkelijke ontginning van de ontgonnen gronden geeft: "Ruim twaalf 
bunders, die vroeger als boekweitland en uitgeveende grond zijn gebezigd, zijn thans
tot cultuur gebragt en tevens onderscheiden stichtingen voltrokken, welke gelegen 
zijn nabij de nieuwe nommers," enz. Hierin ligt de erkenning, dat de vroegere
boekweitteelt geen ontginning was: anders hadden niet de vrijdommen van artt. 3—7 
kunnen gevraagd worden. 
Maar hoe afdoende al deze redenen ook mogen zijn ten bewijze dat de vrijdommen, 
toegelaten bij de genoemde wet, hier niet toepasselijk zijn, niet de Minister van 
Finantien, maar, zoo als reeds bij de resolutie van 7 augustus 1860 gezegd werd, de 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om over die toepasselijkheid uitspraak te doen. Zij 
hebben reeds in 1860 de vrijdommen toegekend aan 600 bunders gebrand veen in de 
gemeente Asten, en bij beschikking van 19 november 1861 aan 8 bunders in de gemeente
Deurne. Dit laatstgemeld bundertal maakt de zoogenaamde ontginning uit, waarvoor de 
adressant aangifte heeft gedaan. Voorts hebben zij in december 11. verklaard, 
voornemens te zijn, de vrijdommen ook toe kennen aan de veengronden, die de adressant
in de gemeente Deurne van die gemeente in pacht heeft, en aan nog andere veengronden 
van die gemeente. De uitspraak wacht echter op eene opmeting van het bezaaide 
gedeelte. Wanneer die uitspraak gedaan en daarbij de vrijdom, bedoeld bij art. 6 der 
genoemde wet, toegekend zal zijn, zal natuurlijk voor den Staat geen tiend geheven 
worden van de perceelen die vrijdom verkregen hebben, maar zoo lang dat niet geschied
is, zijn de ambtenaren van het domeinbestuur verpligt, het regt van den Staat op de 
tiend te handhaven en te doen gelden. 
In de gemeente Asten echter is de tiend in 1861 niet meer verpacht en zal zij ook 
niet meer verpacht worden, omdat het, daargelaten de verleende vrijdom, later 
gebleken is, dat daar het novaal tiendregt niet aan den Staat behoort. Het bewijs 
hiervan ligt in de later voor de hand gekomen resolutie van den Raad van State der 
Vereenigde Nederlanden, van 14 april 1771, waarbij aan de toenmalige heeren van Asten
en Ommer [Ommel], tegen betaling van fl2OO en een recognitie-cijns van f3, zijn 
gecedeerd en afgestaan "de novale tienden, houtschatten, moeren en mineralen met 
relatie tot de onlangs ingestoken en in het vervolg in te steken gemeentensgronden 
binnen de heerlijkheid van Asten en Ommel", waarop den 6den september 1771 de opdragt
voor leenmannen in de leen- en tolkamer te 's Hertogenbosch is gevolgd.

29 september 1861  In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van Donderdag 26 Sept. zijn ingekomen de volgende verzoekschriften, als: 1°. van J.
Deckers en andere landbouwers in het Helenaveen, gemeente Deurne en Liessel 
(Noordbrabant), tegen de heffing van novale tienden aldaar; en 2°. van C. Ruraard, 
veerman en tapper aan het Lekskensveer, houdende aanklagt over de weigering der 
regering om steenkolen van buitenslands aldaar te mogen inslaan. Deze adressen zijn 
verzonden naar de commissie voor de verzoekschriften.

18 januari 1862  Op verzoek van den WelEd. Heer J. VAN DE GRIENDT, zal de Notaris 
HAFFMANS, op Woensdag 22 Januarij 1862, ‘s morgens ten 10 ure te beginnen, te Kessel 
aan Veers, ten huize der kinderen Gijsbers, publiek den meestbiedenden tegen crediet 
verkoopen:
15 SCHOONE, JONGE, STERKE PAARDEN.

10 maart 1862  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
genaamd Helenaveen.
Ingevolge Art. 36 der Statuten, worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag 2 April e. 
k., des Namiddags ten Drie Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op de Markt 
te ‘s Hertogenbosch.
‘s HERTOGENBOSCH, 11 Maart 1862.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.(4301)

1 juli 1862  DE NOTARIS VAN DER MEER, gevestigd te RAAMSDONK, zal, ten verzoeke van 
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den Heer J. VAN DE GRIENDT, Aannemer te ‘s Bosch, op Vrijdag den 4 Julij 1862, des 
morgens om 10 ure, ten Herberge van J. VERMUNT, in den Teteringschen Dijk, op Dag van
Betaling van den 1 October 1862, publiek en voor alle man 
VERKOOPEN: 
12 stuks extra schoone zware 
WERKPAARDEN, 
van verschillende Keur en Jaren, gediend hebbende aan den Spoorweg van Breda op 
Tilburg.
De Koopers moeten voorzien zijn van 2 gegoede borgen en zijn verpligt de kosten ad 10
00 comptant te betalen.
Daags vóór en op den Verkoopdag zijn zij voor een ieder te zien.
Nader onderrigt te bekomen bij den Heer A. F. VAN SETERS, IN DE 5 EIKEN, onder 
Oosterhout en ten kantore van den Notaris.
Zegt het voort.

8 september 1862  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
genaamd Helenaveen.
Ingevolge Art. 58 der Statuten, worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het 
bijwonen eener ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Woensdag den 1sten
October e. k., des Namiddags ten Drie Ure, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN op
de Markt te ‘s Hertogenbosch.
‘s HERTOGENBOSCH, 8 September 1862.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT.(16529)

2 december 1862  s’GRAVENHAGE. 27 Nov. Heden heeft door de kommissie voor de
staatsspoorwegen aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken de aanbesteding plaats 
gehad van het maken van verschillende gebouwen en inrigtingen op de halten Gilze-
Rijen en het station Tilburg, ten behoeve van den aanleg van den spoorweg van Breda 
tot Boxtel. Daarvoor waren 26 inschrijvingsbilletten ingekomen: Het werd ingezet voor
f40,000 met verhooging van f200 en is afgemijnd door den heer J. v. d. Griendt, te ‘s
Hertogenbosch, voor de som van f46,800. [...]

12 maart 1863  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
GENAAMD HELENAVEEN.
Ingevolge Art. 36 der Statuten worden HH. AANDEELHOUDERS uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag den 
Zevenden April e. k. des Namiddags ten Drie Ure op de Bovenzaal van den Heer H. 
HOHMANN, te ‘s Hertogenbosch.
‘s BOSCH, 12 Maart 1863.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT. (5206)

21 maart 1863  Het Werkvolk wordt kennis gegeven dat de WERKZAAMHEDEN in het
Helenaveen voor dit saison zijn aangevangen.
‘s Bosch, 19 Maart 1863.
J. VAN DE GRIENDT.

25 augustus 1863  Kennisgeving aan den ARBEIDENDEN STAND, dat met den Oogst der
boekweit in het Helena-Veen begin is gemaakt en daartoe nog al personeel benoodigd 
is.
J. VAN DE GRIENDT.
‘s Bosch  20 Augustus 1863.

28 november 1863  De heer J. van de Griendt, president van de kamer van koophandel en
fabrieken alhier, c. s., heeft koncessie aangevraagd voor het daarstellen van eenen
spoorweg van Nijmegen over ‘s Bosch en Tilburg naar Turnhout; onder aanbieding van 
zoodanig kapitaal als door den minister van Binnenlandsche Zaken tot waarborg zal 
worden gevorderd.
Die lijn, zoo zij tot stand komt, hetgeen wij hopen, zal van het grootste belang zijn
en van echt internationale beteekenis; door dezelve toch, zou de regtstreekschste 
verbinding verkregen worden tusschen Hamburg over Bremen naar Parijs, en zulks buiten
de Belgische staatsspoorwegen om, als men van af Herenthals de lijnen Herenthals, 
Leuven, Ottognies, Charleroi, St. Quentin enz. volgt.

26 december 1863  - Ten gevolge van de door de heeren van den Griendt c. s., te ‘s
Bosch, gevraagde concessie, tot het aanleggen van een spoorweg van Nijmegen over ‘s
Hertogenbosch en Tilburg op Turnhout, is den 17 jl. een begin gemaakt met eene 
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afbakening en opmeting van Tilburg naar de Belgische grenzen, in de rigting op 
Turnhout.

6 april 1864  WERKLIEDEN.
De werkzaamheden in het Helena-Veen aangevangen zijnde, kunnen Werklieden aldaar werk
bekomen.
‘s Bosch  5 April.
J. VAN DE GRIENDT

7 mei 1864  - De werken, welke tengevolge van het Maastraktaat tusschen Nederland en 
Belgie, van 12 Mei 1865 zullen worden aangelegd, zijn angenomen door den heer van de
Griendt van ‘s Hertogenbosch, als laagste inschrijver, voor het gedeelte op 
Nederlandsch grondgebied, voor het bedrag van f416,900 [516,900?] of fr.882,327.16, 
hierbij gevoegd door het Belgisch gedeelte de som van fr.267.920, totaal 
fr.1,150,247.16.

10 december 1864  - De heer J. van de Griendt, van ‘s Hertogenbosch, is als laagste 
inschrijver voor het bedrag van 1.245.000 gulden aannemer geworden der aan te leggen
spoorweg lijn Venlo-Helmond.

6 januari 1865  * ‘s HERTOGENBOSCH, 4 Jan. Gisteren nacht zijn uit Tilburg hier 
aangekomen twee Engelsche ingenieurs, belast met het opnemen van het terrein voor den
spoorweg Turnhout-Tilburg-’s Hertogenbosch-Grave-Nijmegen (concessionaris de Heer J. 
van de Griendt alhier). Men verzekert dat door eene Engelsche maatschappij de 
aandeelen van dezen spoorweg zijn geplaatst en dat op 1 Febr. en 30 April e. k., het 
waarborgkapitaal ad f300.000 zal worden gestort.

7 mei 1864  - In verband met de met Belgie ter regeling der wateraftappingen gesloten
overeenkomst, zullen ten noorden en in de nabijheid van Maastricht, belangrijke 
werken worden aangelegd. Aan de zoogenaamde Sandersbrug, over de Zuid-Willemsvaart, 
zal eene sluis worden gebouwd, en van daar met een regten hoek, een kanaal, ter 
breedte dier vaart, naar de Maas gegraven, aan welks monding insgelijks eene sluis 
zal worden aangelegd. Voorts zal de bodem der Zuid-Willemsvaart, tot aan Hocht, een 
uur van Maastricht, eenigszins worden verhoogd. Deze met nog eenige andere werken 
zijn den 3 jl. te Maastricht en te Hasselt aanbesteed geworden. Te Maastricht is 
aannemer geworden de heer van de Griendt van ‘s Bosch, voor de som van f416,900.

14 februari 1866  BOXTEL, 11 Febr.  Aan het centrale stationspunt alhier zijn reeds 
verscheidene uiteengenomen lokomotieven aangekomen, welke door Engelsche 
werktuigkundigen ineengezet worden en bestemd zijn voor de dienst op de lijn Boxtel-
Helmond. Naar men verzekert, zal deze lijn te gelijk met de lijn Breda-Moerdijk den 
1en Mei aanstaande in exploitatie gebragt worden. Ook de werkzaamheden aan den
spoorweg van Venlo naar Helmond gaan met rassche schreden vooruit, zoodat dit trajekt
met Sept. e. k. zal kunnen gereed zijn, hetgeen meer dan een half jaar vóór den tijd 
is en aan de aannemers van de Griendt c. s., tot veel eer verstrekt.

16 maart 1866  Volgens een gister middag uit ‘s Hage ontvangen telegram, is de heer 
J. van de Griendt alhier aannemer geworden van den aan te leggen spoorweg van ‘s
Bosch naar Boxtel, voor een som van f835,000. Wij verheugen ons daarover zeer, dewijl
wij door de ondervinding gewaarborgd zijn dat de heer van de Griendt c. s. met allen 
mogelijken spoed het voor onze stad zoo belangrijke werk zullen daarstellen.
Er waren in het geheel 33 inschrijvingen.

21 maart 1867  Naar men verneemt is thans bij het ministerie van binnenl. zaken een 
adres in behandeling, hetwelk voor onze stad van groot belang is; het is een voorstel
van den heer J. van de Griendt, aannemer van het maken van den spoorweg ‘s Bosch-
Boxtel aan den Staat der Nederlanden. Volgens het bestek heeft de aannemer tijd met 
de aflevering van het gedeelte ‘s Bosch-Vught tot veertien maanden na de onteigening 
der gronden, en moeten verschillende perceelen onder de gemeente Esch, waarover op 
het oogenblik proces wordt gevoerd, tot grondontleening ter zijner beschikking worden
gesteld. Nu wil de aannemer van deze gronden afstand doen, waardoor de Staat eene 
aanzienlijke besparing van kosten zal ondervinden en een lastig proces vermeden 
wordt, en de aflevering van het gedeelte ‘s Bosch-Boxtel stellen op vijf en halve in 
plaats van veertien maanden na de onteigening der gronden. Hierdoor wordt het in 
explotatie brengen van dit gedeelte, ten minste zeker voor zoover het gedeelte Vught-
Boxtel betreft zeer waarschijnlijk op 1 Januarij 1868, terwijl het anders slechts 
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tegen het einde van dat jaar mogelijk zal zijn. En voor dit alles vraagt de heer van 
de Griendt eene betrekkelijk zeer kleine geldelijke tegemoetkoming en het gebruik van
eenig materieel van den Staat (dwarsliggers rails, enz.) tot grondvervoer, terwijl 
hij bovendien voor dit materieel instaat en aanneemt het beschadigde bij de teruggave
door nieuw te zullen doen vervangen. Wij kunnen niet anders dan hulde brengen aan het
voorstel van den heer van de Griendt en hopen dat de Hooge Regeering het belang 
hiervan, vooral voor ‘s Bosch, zal inzien.

4 mei 1867  Met genoegen vernemen wij dat de minister van Binnenlandsche Zaken in het
voorstel van den heer van de Griendt, aannemer der Staatsspoorbaan Boxtel-’s Bosch 
genoegen genomen heeft, om tegen vergoeding van f7000 het Rijk van de verpligting te 
ontheffen tot onteigening van perceelen heigrond onder Esch, waardoor eene procedure 
vermeden wordt; zullende nu de voor de baan benoodigde grond van elders, vermoedelijk
uit Cromvoirt, worden aangevoerd op voorwaarde, dat de minister het noodige gebruik 
zal laten maken van het aan den Staat behoorende spoorwegmaterieel. Door die 
getroffen overeenkomst zal de in exploitatie zijnde spoorweg spoorweg Boxtel-Vught in
den loop van dit jaar worden opgeleverd. Maandag zijn de werkzaamheden aan den weg 
hervat.

7 mei 1867  In het HELENAVEEN bestaat voor EEN BEKWAAM SMID, 
gelegenheid zich aldaar te vestigen. Inelinerende vervoege zich ten kantore van J. 
VAN DE GRIENDT.
‘s Bosch, Mei 1867.

29 juni 1867  Dingsdagavond is hier, even buiten de Vugterpoort de proef genomen om 
bij het licht eener magnesielamp de werkzaamheden aan den spoorweg ook des nachts 
door te zetten. De proef is vrij wel gelukt hoewel het licht nog somtijds uitging; 
dit komt echter meer doordat men nog niet genoegzaam met alles gereed was. Bij den 
ijver van den aannemer, den heer J. van de Griendt, mogen wij met grond hopen den 15n
December e. k. van Boxtel naar Vught te zullen kunnen sporen.

13 augustus 1867  Wordt gevraagd: TWEE ZEILSCHIPPERS, voor het bevaren van 
bovenlandsche schepen. Brieven franco.
J. VAN DE GRIENDT.

17 september 1867  AAN DE WERKLIEDEN.
Ofschoon met veel spoed de werken Spoorweg BOXTEL vorderen, kunnen tegen goed loon 
nog meerdere handen werk vinden.
J. VAN DE GRIRENDT.

12 november 1867  Op Dingsdag 17 December 1867, des voormiddags ten 10 ure, zullen in
het openbaar WORDEN VERKOCHT:
3 Open Aken groot 120 tot 140 tonnen.
3 Hernas groot  90 tot 110 tonnen.
8 Open Aken groot  40 tot  60 tonnen.
4 Open Aken groot  11 tot  13 tonnen.
Deze Schepen zijn allen van een behoorlijken Inventaris voorzien. Bevinden zich in 
zeer goeden staat en zijn geschikt om dadelijk in gebruikt te worden gesteld.
De verkooping zal geschieden te ‘s Hertogenbosch aan de Haven van den Spoorweg, 
alwaar de Schepen drie dagen vóór den Verkoopdag ter bezigtiging zullen liggen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Heer J. VAN DE GRIENDT, te 
‘s Hertogenbosch.

2 mei 1868  Jl. Dingsdag is aan het hoofdbureau der maatschappij tot exploitatie van
staatsspoorwegen aanbesteed: Het verbreeden van den spoorwegdam, het maken van eene 
bestrating en het leggen van een zijspoor voor de halte Helenaveen, ten behoeve van 
den spoorweg van Maastricht naar Breda. Daarvoor waren twee billetten ingekomen. De 
minste inschrijver was de heer J. van de Griendt voor f3125.-

22 oktober? 1868  Bekendmaking.
Op den 1 November zal de spoorweg, waardoor deze stad aan de Zuiderlijn wordt 
verbonden, voor het publiek gebruik worden opengesteld.
Die belangrijke gebeurtenis waarmede een nieuw tijdperk van ontwikkeling voor handel 
en industrie zal aanvangen, verdient, naar veler inzien, met eenige feestelijkheid 
gepaard te gaan.
Het schijnt minder gepast daartoe een beroep te doen op de publieke kas; alsdan toch 
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konden niet allen aan het feest deelnemen die er de kosten van hadden te dragen - en 
de ovatie zou er te minder beteekenis om hebben.
Daarom heeft de Kamer van Koophandel, vertegenwoordigende handel en nijverheid, 
gemeend zich de zaak te moeten aantrekken.
De Kamer zal bij die gelegenheid Z. Exc. den minister van Binnenlandsche Zaken en de 
direktie der Staatsspoorwegen tot een feestmaal uitnoodigen. Zij wenscht tevens aan 
den handelstand, de industrieelen en verdere belangstellenden gelegenheid te geven om
aan het feest deel te nemen.
Tot dat einde gelieve men zich vóór Maandag den 26n dezer aan te melden bij een der 
leden van de Kamer van Koophandel.
J. VAN DE GRIENDT, Voorzitter.
N. SPIERINGS, Vice-Voorzitter.
J. H. VAN DE VEN. Leden.
A. D. COPPENS.
J. T. RODERKERKCKEN.
F. VAN EINDHOVEN.
F. A.H. HALEWIJN.
J. A. LAFFERTEE.
C. C. LUTKIE.
W. A. COOLEN, Secretaris

3 november 1868  Gister is er voor ‘s Hertogenbosch een nieuw tijdvak 
aangebroken; door de opening van den spoorweg ‘s Bosch-Vught werd onze stad verbonden
met het groote spoorwegnet, waardoor niet alleen inwoners van het zelfde vaderland 
naauwer aan elkander worden verbonden, maar waardoor ook het verkeer tusschen de 
verschillende natien van Europa wordt bevorderd.
Aan Handel en Nijverheid die hoofdbronnen van de welvaart onzer bevolking, wordt 
daardoor een nieuw middel gegeven tot uitbreiding en den weg gebaand om eenmaal de 
hoogstmogelijke vlugt te nemen. Wij zijn thans in een woord in het genot van die 
voordeelen, welke de spoorwegen opleveren.
Welk toch is het hoofddoel van den aanleg van spoorwegen? het moet zijn: onze 
Nederlandsche havens en de groote middelpunten van het verkeer te verbinden met
Duitschland ten Oosten en met de meer zuidelijk liggende provincien, zoowel in de 
rigting van Antwerpen, Brussel en Frankrijk als met Luik en de Belgische 
mijndistrikten, - die verbinding zoo aanteleggen, dat zij tevens tusschen de 
hoofdzetels van ons binnenlandsch verkeer de meest snelle gemeenschap mogelijk maakt.
Voor een groot gedeelte van ons vaderland is het eerste doel, onze aansluiting met
Duitschland bereikt. ‘s Bosch echter dat als handelsstad nog al iets beteekend, bleef
tot hieraan van die direkte kommunikatie verstoken; de lijn Tilburg-’s Bosch-Nijmegen
waarvoor reeds koncessie werd verleend zoude in dat opzigt voor ons van groot nut 
zijn geweest; jammer dat dit plan tot hieraan in de steek bleef; wij geven echter nog
geen moed verloren; wij hopen dat dit plan niet zal blijven rusten, maar dat 
integendeel alle invloedrijke mannen en vereenigingen, die steeds onze 
handelsbelangen voorstonden, hunne pogingen zullen blijven aanwenden, om eenmaal die 
aansluiting met de Rijnprovinciën te verkrijgen.
Onze verbinding met Belgie, die voor onzen handel van zeer groot belang is, laat nu 
niets te wenschen meer over, en wanneer eenmaal de spoorwegbruggen over de 
verschillende rivieren zullen gereed zijn, zal ook het binnenlandsch verkeer niet 
meer gestremd worden door vorst of lage waterstand.
Wij twijfelen dan ook niet of de voordeelen aan eene goede kommunikatie verbonden, 
zullen handel en welvaart onzer medeburgers bevorderen, en het nieuw ingetreden 
tijdperk tot een der gewigtigste van onze ontwikkeling maken.
Reeds vroeg in den morgen wapperde Neêrlandsch driekleur van alle openbare gebouwen 
en van vele partikuliere woningen; ten 12 ure kondigde het karrillon de opening der 
feesten aan; daarna voerde de harmonie der stedelijke schutterij op de markt eenige 
muziekstukken uit. Ten 2 ure waren de feestgenooten vereenigd op het stationsplein, 
dat met guirlandes eerebogen en vlaggen smaakvol was versierd; waarna de feesttrein 
naar Vught stoomde. Zijne excellentie de Kommissaris des Konings, de verschillende 
autoriteiten en vele genoodigden die zich aan het station aldaar vereenigden, werden 
cirka half drie door de Kamer van Koophandel ontvangen.
Do hoor minister van Binnenl. Zaken die reeds te Utrecht was, werd door de 
ongeregeldheden te Rotterdam voorgevallen, verpligt om naar de residentie terug te 
keeren; Z. Exc. werd bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door den adviseur jhr. 
Klerck.
Bij aankomst van den feesttrein te 's Bosch werden aan de feestgenooten in de 
wachtkamer van het hulpstation eenige ververschingen aangeboden en werden de 
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verschillende kollegien en autoriteiten voorgesteld. Daarna werden bij die 
gelegenheid eenige warme woorden gesproken door den Burgemeester dezer gemeente jhr. 
Kuijper, die met een driewerf leve de Koning! werden beantwoord; door den heer
Kommissaris des Konings en door den heer van de Griendt, Voorzitter van de Kamer van 
Koophandel. Zoowel te 's Bosch als te Vught werd muziek uitgevoerd; te Vught door het
muziekkorps van het 5e regiment en te 's Bosch door dat van de schutterij.
Ten vijf ure vereenigden zich de feestgenooten aan een feestdisch in de groote zaal 
der sociëteit Casino daartoe toepasselijk versierd; tegenover de hoofdtafel was 
achter het borstbeeld van Z. M. den Koning eene trophée aangebragt, waarboven eene 
zinnebeeldige voorstelling van handel, nijverheid en landbouw en waar tusschen zeer 
eigenaardig de lokomotief Voorwaarts was afgebeeld. De eerste feestdronk op Z. M. den
Koning uitgebragt door den Voorzitter der Kamer van Koophandel, en met veel 
geestdrift door alle aanwezigen beantwoord. Daarna nam Z. Exc. de kommissaris des 
Konings het woord, en wees in eene welsprekende rede niet alleen op het belang der 
aansluiting van het Noorden en Zuiden des vaderlands, maar ook op de grootsche werken
die gevorderd worden om de talrijke hinderpalen onzen vaderlandschen bodem eigen te 
overwinnen. Hij stelde daarna een toast in op Z. Exc. den minister van Binnenlandsche
Zaken, die hoewel hem slechts korten tijd de teugels van het bewind waren 
toevertrouwd, bewezen heeft dat hij den aanleg van openbare werken steeds zal 
bevorderen.
De heer van de Griendt, Voorzitter der Kamer van Koophandel, rigte alsnu het woord 
tot jhr. Klerck, ‘s Ministers vertegenwoordiger, hij dankte allen die hadden 
medegewerkt aan de aansluiting van onze stad met de zuiderlijn der staatsspoorwegen, 
hij hoopte dat de spoorwegverbinding van 's Bosch met Nijmegen—Arnhem bij de 
Regeering steeds krachtige ondersteuning zal vinden, en uitte den wensch dat door 
vereenigde krachten onze hoofdstad een middelpunt van verkeer zal worden; hij stelde 
voor een glas te ledigen op het welzijn van jhr. Klerck.
Nadat jhr. Klerck, namens den Minister van Zaken, hulde had gebragt aan de Kamer van 
koophandel en een dronk had gewijd aan den bloei van den handel van 's Bosch, nam de 
onder-voorzitter, de heer N. Spierings, het woord op; hij stelde in een toepasselijke
toast voor, het welzijn te drinken van de drie ingenieurs, belast met de lijn 
Utrecht-Boxtel. De dischgenooten werden aangenaam verrast door de voorlezing van twee
telegrammen, het eene van den Minister van Binnenl. Zaken, het andere van den heer 
van Noorduijn, als president van de Nijmeegsche spoorweg-maatschappij. De heer 
Coolen, sekretaris der kamer Van Koophandel, wijdde daarna een toast aan de direktie 
der maatschappij tot exploitatie der Staatsspoorwegen; hij deed uitkomen hoe dit 
feest voor een groot deel daaraan te danken was en bragt namens feestgenooten hulde 
aan die maatschappij voor den feesttrein zoo welwillend door haar georganiseerd.
De hoofdingenieur de hoor Fijnje beantwoordde dien toast uit naam der Direktie. ZEd. 
gaf de verzekering dat alles zou worden gedaan tot gerief en gemak van den handel en 
van het reizend publiek.
Door den heer Burgemeester werd nog een dronk ingesteld op de burgerij van 's Bosch; 
door den heer G. Diepen, majoor-komm. der dd. schutterij, op het Ned. leger, 
vertegenwoordigd door den algemeen geachten luit.-generaal Knoop. De generaal bragt 
daarop met de hem zoo eigen welsprekendheid een toast uit op de toekomst en de 
grootheid van 's Hertogenbosch; herinnerende aan het roemrijk verleden dezer stad en 
aan de oude spreuk „noblesse oblige."
Vervolgens werd nog hulde gebragt aan het oudste lid der kamer van koophandel, den 
heer Roderkercken, en aan den heer kommissaris des Konings, die meer dan eens bewezen
hooft een warm voorstander te zijn van handel, nijverheid en landbouw. Z. Exc. sprak 
daarna den voorzitter der Kamer, den heer J. van de Griendt, een warm woord toe; hij 
wees op de groote ondernemingsgeest van meer gemelden voorzitter en haalde tot 
staving daarvan aan hoe hij, om niet van de grootsche spoorweg- en andere openbare 
werken te spreken, eene onoverzienbare uitgestrektheid woesten grond in eene 
produktieve bron voor handel en nijverheid had weten te herscheppen.
De algemeene instemming met die woorden kon als een ware ovatie voor den heer van de
Griendt worden beschouwd.
Menig hartelijke feestdronk werd nog gewijd aan personen en belangen met handel, 
landbouw en nijverheid in betrekking. Eindelijk gingen de dischgenooten uiteen, 
hoogst voldaan, over den goeden, uitslag van het schoone en belangrijke feest, dat
Noordbrabant’s hoofdstad het voorregt had te vieren.

14 januari 1869  De kamer van koophandel en fabrieken alhier, heeft tot haren
voorzitter herbenoemd den heer J. van de Griendt en tot onder-voorzitter den heer N. 
Spierings.
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1 juli 1869  Het kanaal van den Heer VAN DE GRIENDT.
Zoo als wij uit het Bijvoegsel der Provinciale Noord-Brabantsche en 's
Hertogenbosche Courant van den 4 Junij li. vernomen hebben, zal in de 
zomervergadering der Provinciale Staten in behandeling komen het voorstel van het Lid
dier vergadering den Heer J. van de Griendt omtrent een geprojecteerd kanaal naar 
Tilburg.
Het doel dat met de uitvoering van dat werk beoogd wordt, is, volgens het ontwerp, 
aan Tilburg gelegenheid te verschaffen tot afvoer van verontreinigde stoffen en 
nuttelooze overblijfselen, een scheepvaart-kanaal te openen voor de gemeenten, die 
met het kanaal in verbinding zouden komen, aan de provincie geldelijk voordeel te 
bezorgen wegens goedkooperen aanvoer van materialen tot onderhoud van kunstwegen en, 
tot opbeuring van de vallei der Dommel, het overtollige water van dien stroom op to 
vangen.
Over de rigting, die aan het kanaal zoude gegeven worden, is de meening van den 
voorsteller, zooals hij zelf die noemt, oppervlakkig en met die meening omtrent zijne
meening moeten wij ons volkomen vereenigen.
De heer van de Griendt schijnt niet onbekend te zijn met de plaatselijke gesteldheid 
tusschen Tilburg en Dongen en met de groote daling van het zich aldaar uitstrekkend 
terrein, zoodat hij wegens de vereischte schutsluizen een scheepvaart-kanaal naar die
zijde voorshands te kostbaar acht.
Het is te bejammeren, dat de oppervlakte van den bodem tusschen Tilburg, Helmond en 
St. Oedenrode den ontwerper zoo geheel vreemd is gebleven; want dan zoude hij zich 
overtuigd hebben, dat binnen den door ons aangeduiden driehoek eene aaneenschakeling 
van hooge zand- en aardheuvels gelegen is, die hun toppunt onder Oirschot bereiken en
naar de zijde der Zuid-Willemsvaart van lieverlede neerdalen.
Indien het punt van uitgang voor het nieuwe kanaal tusschen sluis N°. 6 en 7 der
Zuid-Willemsvaart, dat is te Beek of te Aarle genomen wordt, dan zal het eerste aan 
te leggen kunstwerk moeten bestaan uit een kapitale schutkolk, uit aanmerking van 
liet groote verschil tusschen den waterspiegel der Zuid-Willemsvaart en de hoogte van
de daaraan grenzende landstreek.
Wij zullen geene melding maken van de vele wegen van mindere beduidenis, die door het
kanaal tusschen St. Oedenrode en Moergestel onderbroken worden en willen alleen 
wijzen op den provincialen weg onder eerstgemelde gemeente, op den straatweg naar 
Eïndhoven, op de spoorwegbaan. en de kunstwegen van Oirschot naar Moergestel en 
Boxtel. Bruggen die de scheepvaart niet mogen belemmeren en tevens dienstbaar zijn 
ter verbinding van gewone rijwegen en inzonderheid van een spoorweg, zijn zaken, die 
wel eenig gewigt in de schaal werpen. De daaruit ontstane bezwaren zijn evenwel niets
meer dan kwestien van geld even als de meerdere of mindere waarde van den grond en 
van de watermolens waarvan de onteigening moet plaats hebben.
De groote struikelblok, die aan de uitvoering van het werk in den weg ligt, zit in de
afsnijding der stroomen en waterloopen verscholen. Onder St. Oedenrode ontmoeten wij 
de Dommel, wier peil, zelfs boven den watermolen aldaar, beneden dat der Zuid-
Willemsvaart gelegen is. 
Hoe zal een gedeelte dier rivier in het kanaal worden opgenomen en een ander gedeelte
langs de oude bedding, ter besproeijing der lagere landstreek, behouden blijven? Hoe 
zal het kanaal met het ontvangen Dommelwater van Liempde naar het zoo veel hooger 
gelegen Oisterwijk worden doorgetrokken? Hoe zullen het zoogenaamde smalle water 
boven Boxtel de Rosep en de twee stroomen onder Oisterwijk, die met de vruchtbaarheid
dier streek zoo naauw in verband staan, door het kanaal niet gesmoord worden? De 
oplossing dier vraagstukken is niet anders te vinden dan in eene beantwoording door 
middel van kunstwerken en geldkwestien, die in verband gebragt met de voordeelen bij 
het voorstel opgesomd tot de gevolgtrekking leiden, dat het ontworpen kanaal als een 
doodgeboren wezen op de meest eenvoudige en minst kostbare wijze in de daarvoor 
bestemde registers moet worden ingeschreven.
Om aan het plan van den heer van de Griendt een meer doelmatig, geheel afgewerkt, 
volledig en grondig onderzocht ontwerp in de plaats te stellen, om een kanaal aan de 
hand te geven, dat geene andere moeijelijkheid dom eene betrekkelijk geringe uitgaven
kan opleveren, en aan de uitvoering waarvan meerdere belangen verbonden zijn, — 
daartoe ontleenen wij de geleerdheid niet aan ons zelven, maar aan een man, wiens 
naam bij het verre nageslacht in opregte vereering zal voortleven.
Wij bedoelen den landmeter J. Bastingius, die op last van de magistraat van 's
Hertogenbosch den 7 September 1658, en alzoo reeds meer dan twee eeuwen geleden, een 
kanaal heeft ontworpen, dat wij aan de ernstige overweging van den heer van de
Griendt durven aanbevelen en waarvan hij voorzeker, na daarvan kennis te hebben 
genomen in het archief der stad 's Bosch, als de beschermer en voorstander zal willen
optreden.
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Het plan van Bastingius bestaat in het graven van een kanaal nagenoeg in deze 
rigting: door den Bosschen Sloot, het Kuiks Verlaat en de Loonsche Vaart; van daar 
binnen twee leidijken, linksaf, tusschen het kasteel van Loonopzand en den molen 
aldaar, om al verder doorgetrokken, langs een der spranken van de 's Gravenmoersche 
Vaart in de rivier de Donge te worden opgenomen.
De afmetingen zijn door dien landmeter van punt tot punt gedaan en leveren het 
navolgende verval op: van 's Hertogenbosch tot aan den zoogenaamden Hoevenaarsdijk 
twee voeten en van daar tot aan de 's Gravemoersche vaart acht voeten: te zamen alzoo
tien voeten Rhijnland of 3 el 30 duim,
Wanneer wij in overweging nemen, dat de molen te Loonopzand op een afstand van 
ongeveer 5,500 el of nagenoeg een uur gaans van het stationsgebouw te Tilburg gelegen
is, dan komen wij tot de overtuiging, dat met het graven van een zijtak door de 
Loonsche heide, even als het Eindhovensch kanaal zich met de Z.-Willemsvaart 
vereenigt, Tilburg met het kanaal van Bastinguis, op eenvoudige wijze in verbinding 
zou kunnen gebragt worden.
Terwijl het kanaal van den heer van de Griendt eene lengte zou hebben van ongeveer 40
Ned. mijlen, zou het kanaal van Bastingius tot 's Gravemoer, met inbegrip van den 
zijtak op Tilburg, slechts 30 mijlen lang zijn. Terwijl het eerstgemelde kanaal te 
Tilburg zou eindigen, zou door het laatste aan die gemeente gelegenheid worden 
verschaft om, ter uitbreiding van haren handel en nijverheid eene scheepvaart èn naar
den Amer èn naar de Beneden Maas te erlangen.
En dan de kosten van aanleg. Voor het kanaal van den heer van de Griendt zou de 
onteigening moeten geschieden in eene bebouwde en volkrijke landstreek, terwijl het 
kanaal van Bastingius een terrein van zeer luttele waarde zonder eenige hindernissen 
doorloopen zoude. Het daarstellen van dat kanaal zou eigenlijk, althans tot 
Loonopzand, in niets anders bestaan, dan in het opzuiveren der oude nog aanwezige, 
bedding van de vaart, die in het jaar 1396 gegraven is door Poulus van Haestrecht, 
heere van Venloen (Loonopzand) die daartoe magtiging had bekomen van; de Hertogin 
Johanna van Brabant om den torf van heer Poulus moer in zijne landen van Loon 
gelegen te vuren tot in die Diese, die ten Bosch loopt en voirt in de Mase, zooals 
blijkt uit daarvan ten stadhuize van 's Bosch voorhanden opene brieven.
Geen enkele beek, stroom of riviertje wordt door Bastingius afgesneden en de 
kunstwerken zouden, behalve een drietal bruggen, uit niets anders behoeven te bestaan
dan uit een paar schutsluizen om te gemoet te komen aan de bedenking, door den 
landmeter aan het slot van zijn verslag geopperd, alwaar hy zegt: die van 's 
Gravemoer sullen wel eenige swarigheid komen te moveren, om me van het water 
beschadight te werden, soo is 't noch thans sulks, dal deseleige geene interesten en
sullen hierdoor komen te lijden: om redenen, dat de wateren, sonder groote forsse te
maecken sullen van tijd tot tijdt langtsaam door passeren en de over zulks sooveel 
geweldt niet en sullen komen te wege brenghen.
Overigens zouden al de voordeelen, die ons door den heer van de Griendt worden 
voorgespiegeld, op nog mildere wijze ontspruiten. Niet alleen de vallei van de 
Dommel, maar ook een aanzienlijk gedeelte van de vallei van de Maas zoude daarmede 
gebaat worden en het kanaal van heer Poulus zou na gedurende eenige eeuwen te hebben 
gesluimerd, ontwaken met het blijde gevoel van in het leven herroepen te zijn tot 
aanvoer, niet meer van den niets waardigen moerklot maar van den onschatbaren 
peelturf, tot opbeuring van eene nijvere landstreek en tot verspreiding van 
beschaving en welvaart.
Wij behooren niet tot de Nestors, van wier wijsheid het lot der volkeren afhankelijk 
is. Wij hebben geene stem in het Synedrium. Wij verlangen die niet en zoo wij ze 
verlangden, zouden wij, als niet van de vrienden; geweerd worden. Wij scharen ons 
nederig onder de groote menigte, die alles, wat uit de hoogte op ons neerdaalt, met 
verbazing aanstaren en bewonderen. Wij verheerlijken ieder streven, dat ten dienste 
van het algemeen belang beproefd wordt, doch wij bestrijden eene schoon welgemeende 
poging, onverschillig van wien die uitgaat, wanneer wij, onder aanvoering van gronden
en beweegredenen, vooraf kunnen becijferen, dat geene kans tot slagen te verwachten 
is en een beter middel ter bereiking van het gewenschte doel kan worden aangeboden.
Daarom vragen wij geene verschooning voor de vrijmoedigheid, waarmede wij ons 
verklaard hebben en roepen wij als orgaan een tijdschrift ter hulp om den heer van de
Griendt uit te noodigen het plan, door Bastingius in 1658 ontworpen, te onderzoeken, 
dat plan met het zijne te vergelijken en naar gelang van de uitkomst zijner bevinding
te handelen. 
A. G. Z.

23 november 1873  einde van de functie van Rector T.L. van de Eijnde 
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23 november 1873  Rector C. van der Heijden in functie. Geboren te Waalwijk. 

18 maart 1875  MAATSCHAPPIJ: TOT ONTGINNING EN VERVEENING DER PEEL,
GENAAMD HELENAVEEN.
Ingevolge Art. 36 der Statuten worden HH. Aandeelhouders uitgenoodigd tot het 
bijwonen der ALGEMEENE VERGADERING, welke zal gehouden worden op Dingsdag den 6den 
April e. k. des namiddags te 2 uur precies, op de Bovenzaal van den Heer H. HOHMANN, 
te ‘s Hertogenbosch.
‘s BOSCH, 16 Maart 1875.
De Directeur,  J. VAN DE GRIENDT. (9887)

22 oktober 1875  Besluiten en Benoemingen.
Op het verzoek van den heer J. van de Griendt. directeur der te 's-Bosch gevestigde  
naamloze vennootschap: “Maatschappij ter ontginning en vervening der Peel, genaamd:
Helena-Veen”, is de koninklijke goedkeuring verleend aan de akte, houdende 
wijzigingen in de Statuten dier vennootschap.

3 januari 1876De beide eerste nummers van Eigen Haard bevatten o. a. het eerste 
gedeelte van een nieuwen roman van mevr. Bosboom-Toussaint {Laura's keuze), een zeer 
belangwekkende beschrijving van het Helenaveen (een ontginning van de Peel), door den
heer G. Bosch, en een beschouwing van mr. Groen van Prinsterer door dr. Beijnen, met 
een portret van den geleerden geschiedschrijver en bekwamen leider der anti-
revolutionnaire partij. 

29 februari 1876  * DEURNE, 26 Febr. Door een groot aantal bewoners 
van het dorp Liessel, van de gehuchten Heitrak en Neerkant en van Helenaveen worden 
pogingen aangewend, om van deze gemeente afgescheiden en tot eene afzonderlijke 
gemeente verheven te worden met het dorp Liessel als hoofdplaats. 
In het tot dat einde aan den minister van binnenlandsche zaken gericht adres klagen 
belanghebbenden, dat zij, wat onderwijs, kunstwegen, politie, brandweer, enz. 
betreffen misdeeld zijn en de fondsen der gemeente ongelijk en zeer ten hunnen 
nadeele besteed worden. 
Na de afscheiding zou, naar adressanten vertrouwen, in het onderwijs beter voorzien 
worden, reeds dadelijk zou een kunstweg worden aangelegd tot verbinding van Liessel 
met Helenaveen en van daar naar de spoorweghalte van dien naam, terwijl verder 
uitvoering zou kunnen worden gegeven aan het denkbeeld om het kanaal Helenavaart in 
verbinding te brengen met den spoorwegen daardoor eene gelegenheid te openen, om de 
kanalisatie der Peel verder noordwaarts van den spoorweg uit te breiden. De nieuwe 
gemeente zou ruim 1800 zielen tellen.

26 augustus 1876  - Men meldt ons uit Meijel dd. 22 Aug. 
Jl. Zaturdag heeft een felle brand gewoed in de Peel van Nederweert, gelegen naast de
Sommerse, waarbij veel turf en verscheidene hectaren peelgrond verbrand zijn. De 
oorzaak is hoofdzakelijk toe te schrijven aan onvoorzichtigheid bij de heerschende 
droogte; ook heeft dezelve veel schade aangericht in de Peel van Meijel, Asten en
Deurne, alwaar het mede, vooral in den laatsten tijd, hevig gebrand heeft.

18 september 1876  De heer J. van de Griendt, oprichter der Maatschappij tot 
ontginning en verveening der Peel, genaamd Helenaveen, heeft eene brochure onder den 
titel: »Wat zal er worden van de Noordbrabant-Limburgsche Peel?« uitgegeven, waarin 
hij zich beklaagt over de tegenwerking, die deze onderneming ondervindt. Hij staaft 
deze bewering met eenige voorbeelden. 
Als middelen om aan die tegenwerking een einde te maken, beveelt de schrijver aan: 
1. De splitsing der gemeenten Deurne en Liessel, zooals die door 77 ingezetenen in 
een als bijlage opgenomen adres aan den Min. van Binnenl. Zaken is gevraagd en 
waarvan het belangrijk resultaat zoude zijn, dat de Peelgronden in onderscheidene 
handen komen, waardoor van zelf een begin van gezonde concurrentie, de bron van allen
wezenlijken vooruitgang, zal ontstaan. 
2. Het beletten der verveening, zonder gelijktijdig den uitgeveenden bodem te 
ontginnen.

24 januari 1877  De gemeente Deurne zal eene 4 pCtsleening van f75,000 sluiten, tot 
dekking der kosten van het graven van een kanaal door de Peel, eene onderneming van 
veel belang voor die streek.
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3 februari 1877  BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der gemeente DEURNE en LIESSEL, 
brengen ter algemeene kennis, dat door den Raad dier gemeente in zijne Openbare 
Vergadering van den 4den October 1876, is vastgesteld het volgende BESLUIT, hetwelk 
is door Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bij besluit van den 12den 
October 1876, G. N°. 83, 4de Afdeeling. 
De Gemeenteraad van DEURNE en LIESSEL heeft in zijne Openbare Vergadering van 4 
October 1876 besloten, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, vast te stellen: 
PLAN VAN EENE GELDLEENING, tot een bedrag van f75,000, TEN LASTE DER GEMEENTE DEURNE 
EN LIESSEL. 
Art. 1. Er zal eeme Leening plaats hebben ten laste der Gemeente DEURNE en LIESSEL 
tot een bedrag van f75,000 tegen eene jaarlijksche rente van hoogstens vier percent 
van het nominaal bedrag. 
Zij is bestemd tot dekking der kosten van daarstelling van een Kanaal, geraamd op 
f100,000. 
Art. 2. Deze Geldleening zal naar mate de behoeften, in eens of bij gedeelten worden 
opengesteld. 
Art. 3. Burgemeester en Wethouders bepalen de wijze waarop, en de plaats waar in de 
Geldleening, overeenkomstig Art. 2 van dit besluit opengesteld, kan worden 
deelgenomen. 
Art. 4. Het tijdstip van de opening der Geldleening zal bij tijds door Burgemeester 
en Wethouders op de gebruikelijke wijze in de Gemeente en in een of meer Dag- en 
Weekbladen worden bekend gemaakt. 
Art. 5. Belanghebbenden worden bovendien behoorlijk in de gelegenheid gesteld kennis 
te nemen van dit plan en van hetgeen bij de openstelling der Geldleening door 
Burgemeester en Wethouders tot behoorlijke uitvoering is bepaald. 
Art. 6. De toekenning van schuldbrieven wordt beheerscht door het hoogste bod, of het
te trekken lot op de wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen. 
Art. 7. Bij uitgifte der schuldbrieven worden afgegeven zooveel halfjarige coupons 
als tot aan de aflossing van den schuldbrief zullen vervallen. 
Art. 8. Geene inschrijvingen worden aangenomen, dan van personen, die bekend staan 
aan hunne inschrijvingen gestand te kunnen doen. Ingeval van twijfel besluit de Raad.
Zij, die voor derden inschrijven, zijn voor die inschrijving aansprakelijk. 
Art. 9. De schuldbrieven zijn ieder groot honderd gulden of de veelvouden van die 
som, mits niet hooger dan het bedrag dat gelijktijdig aflosbaar is. 
Art. 10. Bij het openstellen der geldleening worden de dagen bepaald, waarop de 
stortingen moeten voldaan worden. Deze stortingen hebben plaats ten kantore van den 
Gemeente-Ontvanger en op die Kantoren, welke door Burgemeester en Wethouders zullen 
worden aangewezen. 
Art. 11. Voor gedeeltelijke stortingen kunnen bewijzen van ontvangst worden 
afgegeven. De Renten gaan in met den dag door Burgemeester eu Wethouders bij het 
uitschrijven der Leening te bepalen. 
Art. 12. De bewijzen van ontvangst worden zoodra mogelijk verwisseld tegen 
schuldbrieven met een doorloopend nummer ten laste der Gemeente afgegeven. De 
schuldbrieven worden met den Gemeente-Ontvanger onderteekend, uit naam van het 
Gemeentebestuur, door den Burgemeester en den Secretaris. 
Art. 13. Het zegel van den uit te reiken schuldbrief wordt door den geldschieter 
betaald. 
Art. 14. De overige kosten waartoe de Geldleening aanleiding mocht geven, zijn ten 
laste der Gemeente. 
Art. 15. De Coupons zijn betaalbaar ten Kantore van den Gemeente-Ontvanger en op 
zoodanige Kantoren als door Burgemeester en Wethouders mocht worden aangewezen. Zij 
moeten in betaling worden aangenomen tot kwijting van plaatselijke belastingen en 
andere vorderingen ten behoeve der Gemeente. 
Art. 16. De Coupons, die binnen vijf jaren na den verschijndag niet ter betaling zijn
aangeboden, worden niet meer betaald en vervallen ten voordeele der Gemeente. 
Art. 17. Aanvang te nemen met het tweede jaar, volgende op de sluiting der Leening, 
zullen jaarlijks vijftig Schuldbrieven, te zamen ten bedrage van f5OOO, worden 
afgelost, zoodat de geheele Schuld in het jaar 1893 zal zijn afbetaald. 
Art. 18. De Schuldbrieven zullen op den verschijndag van den laatst aanwezigen 
halfjarigen Coupon aflosbaar zijn ten Kantore van den Gemeente-Ontvanger en zal 
daarop geene verdere rente meer verschuldigd zijn. Het tijdstip der aflossing wordt 
voor de uitgifte op iederen schuldbrief vermeld. 
Art. 19. Voor de schuldbrieven welke door brand of op andere onvoorziene wijze 
mochten verloren geraken, kunnen na genomen voorzorgen en onder zakelijke 
borgstelling, andere schuldbrieven aan de rechthebbenden worden afgegeven. In dat 
geval worden de schuldbrieven onder dezelfde nummers en als duplicaten op naam 
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gesteld en zonder coupons uitgegeven. 
Art. 20. Tot verzekering en waarborg voor de geregelde betaling der interessen en de 
aflossing der schuldbrieven dezer leening worden aangewezen de gelden, 
voortspruitende uit te verpachten Veen, te verkoopen Brandstoffen, zoomede van te 
verkoopen Gemeentegronden. 
Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeente DEURNE EN LIESSEL zijne Openbare 
Vergadering van den 4den October 1876. 
De Burgemeester, P. A. VAN DE MORTEL. 
De Secretaris, J. L. JANSSENS. 

Voorts wordt naar aanleiding van het bepaalde bij de artt. 1, 2, 3, 4, 6, 10 en 11 
ter kennis van belanghebbenden gebracht: 
1°. dat de renten zijn bepaald op vier procent 's jaars; 
2°. dat de geldleening in eens voor het geheele bedrag wordt opengesteld; 
3°. dat de inschrijving behoort te geschieden bij open of gesloten biljetten, in te 
leveren bij den Gemeenteontvanger te Deurne, voor of on Donderdag den 1sten Maart 
1877, des voormiddags te tien uur;
4°. dat de gesloten biljetten onmiddellijk na verstrijk van den tijd tot de 
inlevering bestemd, door burgemeester en wethouders zullen worden geopend. 
5°. dat voor zoover de toekenning bij het lot behoort te geschieden door Burgemeester
en Wethouders voor de belanghebbenden ten Gemeentehuize te Deurne openbaar zal worden
geloot; 
6°. dat van het te leenen bedrag moet worden gestort op 31 Maart e. k. f40,000 en op 
30 Juni daaraanvolgende f35,000, zoodat de inschrijvers op hunne biljetten behooren 
aan te geven voor welk dier beide stortingen zij in aanmerking verlangen te komen. 
7°. dat de Renten ingaan met den dag der Storting. 
DEURNE, 18 Januari 1877. 
Burgemeester en Wethouders van Deurne en Liessel,
P. A. VAN DE MORTEL. 
De Secretaris,
J. L. JANSSENS.
(4022)
 
8 januari 1878  - Den 1 Aug. jl. is onder de spoorwegbrug
aan de halte Helenaveen, gem. Deurne, uit het water opgehaald het lijkje van het 5 
jarig dochtertje van den aldaar wonenden werkman L. Kievits. Vermoedelijk is het kind
al spelende in het water gevallen.

20 juli 1878  einde van de functie van Rector C. van der Heijden 

20 juli 1878  Rector P. [Petrus] van Beek in functie. Geboren te Zevenbergen. 

14 november 1880  einde van de functie van Rector P. van Beek 

14 november 1880  Rector W. Bijnen in functie. Geboren te Helmond. 

8 maart 1881  Briefje van de Maatschappij aan J. Mank te Langeraar
Helenaveen, 8 Maart 1881.
Den Heer J. Mank, Langeraar.
Mijnheer en Vriend,
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.
In afwachting heb ik de eer te zijn ? welgemeende groeten.
Uwer vriend
W.J. Schellings

28 maart 1881  Briefje van de Maatschappij aan J. Mank te Langeraar
Helenaveen, 28 Maart 1881.
Den Heer J. Mank, Langeraar.
Mijnheer en Vriend,
Met genoegen ontving ik Uw bericht omtrent het besluit der komst van Bakker. Ik ben 
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een paar dagen afwezig geweest, anders had ik U reeds geantwoord. Ik zal dus nader 
bericht omtrent welke dag en trein dat Bakker komt afwachten. Gelieve gelijk de 
boonen mede te zenden, en verder augurkenzaad van 5 Morgen land. Verder hoop en 
vertrouw ik dat ik met Bakker goed zal slagen en voor elkander tevreden zijn.
? welmeenende groeten
Uw dr Vriend,
W.J. Schellings

28 juni 1881  Frambozen, Roode en Zwarte Aalbessen,
te verkrijgen bij de Maatschappij tot Ontginning en Vervening der Peel, genaamd
Helenaveen. Te bevragen bij den Directeur dier Maatschappij, den Heer JOZ. F. VAN DE
GRIENDT te ‘s Bosch  (5838)

31 juli 1881  Puike Snij- en Prinsesseboonen, AUGURKEN EN KOMKOMMERS, verkrijgbaar 
bij W. J. SCHELLINGS, te Helenaveen.[7/257]

28 maart 1882  [en later worden diverse tuinbouw-producten in de krant te koop 
aangeboden door Schellings.]

20 juli 1882  OPENBARE VERKOOPING
van 60 Hectaren uitmuntend Bouw-, Tabaks-, Weiland en Tuinen, met de daarop staande 
huizen en tabaksschuren, te Helenaveen, Gemeente Deurne (Noord-Brabant).
De Notarissen VAN RIET, te Deurne bij Helmond en HAFFMANNS te Helden bij Venloo, 
zullen ten verzoeke van den heer JOZ. F. VAN DE GRIENDT te 's-Hertogenbosch, 
handelende als Directeur en gevolmachtigde der Maatschappij "Helenaveen," 
provisioneel op Donderdag 3 Augustus 1882 en finaal 14 dagen later, telkens des 
namiddags te 3 uur, ter plaatse op zeer gunstige betalingsvoorwaarden openbaar bij 
opbod verkoopen:
ruim 60 Hectaren best bouw-, vlas-, tabaks-, weiland en tuinen, met de daarop staande
Landbouwers- en Arbeiderswoningen, Tabaksschuren en verdere Gebouwen.
Deze Gronden en Gebouwen, nader in den Catalogus omschreven, zijn midden in het 
bebouwd gedeelte van Helenaveen gelegen, op 1½ uur afstand van de spoorweghalte en 
het Kanaal, loopende van deze halte naar de Zuid-Willemsvaart.
De Goederen worden geveild in 46 Koopen, en in verschillende combinatiën daarvan, 
zoodanig dat er gelegenheid bestaat of kleinere en grootere perceelen of massa's te 
verkrijgen.
De Koopers zullen het onbeperkt gebruik hebben van de Wegen en Kanalen der
Maatschappij.
Helenaveen bezit eene Roomsche en eene Protestantsche Kerk, eene Openbare Lagere 
School, benevens Post- en Telegraafkantoor.
Ten gerieve van hen, die de Goederen willen komen bezichtigen, zal van af 20 Juli tot
en met 17 Augustus een Stoomboot varen, van en naar de Halte Helenaveen op de 
Treinen, die aldaar 9.10 voormiddag en 12.42 en 7.41 namiddag aankomen.
Bij tijdige aanvraag aan den Heer W. J. SCHELLINGS, te Helenaveen, kunnen tegen 
betaling, ook bij aankomst van andere Treinen, Rijtuigen aan de Halte beschikbaar 
zijn.
Verdere inlichtingen worden verstrekt door den Directeur der Maatschappij te 's-
Bosch, door den Heer W. J. SCHELLINGS, te Helenaveen, en door de beide genoemde
Notarissen.
De Catalogus met bijbehoorende Kaart, zullen tegen betaling van 35 Cents bij 
bovengenoemde Heeren verkrijgbaar zijn.(26119).

30 september 1882  de kerk en pastorie worden betrokken door rector Bijnen 

27 oktober 1882  Meijel, 25 Oct. Een 22-jarige dienstbode, 
uit Helenaveen, is bij het scheppen van water in het kanaal gevallen en verdronken

14 mei 1884?  Briefje van de Maatschappij aan J. Mank te Langeraar
Helenaveen, 14 Mei 188?.
Den Heer J. Mank  Langeraar.
Mijnheer en Vriend,
Ik heb het augurkenzaad in orde ontvangen en ligt in den grond. Heden hebben wij ruim
1 bunder augurkenplanten uitgepoot en kunnen met planten voortgaan. Ik hoop dus dat 
wij in het vervolg van nachtvorst ? vrij blijven. De boonen zijn ook een partij 
verpoot en als het weder goed blijft, zeker over aanstaande week het land geheel 
bezet te hebben met augurken en boonen. U ziet dat wij er niet stil bij zitten. Het 
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kan echter met de planten tegenvallen en daarom had ik nog gaarne van U 5 à 10 kg 
zaad. Hebben we het niet noodig des te beter en dan is het 't volgend jaar ook goed. 
Zend het dus maar zoo spoedig mogelijk af. Met Bakker gaat het tot heden best naar 
zijn zin en vertrouw dat dit zoo zal blijven. Dan komt hij niet meer in Langeraar 
terug althans met der woon.
Verder hoop ik dat de teelt dit jaar goed slaagt en U dezen zomer zult komen zien dan
vertrouw ik dat U er ook voldoening van hebben zult.
Schrijf mij eens hoe het bij U met de teelt uitziet.
In afwachting na hartelijke groeten mede? aan Uwe vrouw,
Uw dr ? Vriend,
W.J. Schellings.

15 juli 1884  Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen, 
Behuwd- en Kleinkinderen, na voorzien te zijn gewest van de HH. Sacramenten der 
Stervenden, mijn innig geliefde Echtgenoot, de WelEdele Heer JAN VAN DE GRIENDT, 
Officier van de orde der Eikekroon, in den ouderdom van ruim 80 jaren.
Wed. M. H. H. VAN DE GRIENDT-PANIS.
‘s Bosch, 11 Juli 1884.
Eenige algemeene Kennisgeving.

24 juli 1884  UIT LIMBURG.
Op ongeveer gelijke afstanden van de gemeenten Helden, Meijel, Sevenum en Horst, 
omringd door een groote heidevlakte en nog uitgebreider peel, ligt een oase, die een 
oppervlakte beslaat van 170 hectaren; een plek grond, die ontwoekerd is aan de meest 
onvruchtbare landstreek en nu in opbrengst wedijvert met het beroemde Westland en de 
beste groentetuinen. 
Het is Helenaveen, een dorp, dat eigenlijk, wat de exploitatie betreft, voor het 
grootste gedeelte ligt onder de noordbrabantsche gemeente Deurne-Liessel, zoodat de 
titel "uit Limburg" maar gedeeltelijk juist is. 
Hoewel de kolonie vrij algemeen bekend is, achten wij het niet onbelangrijk, eenige 
actueele bijzonderheden mede te deelen, die wel in staat zijn om sympathie te wekken 
voor de nijvere onderneming en ondernemers. 
Vóór ongeveer 28 jaren werd met de ontginning der streek door den heer Van der
Griendt, te 's Bosch, een aanvang gemaakt, en daartoe een kanaal gegraven, dat in 
verbinding is met de zoogenaamde Noordervaart, die, op haar beurt, een vertakking is 
van de Zuid-Willemsvaart. Aanvoer van mest, voornamelijk van stadsmest, moest de 
ontginning mogelijk maken. 
Op dit oogenblik is de kolonie het eigendom der "Maatschappij tot ontginning en 
verveening der Peel, genaamd Helenaveen", en de directie is opgedragen aan den zoon 
van den eersten ondernemer. Plaatselijk opzichter is de heer Schellings, die bekend 
staat om de welwillendheid, waarmede hij bezoekers ten dienste staat, en aan wien wij
de volgende mededeelingen danken.
De eigenlijke oase, die zich over een oppervlakte van 170 hectaren langs het kanaal 
uitstrekt, heeft een vaste bevolking, van honderd huisgezinnen, met 560 zielen; 
daarenboven is er een vlottende bevolking, voor de vervening, van ongeveer 300 
menschen, onder welke op dit oogenblik 120 Duitschers zijn. Deze tijdelijke bewoners 
huizen in een 20-tal steenen keeten, die hun ten gebruike worden gegeven, met het 
noodige huisraad. 
Zoo deze vlottende bevolking dus de logeergasten zijn van de Maatschappij, met de 
vaste bevolking is dit ook het geval, in zooverre, dat ook haar huizen, erven en 
landerijen het eigendom zijn van de Maatschappij. Op dezen regel maken slechts een 
groentetuin van 4 hectaren en het erf om de R. K. pastorie uitzondering. 
Behalve de vervening van ongeveer 750 hectaren turfgrond, waarvan 300 hectaren onder 
de gemeente Horst, de overige onder de gemeente Deurne liggen, bestaat de cultuur uit
de zoogenaamde vroegteelt. 
Een prachtige fruittuin en een groote groentetuin, die met muren doorsneden is, 
leveren de fijnste vruchten. Hollandsche kweekers behandelen de sterke en 
rijkdragende druivenplanten, die uit het Westland zijn aangevoerd, en die nagenoeg 
het geheele jaar door vruchten opleveren. In 't vroege voorjaar worden aardbeien 
tegen hooge prijzen naar de londensche markt verzonden, en thans is men bezig met den
bessen- en frambozen-pluk, die op groote terreinen geteeld worden. Maar niet alleen 
van fruit wordt de engelsche markt voorzien, ook komkommers worden vroegtijdig 
afgeleverd (vooral de donkergroene), en bloemkool, salade en andere groenten zijn in 
den winter verkrijgbaar, zoodat de kolonie concurreert met de italiaansche en 
algerijnsche leveranciers. 
De augurkenteelt wordt op groote schaal gedreven; ruim 16 hectaren zijn daarmede 
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beplant en verpacht aan noord-hollandsch; boeren, 16 andere hectaren zijn in de 
zoogenaamde halfteelt met tabak beplant, terwijl de overige bouwlanden de gewone 
winter- en zomergranen opleveren. 
In de laatste jaren is een fabriek opgericht, ter bereiding van turfstrooisel. Dit is
een nieuwe tak van industrie, die het stroo, als ligging voor de paarden, moet 
vervangen. Het schijnt dat het nieuwe product wel bevalt; op dit oogenblik is het in 
proef bij de cavalerie, en in October zal de minister van Oorlog moeten uitmaken, of 
dit veel goedkoopere strooisel voorgoed zal ingevoerd worden. 
Vóór vier weken is de fabriek afgebrand; ze wordt thans in steen weer opgebouwd, zal 
wellicht electrisch verlicht worden en telephonisch verbonden met het kantoor te
Helenaveen.
Tot nog een andere uitvinding heeft het turfafval aanleiding gegeven. Wanneer de 
vaste turf afgegraven is, vindt men een zekere stof, turflok genaamd, die zeer 
vezelig is. 
Dat afval wordt — naar een uitvinding van een Franschman — te Weert fabriekmatig 
uitgeplozen en gesponnen, waarna het naar Verviers wordt gezonden, ter vervaardiging 
van kleederen. Dat fabrikaat deed onder het werkvolk te Helenaveen de dictie 
ontstaan: "Goed voor den winter, dan stook je de kachel met je borstrok."
Zoo de nieuwe vinding ook al, wat de deugdzaamheid betreft, twijfelachtig moge zijn 
voor de bereiding van kleeren, zeer zeker is de turflok uitmuntend geschikt om 
daaruit werk — voor de schepen — en grof tapijtwerk te vervaardigen. 
Het kanaal — de zoogenaamde Helenavaart — is in de laatste jaren doorgetrokken tot 
aan het station Helenaveen, op de lijn Venloo—Eindhoven; de haven aldaar is door een 
zijspoor verbonden met de lijn van het Staatsspoor, terwijl het kantoor te Helenaveen
telegraphisch verbonden is met het Staatsspoor en het hoofdkantoor te 's-Bosch. Gaf 
de zeer belangwekkende onderneming in de laatste jaren geen groote winsten, een beter
vooruitzicht doet zich op, en het is te wenschen, dat een dergelijke flinke 
exploitatie zegen op haar werk vinde.(D. v. Ned.)

6 september 1886  Onder Helenaveen is een meisje door het hemelvuur gedood.

5 maart 1887  - In den laatsten tijd hadden vele branden plaats in de uitgestrekte 
peelen der turf- en ontginningsveenderijen der aan elkaar grenzende Maatschappijen
Helenaveen en Griedtsveen onder Horst, Deurne en Meijel. De meeste dezer branden 
ontstonden op gronden der Maatschappij Griendtsveen, en sloegen over op de drooge
turfhoopen der Maatschappij Helenaveen. Politie en justitie hebben een onderzoek naar
die herhaalde branden ingesteld met dat gevolg dat de Opzichter S. der Maatschappij
Griendtsveen, als verdacht van die branden opzettelijk veroorzaakt te hebben, is 
aangehouden, en naar het huis van bewaring te Roermond overgebracht. 

1 mei 1887  Tegen den heer S., beschuldigd van brandstichting op het terrein der
staatsspoorwegen en maatschappij Helenaveen, in welke zaak een 40-tal getuigen, onder
welker der heeren burgemeesters van Deurne, Asten, Venraï en Horst, werd Woensdag 
voor de rechtbank te Roermond een gevangenisstraf van drie maanden geëischt. De 
verdediger concludeerde tot vrijspraak of verwijzing der zaak naar den kantonrechter.
Uitspraak 5 Mei e. k.

17 juni 1887  LANDBOUW EN VISSCHERIJ.
Men schrijft ons uit Ter Aar:
Eindelijk is het schoone zomerweder gekomen en bezielt de tuinders alhier met moed en
nieuwe levenskracht. Op een langen, barren winter toch volgde een koud en schraal 
voorjaar, dat allen groei belemmerde. Peulen, doperwten, boonen en augurken waren 
gepoot, want de tijd was daar, doch gingen hoegenaamd niets vooruit, ja, de beide 
laatste vruchten konden het tegen den kouden en schralen noordenwind en de strenge 
nachtvorsten niet volhouden, zoodat men zich meermalen genoodzaakt zag andere planten
voor de eerste in de plaats te poten. Niet te verwonderen, dat velen de toekomst 
donker inzagen. Thans echter is weder een ieder vol hoop en moed. Het gewensehte en 
lang verwachte zomerweder is gekomen, en alles begint flink te groeien.
Reeds zijn de eerste peulen van hier verzonden door J. Mank. Dit is reeds het 7e 
jaar, dat hij achtereenvolgens de eerste afleverde.

26 september 1887  [...] - 24 September. -
Voor den Hoogen Raad is behandeld het cassatie-beroep van den opzichter der
Maatschappij Griendtsveen te Horst, [...]
dat nabij het spoorweg-wachthuis 19b op het stort van de spoorweglijn Helenaveen-
Venlo stond, en in de nabijheid van een met turfstrooisel gevulden spoorwegwagen, van
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eene partij droge turf staande op den peel der maatschappij Helenaveen en ook in de 
nabijheid van vier bewoonde keeten, waardoor niet alleen gevaar te duchten was voor 
de algemeene veiligheid van personen en goederen, maar waardoor ook eene aanzienlijke
hoeveelheid, 260 meter, schaarhout ten nadeele van den Staat en een woonkeet met een 
gedeelte van haar inboedel is verbrand. [...]

8 oktober 1887  - Advocaat-generaal mr. Gregory heeft in de zitting van den Hoogen 
Raad conclusie genomen in de zaak van W. J. S., die door het gerechtshof te ’s-
Hertogenbosch tot 15 [dagen] hechtenis is veroordeeld ter zake van brandstichting 
waarvoor gevaar voor gemeen goed te duchten was. (Het in brand steken van dor gras in
het Helenaveen.) 
De conclusie strekte tot verwerping van het beroep. Het Hof zal den 31 October 
uitspraak doen. 

8 januari 1888  - Toen Donderdag avond de goederentrein van Bokstel-Venloo gepasseerd
was, bemerkte men dat een waggon met turfstrooisel in volle vlam stond en vernield 
werd. Daar de trein den wind van voren had, vermoedt men dat eene vonk uit de machine
op het turfstrooisel is gevallen en den brand veroorzaakt heeft.

8 maart 1888  MEIJEL. Zaterdag gleed te Helenaveen een smidsknecht
op een bruggetje uit, en kwam in het water terecht; alhoewel men hem spoedig uit het 
water hielp, is hij toch, eenige uren later, aan de gevolgen hiervan overleden.

5 april 1888  MEYEL. Bij Helenaveen sloeg Vrijdag de bliksem in de
turfstrooiselfabriek en verbrijzelde eenige glasruiten, daarop sloeg het hemelvuur op
een hoop turf, die geheel uit elkander geworpen werd. 

20 mei 1888  De Peel.
Wij stellen u voor, schrijft ons een der leerlingen van de Handelsschool, die op reis
zijn ons naar de katoendrukkerij der heeren Van Vlissingen en Mathijsen te Helmond te
vergezellen, welke ons met de meeste bereidwilligheid toegang verschaft hadden. 
Hoofdzakelijk legt men zich hier toe op de vervaardiging van Indische stoffen zooals:
sarongs, kaëns slendangs enz., en wij mogen zeggen, dat zij dit voortreffelijk doen, 
zoodat deze stoffen dan ook voor eenen leek niet van de Indische te onderscheiden 
zijn. De grootste zorg moet hierbij echter in acht genomen worden, daar de Javaan 
gehecht is aan zijne inlandsche kleuren en teekeningen. Zelfs bij de verpakking kan 
één bandje, dat verkeerd bevestigd is of geene goede kleur heeft, de geheele waar 
voor den handel ongeschikt maken.
Deze fabriek ontvangt ruwe katoenen stoffen en onderwerpt ze aan verschillende 
bewerkingen, als het zengen, bleeken, scheeren, borstelen enz., ten einde de stof 
voor het drukken geschikt te maken. Dit geschiedt machinaal (meesta) met aniline 
kleurstoffen, ook indigo) door middel van groote koperen cylinders, waarop de figuren
gegraveerd zijn. Men staat zoowel verbaasd over de technische bekwaamheid der 
arbeiders, als over de kunstige inrichting der machines, waarmede dit graveeren 
geschiedt. 
Vergun ons nog een vraag die wellicht voor de kraakzindelijke huisvrouwen, welke zoo 
gaarne met hare katoenen stoffen pronken, niet van belang ontbloot is. Zouden zij wel
weten, dat diezelfde katoenen stoffen gedurende eenigen tijd in kokenden koemest 
liggen? Maar maakt u niet ongerust; wat vuil gemaakt wordt, maakt men ook weer schoon
en hare katoentjes hebben door deze bewerking schitterende kleuren gekregen.
Maar laten wij verder gaan. Wij gingen dezen eersten dag vaar de Peel. "De Peel", 
zegt ge, is dat niet een moeras, dat daar ergens op de grens van Brabant en Limburg 
ligt!" Juist, dat moeras bedoelen wij, dat trok ons zoo aan, daar wij wisten, dat wij
daar hartelijk welkom waren. Laten wij voet bij stuk houden en beginnen bij het 
begin. In deze Peel dan, die men in de wandeling een moeras belieft te noemen, liggen
uitgestrekte veenderijen welke door verschillende maatschappijen ontgonnen worden. 
Een dezer "de maatschappij Helenaveen", had ons in de gelegenheid gesteld met die 
"ellendige Peel" kennis te maken. Haar bootje de "Barend" bracht ons weldra te midden
van een kanaalnet, dat de maatschappij ten behoeve van het vervoer en van de 
afwatering der venen heeft laten graven. Dit kanaal, bekend onder den naam van 
Helenakanaal, mondt bij Helden in het Noorder kanaal, dat op zijne beurt in de Zuid-
Willemsvaart bij Nederweert uitloopt.
De vraag, die wij ons hier nu stellen moeten, is: hoe verkrijgt men de turf?
Het antwoord is niet moeilijk te geven. 
Het zoo bekende heideplantje, de Erica, groeit in eene dunne laag aarde (bonkaarde), 
welke de turflagen aan het oog onttrekt. Deze moet dus verwijderd worden. Laten wij 
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onzen oogen den kost geven en gindsche mannen gadeslaan, die, maar pas op, val niet, 
hier is een greppel. Weet ge, waartoe die dient? Van deze greppel hangt het welslagen
eener veenderij af. Het water toch, dat in de turf aanwezig is, zakt hierin en vloeit
zoodoende gemakkelijk naar de kanalen af. Wij zijn intusschen bij onze vrienden 
gekomen, twee kloek gebouwde Hannoveranen. Zij hebben juist de bonkaarde weggenomen 
en nu zien we duidelijk eene lichtgele stof liggen. Dit is de vale of mosturf, die 
zich uit mos en lisplanten gevormd heeft, welke nog niet geheel en al verkoold, maar 
gedeeltelijk verrot zijn. Komen vele lisplanten en grasstengels in de turf voor, dan 
noemt men die pijpert. Deze turf is dan ook ongeschikt als brandstof, maar wordt 
gebruikt om 's winters de turf hoopen te bedekken en alzoo voor bevriezing te vrij 
waren. 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 Duitschers (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. Deze Hoogeveners werken steeds alleen en wel "op 't 
wagentje", de Duitschers daarentegen "op 't riekske." 
Het is eigenaardig te hooren hoe de eerstgenoemden geheel andere benamingen voor de
turf bezigen dan de Duitschers. Na moet ik wel erkennen, dat onze vriend een 
grappenmaker was, hij hield er ten minste allerkoddigate uitdrukkingen op na en 
noemde bij v. de gele turf "lever", de zwarte "echt spek", Pijpert vertolkte hij door
het woord: "Hagenaartjes", omdat men in Den Haag, zoo vertelde hij, uit de 
lisplanten, die er in voorkomen, vuurmakers maakt. Hij vwerkte op dezelfde wijze als 
de Duitschers, doch verstond beter de kunst de turven te rijen (op stok te zetten) en
gebruikte geen riek, alleen een stikker en eenen oplegger. Wanneer we dus een 
verticale doorsnee van den grond maken, dan krijgen we: 1o. bonkaarde, 2o. vale turf,
3o. zwarte turf, 4o. zand. Ten slotte nog eene algemeene opmerking over het graven. 
De grond is zoo zacht, dat het onmogelijk is, een diepe kuil te maken, zonder het 
gevaar te loopen, dat de wanden zouden instorten. Wanneer de gravers dan ook eenige 
klemmen (d.w.z.) eenige lagen van eene turf afgestoken hebben, gaan ze trapsgewijae 
voort, graven als 't ware trappen in de turf.
Het werkloon van een graver is per dag f2.50, f3; dat van een gewoon werkman fO.BO 
f1.50. Bovendien ontvangen de werklieden bij hunne komst van de Maatschappij eene 
hut, dekens, glazen, pannen enz doch moeten dit alles bij vertrek weder teruggeven. 
Wij willen u niet vermoeien om de 1000 HA., die de oppervlakte van deze veenderijen 
uitmaken, met u geheel en al af te loopen, doch zullen u maar in de
turfstrooiselfabriek brengen, waar ge alles op uw gemak bezien kunt. Deze fabricatie 
is eene vinding van den nieuweren tijd. Men heeft namelijk ontdekt, dat 
plantenvezels, welke in de vale turf voorkomen, zeer goed te gebruiken zijn. De 
praktijk heeft dan ook bewezen, dat turfstrooisel een uitstekende ligging voor dieren
is. De vezel is, na bewerkt te zijn, niet hard en bezit de eigenschap, dat zij gretig
water (8-maal haar volume) en ammonia in zich opneemt. Hiervan is het gevolg, dat
turfstrooisel tevens eene uitstekende meststof wordt.
Laten we nu eens nagaan, hoe het mogelijk is, dat men van die turven turftrooisel 
maakt.
Hiertoe worden zij door middel van "Reiswölfe" (groote cirkelvormige zaagblalen, 
waarvan de tanden tegenover elkaâr staan) in stukken gescheurd, welke door eenen 
elevator en eene jacobsladder in een groote, ronddraaiende cylindervormige zeef 
gebracht worden. Het stof valt door de zeef en wordt daarna in pakken geperst. De 
groote stukken, die achtergebleven zijn, komen in aanraking met spijkertjes, welke 
zich aan de oppervlakte van eenen ijzeren cylinder bevinden, die in de zeef 
rondwentelt. De vezels zullen aan de spijkertjes blijven vastzitten en eindelijk voor
uit de machine vallen. Een Hollander, de heer Béraud, heeft het gelukkige denkbeeld 
gehad, om deze vezels tot eene soort van wol te ver werken, die naar hem Béraudine 
genoemd wordt. Alles, wat nu nog in de zeef achtergebleven is, komt in groote persen,
welke de massa tot rechthoekige pakken vervormen. Zoo worden eiken dag uit 1200 stère
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vale turf 750 pakken turfstrooisel vervaardigd, welke gemiddeld ieder 150 — 170 KG. 
wegen. Tegenwoordig voert men het turfstrooisel uit naar Bordeaux, Engeland,
Duitschland, Zwitserland Italië. 
De maatschappij Helenaveen trekt geen Béraudine uit de turf. Hierdoor gaat natuurlijk
zeer veel verloren, dat voor anderen een aardige bron van inkomsten zou kunnen 
worden. Indien er namelijk iemand was, die het noodige kapitaal en de noodige energie
bezat, om daar ter plaatse eene Béraudinefabriek op te richten, dan zou hij zeker op 
een inkomen van f5000 kunnen rekenen. Wie zal echter beginnen? Wij hopen van harte, 
dat er zich in de toekomst iemand zal aanbieden. 
Maar wij moeten ons haasten, want het diner ons door een der bestuursleden zoo 
welwillend aangeboden, mogen wij niet laten wachten. 
In gedachte zie ik u lachen; — ja,een diner in de Peel klinkt vreemd, maar het zal u 
duidelijk worden, indien ik u zeg, dat men op het zand dat door het ontvenen bloot 
gelegd wordt, de fijnste groenten en vruchten aankweekt. 
Noemt ge, waarde lezers, de Peel nu nog een moeras? 
Wij hopen van niet; moge deze gebrekkige beschrijving u bewijzen, dat ook hier door 
de energie van enkele mannen groote dingen tot stand gekomen zijn. 
Aan het slot van dit rapport gekomen, kunnen wij niet nalaten een woord van 
hartelijken dank te brengen aan den directeur, den heer Bosch, die ons overal 
rondleidde en steeds bereid was ons ophelderingen te geven. Eveneens onze oprechte 
dank aan het bestuurslid den heer ijan L. voor de allervriendelijkste ontvangst welke
hij ons bereid heeft! 
De gezellige en leerzame uren in Helenaveen doorgebracht, zullen zeker lang in ons 
geheugen blijven! 
A. J. L. V.

12 juni 1888  § NEDERWEERT, 11 Juni. Op het einde van verleden week heeft op de 
Heinebaan hier een hevige peelbrand plaats gehad, die eenige dagen aanhield, en van 
verschillende eigenaars turf vernield werd, zoodat er nog al aanzienlijke schade 
wordt aangericht. Deze brand wordt toegeschreven aan wegwerpen van brandende 
lucifers, of aan het leggen van vinkturf, zooals men het noemt, ten dienste der 
rookers.

7 september 1888  § - In den avond van 2 dezer is de Wed. Aarts,
arbeidster te Helenaveen, toen zij van de herberg van M. terugkeerde, waar zij hare 
dochter vergeefs gezocht had, door de duisternis in het kanaal geraakt en verdronken.
Hoewel men op haar hulpgeroep spoedig ter plaatse was, kon men slechts  haar lijk 
ophalen.
8 september 1888  HELENAVEEN. Jacoba Scharmij, 44 jaren oud, 
wed. H. Aarts, arbeidster alhier, die in den avond van Zondag 2 September ten huize 
van den herbergier M. Alhier was gekomen, om hare dochter te zoeken en daarna  
huiswaarts keerde, is zeer waarschijnlijk, door de duisternis misleid, in het kanaal 
gevallen, hoewel op het hulpgeroep zij spoedig uit het water werd gehaald, waren toch
de levensgeesten verdwenen. 

25 oktober 1888  HELENAVEEN.
Door de edele mildheid van onzen ge-eerbiedigden Koning, wordt voor Helenaveen en 
zijne arbeidersbevolking een gunstig verschiet geopend. Z. M. heeft besloten, voor de
arbeiders van Helenaveen de middelen beschikbaar te stellen, om vee te koopen, de 
beste zaden aan te schaffen, meer land aan te pachten en te bewerken, kortom, om ze 
te helpen, eigenaar te worden van huis en hof. Hierdoor wordt de aandacht in den 
lande meer gevestigd op het nijvere Veendorp Helenaveen, dat op de grenzen van
Limburg bij Deurne ligt. De werkzaamheden en ontginningen van de daar gevestigde
Veenmaatschappijen hebben ook reeds eene streek van het Horster grondgebied in onze 
provincie in beslag genomen, zoodanig zelfs, dat op Horster grond aan het einde van 
het hoofdkanaal voor eenige jaren een nieuw spoorwegstation gebouwd werd.
‘t Zal dus niet ten onpas zijn, om het ontstaan, den voortgang en den bloei der 
veenkolonie eenigszins nader voor de lezers van den N. K. te schetsen.
Helenaveen behoort tot de burgerlijke gemeente Deurne, die thans Deurne, Liessel en
Helenaveen heet.
De ondernemende Johan van de Griendt, geboren te Orthen, te ‘s-Bosch woonachtig, liet
zijn oog vallen op de uitgestrekte peelgronden van Deurne, en besloot, na eenige 
proefnemingen, tot de ontginning dezer urenbreede, woeste veenstreek. Hij vormde 
daarom eene maatschappij, met het doel, om de Peel te verveenen, en kocht een 
aanzienlijk groot terrein, ter plaatse, waar nu het dorp Helenaveen ligt. Het voert 
den naam van Helenaveen naar mej. Helena Panis, de echtgenoote van den heer van de
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Griendt.
Reeds in 1853 maakte men een begin met het verveenen van de aangekochten grond, en 
werd een bevaarbaar kanaal gegraven, om de turf daar langs te vervoeren.
Dit kanaal loopt uit van de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert onder Sluis No. 15, en 
neemt aanstonds de richting van hetzelfde onafgewerkt kanaal, waarmede Napoleon I 
Antwerpen met Venlo wilde verbinden, welk kanaal ook gedeeltelijk bij den aanleg der
Zuid-Willemsvaart gevolgd is. Dit Napoleonskanaal werd bevaarbaar gemaakt tot voorbij
het dorp Meijel, waar een nieuw gegraven vaart naar Helenaveen leidt. In het
turfkanaal vindt men geen sluizen, en om het overtollige water af te voeren, heeft 
men uit het Napoleonskanaal een zijtak in de richting der Maas gegraven, waardoor dit
langs den kunstmatigen waterval (voorbij Neer aan den grooten straatweg van Weert 
naar Venlo) in het Maasdal en verder in de rivier stort. Eene nieuwe sluis is, twee 
jaar geleden, aan het wachthuis no. 2 gebouwd. Voorts zijn van uit het hoofdkanaal in
Helenaveen, op dezelfde wijze als in de Friesche, Drentsche en Utrechtsche veenen, op
gezette afstanden weder 7 meter breede kanalen gegraven, die loodrecht op het 
hoofdkanaal staan, en die tot diep in het veen indringen. Hier langs wordt de turf 
met schuiten, zoogenaamde bokken, in de hoofdvaart gebracht.
De veelvuldige werkzaamheden lokten in 1853 vele arbeiders derwaarts, die zich 
aanvankelijk met zoden hutten behielpen, en slechts gedurende het goede seizoen in ‘t
Veen verbleven. Sommigen vestigden zich echter voor goed, en de directiewoningen, de 
huizen van het ambtenaarspersoneel en de woningen der vaste arbeiders vormden spoedig
een dorp, dat, zooals we boven reeds zeiden, Helennaveen genaamd werd. Bij de eerste 
volkstelling in 1863 bedroeg het aantal inwoners 365, terwijl het getal inwoners 
sinds dien tijd aanzienlijk gestegen is.
De vele R. C. bewoners van ‘t Veen begaven zich in den aanvang ter kerke naar Meijel,
op vijf kwartier afstand van ‘t dorp, wijl de parochiekerk Liessel twee uren ver lag.
De kerkelijke bedieningen werden sinds 1855 door pater Meerman van Koningslust (onder
Helden) uit, verricht. Zoodra echter in 1857 eene doelmatige woning met ruime 
achterhuizing in gereedheid was gebracht, die tot pastorie en anexe hulpkerk zou 
dienen, benoemde Z. D. H. de Bisschop J. Zwijsen, van ‘s Bosch, in October 1855 een 
te Helenaveen verblijvenden rector, den eerw. heer J. M. Nuijts, die reeds den 15 
october van dat jaar de eerste H. Mis te Helenaveen opdroeg. Twee jaar later stierf 
rector Nuijts, en werd te Helenaveen begraven; op 23 Nov. 1859 werd de eerw. heer Th.
L. van den Eijnde rector te Helenaveen. De kapel werd later geheel verbeterd.
Langzamerhand nam de bloei der kolonie toe; nieuwe huizen werden gebouwd, gronden 
ontgonnen, nieuwe kanalen gegraven en de verzending van turf nam zeer toe.
Ook werd het veen door branden geschikt gemaakt ter ontginning. Het boekweitzaaien 
werd op groote schaal ondernomen, evenals dit in de Aster Peel geschiedde.
Allerlei landbouwproducten werden er getrokken, en wel in den laatsten tijd met 
zooveel succes, dat men op de jongste landbouwtentoonstelling te Venlo met 
bewondering stilstond, voor de prachtige inzending veldgewassen, geteeld op
Helenaveen’s bodem.
Een nieuwe tak van industrie heeft bovendien in de laatste jaren voor de kolonie het 
uitzicht geopend op een voortdurenden bloei, nl. de fabricatie van turfstrooisel.
Men weet, dat voor velen, in de paardestallen aan turfstrooisel boven stroo de 
voorkeur gegeven wordt, wijl het de hinderlijke amoniaklucht opslorpt, en daardoor 
zeer geschikt wordt ter bemesting van lichte gronden.
Tot het maken van turfstrooisel wordt alleen de vederachtige, bovenste laag van het
veen gebruikt, die voor de turfmakerij geene waarde heeft.
Zoodoende is de bovenkorst van het vee, die vroeger als waardeloos werd beschouwd, 
een voordeelig handelsartikel geworden.
Aan het station Helenaveen zijn verschillende fabrieken van turfstrooisel verrezen, 
waarvan de eerste voor een 6tal jaren door een Duitscher gesticht werd. Een nieuw 
kanaal op Deurnensch grondgebied biedt verder eene nieuwe gelegenheid, tot het 
vervoer van den turf.
Door de oprichting eener nieuwe Maatschappij, het Griendtsveen, heeft de ontginning 
nog grooter omvang genomen, en zijn aan het station bij de haven vele 
arbeiderswoningen verrezen.
Alhoewel de kolonie zich nog altijd in betrekkelijke welvaart mag verheugen, doet 
zich toch de geduchte concurrentie van de steenkolen zeer gevoelen. Vele 
steenfabrieken en pannenbakkerijen, die vroeger met turf gestookt werden, gebruiken 
nu steenkolen, en de turfverkoop is er niet op vermeerderd. Ten einde de kolonie 
tegen achteruitgang te behoeden, heeft Z. M. de Koning, die een open oog heeft voor 
de behoeften en nooden van industrieele ondernemingen, zoowel als voor ‘t lot der 
arbeiders, zijn financieelen steun thans toegezegd, aan de Veenmaatschappijen niet 
alleen, maar ook in ‘t bijzonder aan de arbeiders.
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We moeten daarom aan de vrijgevigheid van onzen geëerbiedigden Koning met een 
erkentelijk gemoed hulde brengen, en met onzen grootmoedigen Vorst Helenaveen bloei 
en welvaart wenschen.
We wijzen ook met genoegen op de woorden, die de Directeur van Helenaveen naar 
aanleiding der gunsten van Z. M. den koning, tot de arbeiders richtte en die o. i. 
zeer juist den omvang der gunstbewijzing toonen.
“Arbeiders! de Koning helpt u uit eigen beweging; niets dwingt hem daartoe.
“Dat de oogen des Konings op deze stille afgelegen plek in zijn Rijk zijn gevallen,
“is voor u allen een onwaardeerbaar geluk. Weest er erkentelijk voor.
“En tot welke godsdienstige gezindte gij ook behooren moogt, en op welke wijze gij
“het doet - vergeet niet den braven Koning te gedenken, achter wiens naam “Willem”
“wij voortaan zullen voegen den schoonen eeretitel van den Goede, van den
“Weldoener van Helenaveen.”

25 en 27 oktober 1888  [Belangstelling voor Helenaveen]
- Zooals bekend is heeft Z. M. in den laatsten tijd op meer bijzondere wijze van 
zijne groote belangstelling in de welvaart des lands blijk gegeven.
Op last des Konings zijn o. a. opgaven verstrekt van de in iedere gemeente der 
provincie Noordbrabant aanwezige bosch- en heidegronden en zijn daarvan uitvoerige 
kaarten opgemaakt. Tevens gaf Z. M. het verlangen te kennen, te worden ingelicht 
omtrent den stand van het fabriekswezen in eenige gemeenten, van de vruchten-cultuur 
in de Langstraat en van de verveningen en ontginningen door de Maatschappij
Helenaveen. Deze Maatschappij mocht in het bijzonder ‘s Konings groote belangstelling
ondervinden. Omtrent haren werkkring heeft Z. M. zich. uitvoerige rapporten laten 
voorleggen en tevens herhaalde malen een plaatselijk onderzoek doen instellen door 
den Intendant van Zijner Majesteits particulier domein Soestdijk.
Z. M. betuigde hooge tevredenheid in de wijze van werken der Maatschappij, die in de 
laatste jaren hare ontginningen en cultures, voornamelijk die van groenten en ooft, 
meer bijzonder aan het particulier initiatief der bewoners van Helenaveen overliet. 
Het behaagde den Koning het Beschermheerschap over de Maatschappij te aanvaarden en 
als een gevolg daarvan wenschte de Koning de bewoners van Helenaveen in hun 
landbouwbedrijf krachtig te steunen.
Z. M. stelde zeer belangrijke bijdragen ter beschikking der Maatschappij, 1. tot 
afdoening van alle schuld, die de Nederlandsche vaste arbeiders aan de Maatschappij 
mochten hebben (de Maatschappij stelt n. l. hare vaste arbeiders door voorschotten in
de gelegenheid een eigen landbouwbedrijf te beginnen); 2. tot vorming van fondsen; a.
ter ontwikkeling en verbetering van den veestapel der bewoners van Helenaveen en b. 
ter bevordering van de groenten, ooft- en boschcultuur.
Het krachtig optreden des Konings heeft ten doel de ontwikkeling en bevordering van 
die cultures, welke Z. M. het voordeeligst voor de arbeidende klasse acht.
Het bestuur der Maatschappij Helenaveen heeft de koninklijke gunsten dankbaar 
aanvaard.
Zondag na afloop der godsdienstoefening werd van 's Konings gunstige beschikkingen 
aan de bewoners van Helenaveen mededeeling gedaan. De bevolking verzamelde zich voor 
het met vlaggen versierde Directeurshuis; het gemeentebestuur van Deurne (tot welke 
gemeente "Helenaveen" behoort) alsmede het bestuur der maatschappij en hare 
ambtenaren waren tegenwoordig. Aan den directeur, den heer G. Bosch, was de taak 
opgedragen de bevolking toe te spreken. In eenvoudige taal, passend voor deze 
gelegenheid, deelde hij aan de inwoners mede, dat zij tot het hooren eener zeer 
blijde boodschap waren bijeengeroepen. De Koning verlangt, dat het den arbeiders van
Helenaveen zal welgaan en daarom stelt de Koning middelen beschikbaar om vee te 
koopen; om de beste zaden aan te schaffen; om wat meer land te pachten en te 
bewerken; om, zoo mogelijk, eigenaar te kunnen worden van een huis en een hof. 
Aandachtig en stil werd de mededeeling van den directeur aangehoord en toen hij 
geëindigd had werd een daverend "Leve de Koning!" uit volle borst aangeheven en 
onmiddellijk werd het volgende telegram verzonden: 
“Aan Z. M. den den Koning. 
"De bevolking van Helenaveen verneemt 
"zoo even van den directeur Bosch, dat de 
"Koning haar gelukkig wil maken en daartoe 
"de middelen ruimschoots verstrekt heeft. 
"Met diep ontzag danken wij Uwe Majes-
"teit voor de hulp in zoo velerlei vorm en 
"wij beloven den Koning door arbeid on 
"oppassen te toonen, dat wij de hulp waardig 
"willen worden. Des Konings mildheid zal 
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"in herinnering blijven tot het verste nageslacht.
"Leve de Koning en Zijn Huis ! 
"Van Uwe Majesteit de getrouwe 
"en gehoorzame onderdanen, 
"De bevolking van Helenaveen, 
"Namens haar, 
"L. J. VERHOEVEN , 
"Hoofdopzichter." 

En nu, zoo hervatte de directeur, nog een ernstig woord. De Koning helpt u uit eigen 
beweging, niets dwingt Hem daartoe. Dat de oogen des Konings op deze stille afgelegen
plek in zijn Rijk zijn gevallen is voor u allen een onwaardeerbaar geluk. Weest er 
erkentelijk voor.— En tot welke godsdienstige gezindte gij ook behooren moogt en op 
welke wijze gij het doet — vergeet niet den braven Koning te gedenken, achter wiens 
naam "Willem" wij voortaan zullen voegen den schoonsten eeretitel van "den Goede", 
van den Weldoener van Helenaveen. Het overige van den dag werd in gepaste 
feestvreugde doorgebracht.

26 november 1888  [...] Vooral de maatschappij Helenaveen, die onder de gemeente
Deurne in Noord-Brabant aan verveeningen en ontginningen doet, en waarvan de koning 
beschermheer is, ondervond zijne belangstelling. Zoo schonk hij de noodige gelden om 
de schulden der vaste arbeiders aan de maatschappij aftedoen, en tot vorming van 
fondsen, waaruit de veestapel, de groenten-, ooft- en boschcultuur kunnen worden 
verbeterd. Plechtig werd na afloop der godsdienstoefening van een en ander aan de 
bevolking meêdeeling gedaan, aan den koning werd de dankbaarheid der begiftigden 
getelegrafeerd en door den directeur werd voorgsteld hem in het vervolg nooit anders 
te noemen dan Willem den goede, een naam hem indertijd reeds door Hofdijk gegeven, 
toen hij zich bij een watersnood zoo wakker had gedragen.

15 december 1888  Een Koninklijk geschenk aan Limburg. 
Gingen er van alle zijden uit den lande in het laatste tiental jaren stemmen op, die 
wezen op den calamiteuzen toestand van den landbouw, en op den achteruitgang van den 
veestapel, en leed Limburg mede in den algemeenen nood, onze geeerbiedigde Koning, 
begaan met het lot zijner onderdanen, heeft in de laatste jaren herhaaldelijk 
getracht, in den nood te helpen, door bijstand uit zijne particuliere kas. 
Helenaveen en zijne bevolking ondervonden in den loop dezes jaars de zorgende 
vrijgevigheid van een geëerden Oranjevorst, en met vreugde werd ook hier die schoone 
daad op prijs gesteld. […] 

15 december 1888  Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat de toestand van Z. 
M. den Koning, ondanks eene in de laatste dagen der vorige week geconstateerde kleine
verheffing der chronische kwaal, waaraan Z. M. lijdende is, bevredigend blijft. […] 
De vruchten van dien arbeid komen, zooals men weet, in de eerste plaats ten goede aan
de Maatschappij van Weldadigheid en Helenaveen. 

12 januari 1889  De nijverheid in de Peel.
Wie vóór een dertigtal jaren een kaart ter hand nam 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 roerdamp 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. Door verbeterden waterafvoer zijn de vliezen grootendeels verdwenen. 
Door opvolgenden verkoop van gedeelten gemeentegrond, zijn nieuwe eigenaars en 
ontginners gekomen, die bosschen aangelegd en moerassen drooggelegd hebben, en die 
rondom de door hen gestichte woning door noeste vlijt eenige morgen gronds in 
bouwgrond herschiepen.
De besturen der gemeenten, die een gedeelte der Peel bezaten, hebben ook niet stil 
gezeten. Zij hebben door den aanleg van wegen, waterleidingen, kanalen en vaarten den

#20130819  60  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

3295

3300

3305

3310

3315

3320

3325

3330

3335

3340

3345

3350

3355

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

vooruitgang der streek zeer bevorderd.
Toch had de Peel nog meer waarde, dan voor enkele ontginning. De bovengrond toch 
bestaat geheel uit veengrond, en is daardoor zeer geschikt voor de turfmakerij.
Door het in veiling brengen van gunstig gelegen gedeelten, gaven de gemeenten Deurne 
en Horst aan de particuliere nijverheid gelegenheid, hier een nieuwe bron van 
volkswelvaart en volksbestaan te openen, die zegen over de streek zou brengen.
Vroeger hebben we reeds in eene beschouwing eene geschiedenis van Helenaveen 
geleverd, die onzen lezers wellicht nog eenigszins in ‘t geheugen zal gebleven zijn.
Daarom stellen we ons hier tevreden, met te herinneren, dat de heer Van de Griendt 
uit ‘s Bosch, de grondlegger van het dorp Helenaveen en der turfindustrie aldaar is; 
andere Maatschappijen hebben zich bij de eerste gevoegd. Kanalen en wijken zijn 
aangelegd, en bevorderen het verkeerDe turfstrooisel-industrie deed verscheidene 
fabrieken verrijzen, en gaf vele handen werk.
Z. M. de Koning toonde nog onlangs Zijne Hooge ingenomenheid met Helenaveen en met 
het werkvolk, dat hier “goed betaald, goede gevoed, zonder dwang of gedwongen 
winkelnering” ? cht over de nijverheid ? streek onzer provincie ? we hier eenige 
bijzonderheden ? ontleend aan de mededeelingen? het geneeskundig staatstoezicht? kend
is, heeft de maatschappij ? in 1884 ruim 400 hectaren ? Horst in exploitatie 
genomen ? het uitgraven van zwarte veen ? op zeer kleine schaal ge? ?dt hier 
voornamelijk de bovenlaaag, de zoogenaamde grauwe turf ? strooisel verwerkt waarvan ?
1887 zijn afgeleverd 28,161,615 ?
In de turfstrooiselfabriek zijn werkzaam talrijke werklieden, onder welke ? jongens 
tusschen 14 en 20 jaren worden aangetroffen, terwijl ‘s winters ? des zomers 300 
volwassen mannen als turfgravers dienst doen. Voor het verwerken van turf, namelijk 
het in hopen zetten tot drogen, den aanvoer naar de schuiten enz. zijn ‘s winters 100
en ‘s zomers ongeveer 200 werklieden in dienst; de helft van dit laatste personeel 
bestaat nagenoeg uit jongens boven de 12 jaren en uit ongehuwde vrouwen.
De verdiensten der werklieden loopen zeer uiteen, doordien buiten de fabriek alles in
accoord geschiedt. In de fabriek ontvangen de volwassen arbeiders gemiddeld 16 cent 
per uur, terwijl de turfgravers en sjouwers ongeveer 15 cent, vrouwen 10 à 12 cent, 
en jongens 7 à 8 cent per uur verdienen. Volgens de directie overtreffen deze 
loonprijzen aanmerkelijk die, welke in Drenthe gegeven worden, zoodat ook geregeld 
veenarbeiders uit Drenthe en Overijssel te Horst werk zoeken en vinden.”
‘t Ware wel te wenschen geweest, dat Domela Nieuwenhuis, alvorens zijne insinuaties 
over slecht betaalde veenwerkers en f90 verdienende veenbazen in de Tweede Kamer te 
berde te brengen, eens een kijkje te Helenaveen en omstreken genomen had. Hij zou 
dan, zoo hij gewild had, zich hebben kunnen overtuigen van de ongegrondheid zijner 
ideeën en de valschheid zijner beschuldigingen. ‘t ?em noch zijn volgelingen echter
g?den, zijne theoriën daar te gaan verkondigen, want de nijvere veenarbeiders zouden 
hen wellicht, in hun ijver voor orde, misschien op al te gevoelige wijze aan ‘t vei?
nd willen brengen, dat zij van de roode theorieën volstrekt niet gediend zijn, en bij
trouwe arbeiders ook warme vaderlanders zijn.

16 februari 1989  HELENAVEEN — 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 Weekblad voor Deurne en omgeving zal dit overzicht de komende 
tijd in delen publiceren. Hierbij het eerste deel.
De belangstelling van Koning Willem III voor de Maatschappij Helenaveen ontstond naar
aanleiding van gegevens, die het verslag van de provincie Noord-Brabant aandroeg met 
betrekking tot een teruggang in de lonen bij het 'werkvolk' in de fabrieken elders en
de gestaag stijgende werkloosheid. Daarnaast werd melding gemaakt van de 
werkzaamheden van de Maatschappij Helenaveen, die juist te kampen had met een gebrek 
aan seizoenarbeiders. Bovendien, zo bleek de Koning later uit de berichtgeving van de
Maatschappij, waren de arbeidsvoorwaarden in Helenaveen stukken beter dan elders in
Noord-Brabant. Reden te meer voor Zijne Majesteit om te trachten hier maatregelen te 
nemen. Vermoedelijk werd de aandacht van de Koning nog versterkt door het gegeven, 
dat in Helenaveen de ontginning door de verhoogde werkzaamheden in de
turfstrooiselfabrieken enigszins op de achtergrond raakte. En de belangstelling van 
de Koning immers ging het meest uit naar het in kultuur brengen van gronden.
Een en ander resulteerde in een stroom van missives, die tussen het Koninklijk Huis 
en de Maatschappij werden uitgewisseld. Maar kort ervoor was er van het paleis Het 
Loo bij de commissaris des Konings in de provincie Noord-Brabant een schrijven 
binnengekomen met de vraag de statuten van de Maatschappij Helenaveen en een korte 
omschrijving van de werkzaamheden toe te sturen; datum: 11 september 1888. De
commissaris des Konings vroeg daarop de Maatschappij hem de gestelde vragen te 
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beantwoorden, hetgeen al op 14 september gebeurde. De Maatschappij verwoordde in het 
schrijven de werkzaamheden in de vervening, de prijzen van de turf en turfstrooisel, 
het in kultuur brengen van de gronden etc. Over de arbeiders werd gezegd dat ieder 
werk had en geen enkel gezin gebrek. De seizoenarbeiders kwamen uit Friesland,
Drenthe en Overijssel aldus de berichtgeving. Een niet aflatende brievenreeks volgde 
vanaf 21 september van Het Loo. Zelfs in die mate, dat de direkteur G. Bosch, niet in
staat zijnde dagelijks naast zijn arbeid de brieven direkt te beantwoorden, op een 
bepaald moment een schrobbering kreeg. In de brieven werd voornamelijk 
gekorrespondeerd over de geschenken, die de Koning de Maatschappij aanbood en verzond
in de vorm van zaden, diverse soorten teenhout, tijdschriften over in het kultuur 
brengen van gronden, aardbeiplanten, peersoorten, bloemzaden, aspergeplanten, 
druiven, hop, meikers, komkommers, fruitbomen en aardappel- en erwtensoorten, 
broedganzen en een schaapskooi. Zelfs een droogmachine werd door de Koning aangeboden
en een grondboor toegezonden om ten behoeve van de Koning grondmonsters op 4 ' diepte
te nemen. Ook 'de chef bloemen des Konings' bracht eind september persoonlijk een 
bezoek aan Helenaveen. Teneinde aan de bloei van de Maatschappij mee te werken gaf de
Koning al in een vroeg stadium, 21 september, aan, het beschermheerschap van de
Maatschappij wel op zich te willen nemen. De Maatschappij, zeer vereerd, stemde 
hiermee in, en op 7 oktober 1888 berichtte de Koning dat hij het beschermheerschap 
aanvaardde.

Bijzonderheden
In oktober 1888 bracht een intendant van Koning Willem Ill een bezoek aan Helenaveen 
om Zijne Majesteit nader te informeren. Uit de rapportage kan een goed beeld worden 
gevormd van een toestand aldaar. Zo bedroeg het loon van de Nederlandse arbeider in 
de veenderij f7,-per week; graafwerk leverde per dag soms f2,30 op. Deze arbeiders 
huurden tegen een betrekkelijk laag bedrag woning en gronden met een huur van 30 tot 
50 cent per week inclusief tuintje. De arbeiders in de landbouwsector, die, zo 
vermeldt het rapport, wel enige tijd over hadden voor eigen landbouwverbruik, 
verdienen gemiddeld f5,- per week en zij, die in de turfstrooiselfabriek werkten 
(maar geen tijd hadden om voor zichzelf landbouw te plegen) f10,- in de week. De 
buitenlandse arbeiders verbleven in Helenaveen van half april tot de laatste helft 
van juni; het aantal arbeiders bedroeg in de zomer 708 en was in oktober teruggelopen
tot 427.
De schuld van de arbeiders aan de Maatschappij Helenaveen, de aanleiding tot de 
instelling van het Fonds Koning Willem III- bedroeg in 1886 f11.372.88 en eind 1888 
f14.698.09. Als oorzaak van de vermindering van de schuld worden de teruggelopen 
prijzen van tabak aangegeven. In eigendom bij de vaste arbeiders waren op dat moment 
78 koeien, 123 geiten, 13 schapen en 232 varkens. Men bezat geen paarden; deze werden
tegen een geringe vergoeding gehuurd bij de Maatschappij. De vestiging te Helenaveen 
besloeg in 1888: 112 woningen, 7 tabakschuren, 1 pakhuis, 1 openbare school met 
onderwijzerswoning, 2 kerken met pastorieën, 1 bijzondere school met woning, 2 
gebouwen op de scheepstimmerwerf en 20 stenen keten voor tijdelijke huisvesting. In 
de loop van het jaar werden 15 stenen keten verbouwd tot woningen voor de gezinnen 
van de vaste arbeiders. In oorspronkelijke vorm waren de keten: een ruimte onder de 
pannendaken, stenen muren met stookplaats en een brits langs de muren. De nieuwe 
keten kwamen er ruimer uit te zien met beschoten daken en zolder, waarop de arbeiders
nu in behoorlijke kribben sliepen. Beneden hield de kostbaas de woning voor zijn 
gezin, ingericht als volgt: twee woonkamers, waarvan een met stookinrichting en de 
andere met slaapgelegenheden. Verder een kelder, waarboven een opkamertje met bed, 
een bijkeuken met gootsteen en stalling. De privaten waren afzonderlijk buiten en het
drinkwater werd uit de vaarten geschept. In de verslaglegging van het Fondsbestuur 
aan Koning Willem III kan in de loop van de jaren de bevolkingsgroei c.q. -afname 
worden afgelezen. Zo waren er op het eind van 1890: 138 gezinnen, bestaande uit 762 
zielen, met als veestapel: 106 koeien, 21 kalveren, 242 varkens, 173 geiten en 13 
schapen. Eind 1900 waren er 164 gezinnen, bestaand uit 933 zielen, en de veestapel: 
19 paarden, 143 koeien, 39 kalveren, 275 varkens, 202 geiten en 16 schapen. In 1910 
daalde het inwonertal naar 130 gezinnen met 859 zielen, die er 138 koeien, 36 
kalveren, 191 geiten, 401 varkens en 15 paarden op na hielden en in 1920 waren de 
aantallen: 132 gezinnen met 837 zielen, die in het bezit hadden: 150 koeien, 44 
kalveren, 128 geiten, 420 varkens, 11 schapen en 39 paarden. Op het eind van 1930 
tenslotte woonden er in Helenaveen nog 89 gezinnen bestaande uit 548 personen met in 
hun bezit: 181 koeien, 108 kalveren, 79 geiten, 596 varkens, 24 paarden en 9550 
kippen.
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Koning Willem III
Koning Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk werd geboren te Brussel op 19 februari
1817, als oudste zoon van Koning Willem II en Anna Paulowna. Hij huwde 18 juni 1839 
zijn nicht Sophia Frederika Mathilda van Württemberg, die 3 juni 1877 overleed. Uit 
dit huwelijk werden drie zonen geboren, die allen tamelijk jong zouden overlijden, 
namelijk: Willem, geboren 4 september 1840, overleden 11 juni 1879; Maurits, geboren 
15 september 1843, overleden 4 juni 1850; Alexander, geboren 25 augustus 1851, 
overleden 21 juni 1884.
Na het overlijden van zijn vader op 17 maart 1849, aanvaardde Willem, als Koning 
Willem III de regering. Hij huwde op 7 januari 1879 (tweede huwelijk) (Adelheid) Emma
Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont. Geboren uit dit laatste huwelijk werd de 
latere Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1880. Koning Willem III stierf op Het Loo 
23 november 1890.
Van Koning Willem III is bekend, dat hij veel belang stelde in het produktief maken 
van de vaderlandse bodem en dan voornamelijk in het ontginnen van heide- en 
veengronden. Zeer begaan ook was hij met het lot van de nog met noodzakelijke 
handkracht werkzame Nederlander op deze terreinen. Immers vooral in de landbouw was 
op dat moment sprake van depressie, 'een ontredderde markt'. Zo had bijvoorbeeld de 
Nederlandsche Heidemaatschappij in Arnhem, - opgericht 5 januari 1888, met als doel 
de verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking door verhoging 
van de produktiviteit van de bodem en modernisering van de werkmethoden, - Zijne 
Majesteit warme belangstelling, tot uitdrukking komende in een ruime gift en het 
aanvaarden van het beschermheerschap. Het was dus niet zo, dat, zoals wel beweerd,
Helenaveen later profiteerde van het feit, dat de Koning om bepaalde redenen geen 
aandacht wilde schenken aan de werkzaamheden van de Heidemaatschappij. Van het 
Koninklijk huisarchief te 's-Gravenhage werd de mededeling verkregen, dat Koning 
Willem III zeer gul was met het uit eigen partikulier kapitaal verstrekken van giften
voor de hoogste noden en aan instellingen en personen zich bewegende op het gebied 
van het in kultuur brengen van gronden.

Totstandkoming van fonds Koning Willem III 
HELENAVEEN — Hieronder het tweede deel van de serie, die streekarchivaris R.J. Jansen
schreef naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Fonds, Koning Willem III.
Na de aanvaarding van het beschermheerschap wenste de Koning onmiddellijk te handelen
en gaf hij opdracht f6.000,- beschikbaar te stellen om vee aan te kopen voor de vaste
arbeiders van de Maatschappij Helenaveen. Enkele dagen later, op 10 oktober, kwam er 
bericht uit Het Loo, dat de Koning f25.000,- wilde schenken aan de Maatschappij
Helenaveen om de schulden wegens voorschotten van de vaste Nederlandse arbeiders 
kwijt te schelden. De uitbetaling zou geschieden in 12-maandelijkse termijnen. De
Koning liet de aanwending der giften over aan de direkteur van de Maatschappij. Het 
is het streven van Zijne Majesteit, zo staat in een der brieven, om de streek van
Helenaveen 'tot een bloeiende te maken’. De Koning wilde verder gaan, want mochten de
omstandigheden dit toelaten, zo werd 14 oktober 1888 uit Het Loo bericht, dan wenste 
hij de gift te verhogen tot f50.000,-. Op 20 oktober vindt dan op paleis Het Loo een 
bespreking plaats tussen Koning Willem III en de president-commissaris van de
Maatschappij Helenaveen mr. W.J. Roijaards van den Ham over de wijze waarop de giften
van de Koning kunnen worden aangewend. Met name wilde men van de zijde van de
Maatschappij de vorming van een fonds. Men trachtte zo de ineensmelting van 
geldmiddelen afkomstig van de Koning en de bezittingen van de Maatschappij tegen te 
gaan. Bovendien zou dan vermeden worden dat de welwillendheid van Zijne Majesteit 
werd uitgelegd als ondersteuning aan een individuele onderneming die de Maatschappij 
was. Het toegezegde geld f6.000,- en f25.000,- was volgens de mening van de
Maatschappij Helenaveen in ruime mate voldoende. Wanneer mocht blijken, dat in de 
toekomst de lust om eigenaar van grond te worden toenam, zou ter beoordeling van de
Koning het voornemen om het bedrag tot f50.000.- te verhogen kenbaar worden gemaakt. 
Het lag in de bedoeling, zo was het voorstel van de president-commissaris, om de 
gelden gelijkelijk te verdelen en deze niet zomaar ineens te schenken. Dit zou ten 
nadele strekken van degenen die reeds met aflossing van schulden waren begonnen en 
zoals gezegd 'te veel weldoen zoude de energie uitdooven’. De Koning ging akkoord met
de intentie van de Maatschappij een fonds te vormen, waarbij men het van de zijde van
de Maatschappij als een voorrecht beschouwde, dit te mogen noemen: 'Fonds Koning 
Willem III’ te Helenaveen: Het bestuur van de Maatschappij Helenaveen werd vervolgens
opgedragen de statuten en het huishoudelijk reglement van het Fonds op te stellen en 
daarvoor drie bestuurders te benoemen, bij voorkeur uit het bestuur van de
Maatschappij Helenaveen. Het was de uitdrukkelijke wens van de Koning om in het 
bestuur geen militairen 'in actieven dienst: gepensioneerd of op nonactiviteit' op te
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nemen, aangezien er volgens Willem III bij deze mensen 'eene neiging' bestond zich 
'zeer berispelijk en indisciplinair in staatszaken en administratiën te mengen, 
waarvan zij hoegenaamd geen verstand of begrip hebben’.
Later in mei 1889 werd definitief de verhoging van de toegezegde subsidie tot 
f50.000,- door de Koning ingetrokken.

Blijde ontroering
Op 21 oktober werd de beschikking van Koning Willem III aan bevolking van Helenaveen 
bekend gemaakt. De mensen aldaar, aldus het verslag, hoorden de boodschap 'met tranen
in de oogen' aan en 'grepen in blijde ontroering elkaars handen'. Ook het bestuur van
de Maatschappij Helenaveen sprak z'n waardering uit over de welwillende gaven van
Koning Willem III.
De naam van de Koning zal steeds met eerbied in dat afgelegen oord genoemd worden en 
van nu of verbonden zijn aan de herinnering van verlossing uit drukkende tijden en 
openstelling van een betere toekomst, en naast eerbied voor de vorst zal dankbaarheid
de harten der eenvoudige lieden vervullen: aldus een verklaring. De maatschappij zal 
open staan voor alle arbeiders van goed en zedelijk gedrag, hoofden van huisgezinnen 
'welke met den schop behoorlijk kunnen omgaan' zo werd tevens gezegd. Enkele maanden 
later (april 1889) werd in een aandeelhoudersvergadering een en ander nog eens 
verwoord: 'de toestand van de Maatschappij is veel beter geworden; dat is te danken 
aan de loop der omstandigheden, maar niet weinig ook aan de belangstelling van Zijne 
Majesteit de Koning, niet alleen in woorden maar ook in daden, zoals door het op zich
nemen van het beschermheerschap, door giften in natura en in gelden. Bijdragen die 
door de stichting van het Fonds Koning Willem III, naast de voordelen door de
Maatschappij, een afdoende verbetering in de materiële toestand opleveren'. Hulde 
werd door de voorzitter gebracht aan de Koning ‘wiens treurige gezondheidstoestand 
wellicht zijn hoge belangstelling zal stuiten'.

Stichtingsakte en reglement
De stichtingsakte van het Fonds Koning Willem III te Helenaveen werd verleden op 16 
februari 1889 in het gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch voor notaris mr. J. de 
Bergh. Namens de Koning trad op jhr. mr. P.J. Bosch van Drakensteijn, commissaris des
Konings in de provincie Noord-Brabant. De door Koning Willem III beschikbaar gestelde
gelden zouden aan deze stichting komen. De doelstelling van de stichting werd 
omschreven als: 'de ontwikkeling van den landbouw, den tuinbouw en de veeteelt en de 
bevordering der welvaart van de zich aan landbouw, tuinbouw en veeteelt wijdende 
vaste Nederlandse arbeiders- en pachtersbevolking op de gronden die vormen het 
voorwerp van exploitatie der te 's-Hertogenbosch gevestigde N.V. Maatschappij tot 
ontginning en vervening der Peel, genaamd Helenaveen, beschermheer: Zijne Majesteit 
de Koning'.
Tot de stichting werd bestemd een som van f31.000,-, die door de bestuurders 'ter 
voorschreven einde' zou worden uitgekeerd. De akte bevat 14 artikelen. Zo is in 
artikel 1 bepaald, dat het Fonds wordt geacht te zijn gevestigd ter plaatse waar de
Maatschappij gevestigd is (destijds 's-Hertogenbosch). Artikel 2 geeft aan, dat het 
beheer dient te geschieden door een bestuur bestaande uit bestuurders en
commissarissen van de Maatschappij. Als leden van het eerste bestuur worden in het 
derde artikel benoemd: W.J. Roijaards van den Ham, G.G.G. Canter Cremers en F.J.J.M. 
van Rijckevorsel. De aanstelling geschiedt voor het Leven (artikel 4). De regeling 
van vervanging (geen militairen) wordt verwoord in artikel 5. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter en secretaris en uit zijn midden of daarbuiten een 
direkteur. Aan de laatste is het dagelijks bestuur over het Fonds opgedragen (artikel
6 en 7). Over het doen van rekening en verslag gaan de artikelen 8 en 9, over ontslag
en bezoldiging van de direkteur 10 en 11. Artikel 12 en 13 geven aan, dat de wijze 
waarop aan het geld een bestemming wordt gegeven en in het algemeen alles wat voor 
een behoorlijke regeling en bestuur van het Fonds nodig is moet worden geregeld bij 
huishoudelijk reglement. Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat de gelden 
worden gekapitaliseerd en de opbrengst wordt aangewezen tot het doel. Uitgezonderd 
hiervan is het gedeelte der gelden bestemd ter aflossing van schulden van de 
arbeiders, voortgesproten uit de aan hun verstrekte voorschotten. Artikel 14 
tenslotte bevat de bepaling, dat de 'Hooge Stichter of wie ten tijde met de 
Koninklijke Waardigheid zal zijn bekleed' bevoegd is aan het Fonds een andere 
bestemming te geven wanneer 'te eenigertijd' de gelden en de bezittingen niet meer 
tot het aangegeven doel kunnen dienen. Deze bepaling zou vele jaren later ook worden 
toegepast.
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Doelstelling van fonds Koning Willem III
HELENAVEEN — Hieronder het derde deel van de bijdrage van streekarchivaris R.J. 
Jansen over het binnenkort jubilerende fonds Koning Willem III in Helenaveen.
Het reglement op het beheer van het Fonds, dat evenals de stichtingsbepalingen in 
overleg met de Koning was opgesteld, werd eveneens op 16 februari 1889 voor dezelfde
notaris verleden. Het uit tien artikelen bestaande reglement geeft in de eerste twee 
artikelen het reeds beschreven doel van het Fonds weer. Artikel 3 geeft de vereisten 
aan om in aanmerking te komen. Men dient te zijn Nederlander, van goed gedrag en 
minstens twee jaar pachter of vaste arbeider van de Maatschappij Helenaveen. De 
ondersteuning kan volgens het 4e artikel op de volgende wijze worden verleend: het 
verstrekken van giften aan gebrekkige en hulpbehoevende lieden; het geven van 
voorschotten tot hoogstens f100,-; het bouwen van woningen die aan gegadigden worden 
verhuurd tegen een matige prijs; het sluiten van overeenkomsten met de Maatschappij 
inzake uitgifte van niet-ontgonnen land teneinde dit in kultuur te brengen (de eerste
jaren kosteloos, daarna tegen een huurprijs) en het bevorderen van de instandhouding,
verbetering en uitbreiding van het veeras en de ontwikkeling van de landbouw. De 
giften en voorschotten mogen alleen worden verstrekt uit de opbrengst van de 
bezittingen van het Fonds (artikel 5). De ondersteuning houdt op, nadat de begiftigde
ophoudt pachter of arbeider van de Maatschappij Helenaveen te zijn of door slecht 
gedrag (artikel 6). Enige bestuurlijke huishoudelijke zaken komen aan de orde in de 
artikelen 7 en 8. De bewaring van de effekten van het Fonds (artikel 9) is de moeite 
waard te worden vermeld. Dit dient de geschieden in een ijzeren kist, gesloten met 
ongelijk werkende sleutels: een bij de bewaarder, een bij een ander bestuurslid 
(later in 1915 werd bepaald dat de effekten ook bij de Nederlandse Bank in bewaring 
konden worden gegeven). Het reglement eindigt met een bepaling over de verantwoording
(rekening en jaarverslag).

Kommentaar
Natuurlijk ontbrak het niet aan het nodige kommentaar. In de Nieuwe Koerier 
(Roermond) van 8 juni 1889 werd een ingezonden stuk opgenomen met als titel:
Helenaveen; wil men dan met opzet socialisten kweeken? De schrijver, volgens zijn 
zeggen dikwijls in Helenaveen vertoevende, gaf in zijn stuk de mening weer, vernomen 
uit de mond van verschillende werklieden, alsmede welke indruk de 'schoone' woorden 
van de direkteur. gesproken bij de bekendmaking van de gift van Koning Willem III, 
hadden gemaakt. Want zo stelde de onbekende schrijver: bij eenvoudige mensen spreekt 
't gezond verstand uit hun mond komen beschouwingen en praktische uitspraken, 
waarvoor de geleerde wereld 'met haar fijn vernuft den hoed moet afnemen: Op de 
bewuste dag was gezegd: de Koning wil u gelukkig maken. Schuld zal u worden 
kwijtgescholden. Meer vee kunt ge aanschaffen. Meer bouwgrond krijgt ge. De beste 
tuinzaden worden u verstrekt en fruitbomen, welke u de grootste rijkaard zal 
benijden'. Naar briefschrijver vernam waren de boompjes het poten niet waard en was 
het niet beter geweest de gift van de Koning aan oppassende mensen ten goede te laten
komen in plaats van degenen, die schulden hadden gemaakt, te bevoordelen ? De aap 
komt uit de mouw bij het verder doorlezen van het ingezonden stuk. Er heerste bij de 
arbeiders in het veen onvrede over de aanstelling van veenbazen. Met voorbijgaan van 
volgens de werklieden eer geschikte kandidaten uit eigen volk, werden voormalige 
ploegbazen van de spoorwegen met de toezichthoudende funkties belast. Of hier sprake 
was van een algemeen gevoelen van de bevolking met betrekking tot de giften van
Koning Willem III moet dan ook sterk worden betwijfeld. De schrijver besloot met te 
zeggen of het niet gewenst zou zijn, dat mannen met kennis van zaken en toestanden 
'onverbloemd de waarheid durfden te zeggen aan Zijne Majesteit den Koning; Hem wien 
het geluk, de welvaart zijner onderdanen. doch vooral eerbiediging van het gezag in 
't algemeen ter harte gaat'. Maar ook op andere wijze deed de krant verslag. Zo 
vermeldde de Provinciaal Noordbrabantse en 's Hertogenbossche Courant van 23 oktober 
1888 onder andere het volgende: 'Zoals bekend heeft Z.M. in den laatsten tijd van 
zijn groote belangstelling in de welvaart dezer provincie blijk gegeven. Speciaal 
wilde Z.M. worden ingelicht over bepaalde industrieën en voor wat betreft onze streek
omtrent de verveningen en ontginningen door de Maatschappij Helenaveen. Omtrent haren
werkkring heeft Z.M. zich uitvoerige rapporten laten voorleggen en tevens herhaalde 
malen een plaatselijk onderzoek doen instellen door den intendant: 'Z.M. betoonde 
zijne hooge tevredenheid in de wijze van werken dezer Maatschappij, die in de laatste
jaren hare ontginningen en hare cultures, voornamelijk die van groenten en ooft, meer
bijzonder aan het particulier initiatief der bewoners van Helenaveen overliet. Het 
behaagde den Koning het beschermheerschap over de Maatschappij te aanvaarden en als 
een gevolg daarvan wenschte de Koning de bewoners van Helenaveen in hun 
landbouwbedrijf krachtig te steunen'. Daarna volgt een opsomming van de bijdragen en 
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de doelstelling. De krant vervolgt: 'gisteren, na afloop der godsdienstoefening werd 
van 's Konings gunstige schikkingen mededeling gedaan. De bevolking verzamelde zich 
voor het met vlaggen versierde directeurshuis, ook het gemeentebestuur van Deurne was
aanwezig'. (Burgemeester van Deurne was toen P.A. van Mortel). Een telegram aan Z.M. 
werd vervolgens opgesteld en verzonden; de inhoud luidde 'De bevolking van Helenaveen
verneemt zooeven van den directeur Bosch, dat de Koning haar gelukkig wil maken en 
daartoe de middelen ruimschoots verstrekt heeft. Met diep ontzag danken wij Uwe 
Majesteit voor de hulp in zoo velerlei vorm en wij beloven den Koning door arbeid en 
oppassen te toonen, dat wij de hulp waardig willen worden. Des Konings mildheid zal 
in herinnering blijven tot het verste nageslacht'. Leve de Koning en Zijn huis.
Van Uwe Majesteit de getrouwe en gehoorzame onderdanen
De bevolking van Helenaveen,
Namens haar, L.J. Verhoeven, hoofdopzichter.

Direkteur Bosch sprak vervolgens: De Koning helpt u uit eigen beweging, niets dwingt 
hem daartoe. Dat de oogen des Konings op deze stille afgelegen plek in zijn Rijk zijn
gevallen, is voor u allen een onwaardeerbaar geluk. Wees er erkentelijk voor. En tot 
welke godsdienstige gezindte gij ook behooren moogt en op welke wijze gij het doet. 
vergeet niet den braven Koning te gedenken, achter wiens naam Willem wij voortaan 
willen voegen. den schoonen eeretitel van 'den Goede: van den Weldoener van
Helenaveen: De dag werd in gepaste feestvreugde doorgebracht.

De verrichtingen van het fonds Koning Willem III
HELENAVEEN — Hieronder het laatste deel over het Fonds Koning Willem III, dat 
streekarchivaris R.J. Jansen schreef bij gelegenheid van het eeuwfeest van dit fonds.
Vandaag is het precies 100 jaar geleden, dat het fonds werd opgericht.
Hoewel het archief van het Fonds niet volledig is gebleven kan toch een redelijke 
opsomming worden gegeven van de verrichtingen in de honderd jaren van zijn bestaan. 
Op chronologische wijze zullen de voornaamste bestedingen hier de revue passeren; de 
bouw van woningen door het Fonds wordt apart behandeld.
In het eerste jaar van het bestaan werd op grond van de stichtingsakte en het 
reglement aan de Maatschappij uitgekeerd een bedrag van ruim f8.600,- ter delging van
de schuld van de vaste Nederlandse arbeiders en pachters. De kwijting van de schuld 
van de tabaksplanters diende te worden uitgesteld, aangezien de marktprijzen voor 
tabak aan de lage kant waren. Ook een stier werd voor rekening van het Fonds 
aangekocht. Aan dertien arbeiders was voor in totaal f898,- aan voorschotten 
verleend, het meeste bestemd voor de aanschaf van vee. Ruim f17.500,- werd belegd. In
de jaren 1890-1892 werden voor kleine bedragen voorschotten aan arbeiders uitgekeerd 
en betaling der schulden van de tabaksplanters uitgesteld.
In 1883 lukte het de voorraad tabak te verkopen, waarna een jaar later aan dertien 
planters, na aftrek van de inkomsten, de schulden aan de Maatschappij konden worden 
afbetaald (ruim f2.300,-). Voor het eerst wordt melding gemaakt van een arbeider, die
z'n voorschot niet kan terugbetalen. Hij moest Helenaveen verlaten; een bedrag a f1,-
werd verstrekt aan de weduwe van een vaste arbeider.
Aan de naaischool van de r.k. zusters werd voor de aanschaf van katoen en garen een 
bedrag gegeven in 1894, later kreeg ook de protestante zondagsschool een geldsom.
Behalve steun, in het algemeen als voorschot verleend, zijn vermeldenswaard: 
1898: aankoop van een stier in samenwerking met het net opgerichte Onderlinge 
Veefonds;
1900: toelage ten behoeve van twee keurmeesters aan het Veefonds en ondersteuning 
voor tuinbouwlessen en in
1905: landbouwwinterkursussen en lessen in bemesting.
De meeste uitgaven in deze zin worden zo bijna jaarlijks in uitgaaf gebracht.
De eerste grote ontginningsboerderij, de Wilhelminahoeve, werd in 1908 gebouwd. 
voorlopig met 16 ha bouwland. De eerste pachter is J. van Mullekom.
Het Koning Willem III Fonds verstrekte een renteloos voorschot van f1.000,-. Later 
kwamen er meer van deze zogenaamde 'Oranje-hoeven’:
Vlak na het uitbreiden van de eerste wereldoorlog bleek, dat het bezit van het Fonds 
door beleggingen niet onbelangrijk was toegenomen. Oorzaak moet worden gezocht in de 
in voorliggende jaren voorspoedige ontwikkeling van de fabrikage van turfstrooisel. 
waarin men een goede boterham verdiende en waardoor de ontwikkeling van de landbouw, 
tuinbouw en veeteelt op een lager pitje kwam te staan dan was voorzien. Men overwoog 
in die tijd steun te verlenen aan een nieuw op te richten coöperatieve boterfabriek. 
Vanwege de oorlog gaat de bouw echter niet door. Resumerend stelt het bestuur in 1916
in zijn verslaglegging vast, dat in de loop der jaren het Fonds aandacht heeft 
besteed aan:
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a) verbetering van het veeras
b) ontwikkeling van land- en tuinbouw
c) voorschotten aan vaste Nederlandse arbeiders of pachters te Helenaveen van de 
Maatschappij Helenaveen;
d) gelden aan gebrekkigen of hulpbehoevende personen als onder c) of 'zulks geweest 
zijnde’

Opbloei
Op een gedeelte van de oude 'Koningstuin’ werd in 1918 de Koningshoeve gebouwd, zo 
meldt de verslaggeving aan de Koningin, dit om aan te geven, dat het goed gaat in
Helenaveen. Na de oorlog kwam er een opbloei van de zogenaamde glaskultuur. Steun aan
glastuinders volgde in de opvolgende jaren. Ter bevordering van de belangen werd op 
28 juli 1925 in Helenaveen een coöperatieve tuinbouwvereniging opgericht. Ook de 
kippenhouderij is in opkomst. In 1927 kreeg de lagere school een voorschot om bij de 
school voor de kinderen een kippentoom aan te schaffen. De bestedingen in de vorm van
giften, leningen e.d. in de volgende jaren bestonden onder meer uit: aankoop biggen 
en kunstmest; brug over de Helenavaart richting Helden (1932-1933); inrichting van 
een bijenpark bij de school; autotochten voor scholieren; bijdrage aanleg voetbalveld
(1935/1936) en aan de vereniging van jonge boeren; ook diverse kursussen het 
doelgebied rakende werden gesubsidieerd.
Gedurende de tweede wereldoorlog lagen de werkzaamheden stil en werd het bestaan voor
de bezetter verzwegen. Als vervelende bijkomstigheid lieten de Duitsers in 
september/oktober 1944 de brandkast van de Maatschappij springen, waarbij veel 
archief van het Fonds onherstelbaar werd vernield.
Na de oorlog was direkte agrarische hulp niet noodzakelijk, wel hulp in ander 
verband; nog in 1944 werd de wijkverpleging ruim bedacht.
Verdere bestedingen na de oorlog kunnen als volgt worden samengevat.
Geholpen werd: een opgerichte varkensfokvereniging (1949); de E.H.B.O.; de 
kleuterschool aan meubilair; huurvergoedingen wijkgebouw en parochiehuis voor het 
geven van kursussen; het Wit-Gele-Kruis; vereniging van ouden van dagen en 
studieklubs; voor de bouw van het dorpshuis (De Gouden Helm) werd een ruime lening 
gestrekt (eind zestiger jaren); in de jaren zeventig en tachtig werden uitgaven 
gedaan ten behoeve van de aankleding van de r.k. kerk. De fanfare 'Wilona'; de 
karnavalsvereniging; het organiseren van een koncert; verbouwing jeugdgebouw; 
carillon en beelhouwwerk (prinses (toen koningin) Juliana), 1975; het dorpsblad en 
tal van andere kleine zaken kwamen eveneens aan bod.

Bomen
Kortom het Fonds Koning Willem III, honderd jaar geleden ingesteld. heeft een 
bijzondere dimensie gegeven aan de groei van Helenaveen op allerlei terreinen.
Behalve de giften in geld schonk de Koning ook in natura. Vermeld zijn al de vele 
soorten zaden, vruchten, bomen e.d. die bij de Maatschappij Helenaveen binnenkwamen. 
En het ging niet om zo maar kleine hoeveelheden. Het was bijvoorbeeld de wens van 
Zijne Majesteit om voor ieder huis in Helenaveen een noteboom te planten; deze werden
dus ontvangen. Grote hoeveelheden vruchtbomen ten behoeve van de arbeiders werden 
eveneens afgezonden. Van deze zending bleven zelfs ca. 800 stuks over, die in overleg
met het bestuur van het Fonds Koning Willem III door de Maatschappij werden geplant 
op een stuk grond dat prompt de naam verwierf van 'de Koningshof of Koningstuin'; het
plant en graafloon werd betaald door het Fonds. Direkteur Bosch wist zich soms geen 
raad met de overvloed aan geschenken en kon de korrespondentie met moeite bijhouden.
Wanneer begin 1890 een einde komt aan de schenkingen dankt men de Koning voor de 
overmakingen die 'een weldadigen invloed op de toestand onzer arbeidsbevolking 
uitoefenen en den bloei onze Maatschappij zo krachtig steunen en bevorderen’.
De dank en verbondenheid met het Koninklijk Huis komt later tot uitdrukking in de 
vernoeming van ontginningsboerderijen naar leden van het Koninklijk Huis, zoals: De 
Wilhelmina-, Emma-, Hendrik-, Juliana-, Willem II-, Konings-, Prinsessen-, de 
Zwijgerhoeve.
Aangezien het in vergelijking met elders in Helenaveen met het werk en inkomen goed 
ging, konden zelfs in de beginjaren de gelden van het Fonds niet allemaal worden 
aangewend. Vandaar dat men ze belegde voor de toekomst.

Ruimere keuze
Ook in de latere jaren beperkte het Fonds zich tot het verlenen van kleine renteloze 
voorschotten voor de doeleinden vermeld in de stichtingsakte.
Toch groeide langzamerhand bij het bestuur het idee om de gelden van het Fonds een 
ruimere bestedingskans te geven. In 1972 sprak men zich uit de gelden te willen 
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besteden aan een nieuw doel: uitkeringen ten behoeve van natuurlijke personen, 
rechtspersonen en organisaties te Helenaveen door middel van gift, schenking, 
renteloos voorschot, lening en garantie. Bij akte van 23 maart 1973 werd met 
Koninklijke goedkeuring officieel de doelstelling gewijzigd in het bevorderen van de 
ontwikkeling op maatschappelijk, rekreatief en kultureel gebied van de bevolking van
Helenaveen, gemeente Deurne en zulks in de meest ruime zin.
De werkingsfeer werd zodoende ruimer; niet alleen pachters en arbeiders van de
Maatschappij, maar alle inwoners van Helenaveen vielen hieronder. De klemtoon werd 
verlegd van het agrarische naar een algemeen sociaal - kultureel doel. Bij dezelfde 
akte werd het Fonds een officiële stichting en heet sindsdien Stichting Koning Willem
III Fonds te Helenaveen.

De Koningswoningen
In de beginfase van het Fonds was één van de doelstellingen het bouwen van huizen 
tegen een redelijke huurprijs voor de vaste arbeiders van de Maatschappij. Reeds in 
1889 werd een ontwerp gemaakt waarbij rekening was gehouden met bestaande 
arbeiderswoningen. De kosten mochten ongeveer f1.000,- per woning bedragen, terwijl 
in eerste instantie de gedachten uitgingen naar twee woningen. De Maatschappij zou
opzichters en hulpmiddelen beschikbaar stellen. Waarom wilde men de bouw in eigen 
hand houden? Men kon zo goedkoper bouwen, het gebruik van goed materiaal was 
verzekerd en de uitvoering kon door arbeiders uit Helenaveen geschieden. De 
bijgelegen bouwgrond, zo was de wens, zou de eerste twaalf jaar om niet worden 
uitgegeven.
In de vergadering van commissarissen van de Maatschappij Helenaveen van 24 november 
1890 verzocht de beer Canter Cremers namens het Fonds van de Maatschappij een stuk 
grond te mogen kopen, om daarop de door het Fonds te bouwen woningen te zetten. De 
kavel grond had een lengte van 350 m en was in de breedte ca. 25,5 m en gelegen onder
Deurne aan de oostzijde van het kanaal. De president-commissaris stelde voor de 
strook grond te verkopen voor f350,-. Op 22 december werd voor notaris Van Riet in
Deurne de verkoopakte verleden. De Maatschappij verzocht aan het Fonds Koning Willem 
III een perceel heide gelegen te Deurne, sectie H ter plaatse Helenaveen aan de 
oostzijde van het kanaal, grenzende aan de kanaalberm als nr. 2970, groot 51 are 
geheel en een gedeelte van nr. 3495 (vroeger 2974) ter grootte van ca. 30 are, met 
recht van uitweg over de kanaalberm en gebruik der wegen en het kanaal van de 
verkoopster. De uiteindelijke koopsom werd f315,-.
De grond lag ongeveer 3 km afstand van de direkteurswoning en het was de bedoeling 
hierop in totaal zeven woningen te bouwen, dus meer dan aanvankelijk gedacht, aldus 
het jaarverslag van het Fonds over 1890.
Opmerkelijk is dat men reeds in 1889 was begonnen met het uitgraven van de 
bouwplaatsen van twee woningen op grond van de Maatschappij. Vermoedelijk is iets 
later de gedachte opgekomen deze grond ten behoeve van het Fonds aan te kopen om 
zodoende een duidelijk onderscheid te maken tussen eigendommen Fonds en Maatschappij.
In de loop van 1890 kwamen de eerste twee woningen gereed: totale kosten f2.398,79.
Op 1 januari 1891 werden de woningen betrokken door M. van Son en J. Donker. De 
huurprijs werd bepaald op 50 cent per week. Met de ontgraving voor de fundamenten 
voor de twee volgende woningen was inmiddels in 1890 een aanvang genomen.
In 1891 werd een woning bijgebouwd, gelijk aan de eerste twee. Bovendien werden in 
totaal nog vier woningen funderingsputten ontgraven, waarvan voor een al in 1890 was 
begonnen. De bouw van de vierde woning kon wegens gebrek aan arbeidskrachten niet 
worden verwezenlijkt. De bouwkosten van de derde woning bedroegen f1.207,28 en de 
woning werd op 15 december betrokken door J. Koppers.
Wegens gebrek aan arbeidskrachten voor de bouw en een verminderde behoefte aan 
woningen, duurde het tot 1894 voordat de vierde woning kon worden gebouwd; de kosten 
waren f941,86 en de eerste bewoner werd met ingang van 15 oktober J. Court.
De vijfde woning van het Fonds werd gebouwd in 1903; de kosten bedroegen f1.167,12 en
de eerste bewoner was H. de Jong. die er 23 november introk. Ook van deze late 
oplevering was de reden: weinig behoefte aan arbeiderswoningen. En voorlopig bleef 
het bij deze vijf woningen in het Fonds.
In 1920 brandde op 27 september één van de vijf woningen af, die in de loop van het 
jaar weer werd opgebouwd. maar ook in 1921 brandde tengevolge van een grote Peelbrand
op 19 augustus een woning af.
De stand van zaken in 1932 was zo dat er van de vijf woningen slechts twee werden 
bewoond en een nog niet was opgebouwd na de brand in 1921.
Op 16 mei 1937 werden de vier oorspronkelijke Koningswoningen (een is nooit meer 
opgebouwd) verkocht aan de Maatschappij Helenaveen.
Het waren de woningen aan de Koolweg, genummerd 48, 50 en 54 met als meerdere 
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huisletters en nummers respektievelijk H 96, H 95 en H 93.
Behalve de Koningswoningen werden er door het Fonds in 1938 en vóór 1940 op grond, 
aangekocht van de Maatschappij, twee tuinderswoningen gebouwd, waardoor het bezit aan
woningen op zes kwam. Het gemis van gedeelten van het archief doet zich gevoelen; de 
bouw van de zesde woning kan slechts bij benadering worden aangegeven. In april 1940 
werden deze twee tuinderswoningen verkocht aan de Maatschappij; ze stonden bekend als
Soemeersingel 39 (eerder H 43a) en Koolweg 42 (eerder H 96a).
In de loop van het honderd jaar bestaan van het Fonds hebben uiteraard verschillende 
personen deel uitgemaakt van het bestuur.
In het algemeen waren het voor de tweede wereldoorlog leden uit het bestuur van de
Maatschappij Helenaveen en bleef men z'n hele leven dienstbaar aan het Fonds. Niet 
altijd werd een afzonderlijk direkteur buiten het bestuur benoemd.
R.J. Jansen

21 februari 1889  De Prov. Nr.-Brab. Ct. deelt mede, dat blijkens akte, den 16 dezer 
voor mr. Jan de Bergh, notaris te 's-Hertogenbosch, verleden, aan een kapitaal van 
f31,000, door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld, de bestemming gegeven is eene 
stichting te vormen, waaraan overeenkomstig Zr. Ms. beschikking de naam is gegeven 
van Fonds Koning Willem III, te Helenaveen. Dit fonds heeft ten doel den landbouw en 
de veeteelt te helpen ontwikkelen en de welvaart te bevorderen van de zich aan 
landbouw, tuinbouw en veeteelt wijdende vaste Nederlandsehe arbeiders- en
pachtersbevolking, op de gronden der naamlooze vennootschap tot ontginning en 
vervening der Peel, genaamd Helenaveen, onder beschermheerschap van Z. M. de Koning.

8 juni 1889  Wil men dan met opzet socialisten kweeken?
Ingezonden.HELENAVEEN. *) 
Wil men dan met opzet socialisten kweeken? 
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. 
Nieuws-, doch vooral weetgierigheid doet me vaak, waar ik ook ben, een gesprek 
aanknoopen over bestaande toestanden met eenvoudige menschen, omdat veelal bij hen ’t
gezond verstand spreekt; omdat men dikwijls uit hunnen mond beschouwingen en 
oordeelvellingen kan hooren, praktische uitspraken kan vernemen, waarvoor de geleerde
wereld met haar fijn vernuft den hoed moet afnemen. 
’t Zou niet onaardig zijn, doch ik zou te langdradig worden, indien ik gesprekken in 
hunne eigenaardige taal, met hunne eigen woorden wilde weergeven. Ik zal mij dus 
bepalen tot een résumé, en eenigszins, zoover ’t mij heugt, de richting van ’t 
gesprek volgen, van wat ik zoo nu en dan, doch telken reize, hoorde over hetgeen 
sinds dien “heugelijken dag” geschied is en wat daarmede in betrekking staat. 
Op dien dag moet gezegd zij: “De koning wil u gelukkig maken! En wat hebt ge daartoe 
noodig? Geld en nogmaals geld! De schuld zal u kwijtgescholden worden. Meer vee kunt 
ge aanschaffen. Er zullen pootaardappelen worden uitgedeeld. Meer bouwgrond krijgt 
ge. De beste tuinzaden worden u verstrekt en fruitboomen, welke u de grootste 
rijkaard zal benijden. Ge zult in staat gestelt worden, eigenaar van huis en land te 
worden, enz. enz. 
Naar ik van velen vernam moeten er boompjes gegeven zijn, ’t pooten niet waard, welke
de een of andere tuinman niet kwijt heeft kunnen worden misschien. Velen beweerden 
geen schuld te hebben, omdat men, naar hun zeggen, op ’t kantoor der Mij. met 
afhouden goed bij-, zelfs vóórbleef. De Hollanders (enkele daarwonende tuinlieden, 
die erwten, boonen en augurken telen), moeten er met die kwijtschelding van schuld ’t
best bij gevaren zijn en nog op den koop toe tuinzaad gekregen hebben, en andere
pachters niets. Van uitdeelen van pootaardappelen, meer vee koopen, meer land 
krijgen, eigenaar van huis en grond worden, komt niets. Men zegt, dat men op ’t 
kantoor der Mij. daar toch niet aan wil, al zijn er, volgens sommigen, die er om 
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gevraagd hebben. 
Was het ook niet beter geweest, beweren velen, dat die gift van den koning aan 
oppassende menschen te goede kwam, die geen schuld hadden aan de Mij.? Volgens veler 
oordeel ware het verstandiger, mannen, die het volk kennen en door het volk gekend en
geëerd worden, met het beheer er van te belasten. 
Het volk niet te kennen, en de zaak, waarvoor men staat of waarover met het opzicht 
heeft wel, kan nog goede resultaten opleveren. Doch wanneer een ploegbaas van ’t 
spoor, een timmerman of spoorwerker, beheerder, opzichter, onderbaas in eene zaak 
worden, zooals de turfindustrie is, waarvoor een gansch menleven noodig is om ze 
zonder goede en praktische leiding in den grond te kennen en met vrucht te beheeren; 
waarmee men van jongs af moet opgewassen zijn, om het voordeel, dat in den grond zit,
er uit te halen; - ik vraag het U, lezer, zoudt gij ’t mogelijk rekenen dan nog 
duurzame, vruchtbare uitkomsten te verkrijgen? 
’t Kan zeer goed gebeuren, dat iemand met een weinig gezond verstand, goeden wil en 
eenigszins uitgebreider kennis dan velen, het nog zoo ver zou kunnen brengen, dat hij
van het wezen eener zaak wat leert kennen, al was hij ook industriëel in een vak, 
vreemd aan de veenderij. Doch, indien menschen zonder wetenschappelijke ontwikkeling,
die altijd eene ondergeschikte betrekking bekleed hebben in een vak, dat geheel 
vreemd is aan de veenderij, enz.; indien spoorvolk belast is met het opzicht en 
beheer van turf c. a., wat zullen dan de uitkomsten op den duur zijn? Zal het gewone 
werkvolk, dat meer praktische kennis en ervaring heeft, veelal meer nog dan een 
geroutineerd opzichter in ’t vak, zulken niet uitlachen, en waar zij kunnen, in ’t 
ootje nemen en bedriegen ten koste des werkgevers? Naar ik nu en dan van velen moest 
hooren, wordt er dan ook in Helenaveen en elders bitter den spot gedreven met 
spoorwerkers en ploegbazen, die het werkvolk in den turf bevelen. 
Eene vreemdsoortige uitdrukking vernam ik meermalen, zonder dat ik de bedoeling er 
van begreep, n.l.: “Bij van Plunderen drijft olie boven.” Langzamerhand kwam ik tot 
de wetenschap, dat daarmee ’t volgende bedoeld werd.
Op ’t laatst van ’t vorig jaar werden te H. een 20tal Friesche huisgezinnen (die men 
aldaar met den bijnaam “olie” bestempelt) in keeten gehuisvest, en voor hen, die 
allen protestant zijn, had de opzichter, die met de naam van v. Pl. wordt aangewezen,
naar hun beweren, alles over. De bevolking is toen minstens met een honderdtal 
gereformeerden vermeerderd. Naar men te kennen gaf, was men niet erg ingenomen met 
deze propagandische handelswijze en godzaligheid der Mij. 
Meermalen ben ik getuige geweest, hoe de verontwaardiging ten top steeg, als het 
gewone werkvolk sprak, hoe men toch iemand onderbaas had kunnen maken met 
voorbijgang van tientallen inwoners, die 20, 25 jaar den turf hadden leeren kennen en
er dus grondige kennis van konden hebben. Namen werden genoemd van velen, die het 
volk zelf geschikt rekende, voor ’t minst geschikter dan een timmerman, of
spoorwegarbeider. 
‘k Vraag het in gemoede, zal de achting, het gezag voor zulke bazen nog groot zijn, 
en zal het gezag in ’t algemeen daardoor niet grootendeels ondermijnd worden? 
Volgens ieders oordeel en gezond verstand ware het immers beter, die werklieden van 
’t vak als onderbaas aan te stellen, die in kennis, ervaring en goed gedrag boven 
anderen uitmunten; die bekend zijn met alle mogelijke listen en bedriegerijen, en 
hierdoor en door hunne meerdere kunde en ondervinding ontzag zullen inboezemen en 
gezag uitoefenen. Oude stroopers toch zijn de beste jachtopzieners! Dat zouden daden 
zijn, die van verstand en doorzicht getuigden en van welbegrepen eigenbelang; vrij 
wat beter dan dingen afschaffen, welke jaren en jaren daar bestaan hebben, en waarvan
alle menschen genot en voordeel hadden. 
Er is ook wel eens gezegd, dat de schippers er den aard niet meer hebben. Die komen, 
als ze eenigszins kunnen naar onze Deurnesche veenderij, w? opzichters zijn, heel 
eenvoudige menschen, maar toegerust met kennis van zaken, zooals er maar weinigen in 
hun vak aangetroffen worden. Maar die zijn dan ook van hunne prilste jeugd af in ’t 
vak werkzaam geweest, hebben zich zelven praktisch gevormd, en zijn de steun onzer 
gemeente, de voornaamste oorzaak van den bloei onzer turfindustrie. En als hier de
turf opgeruimd is, gaat men naar Helenaveen. 
Hiermede basta. Dit weinige zij vooreerst genoeg om belangstellenden lezers eens de 
stem des volks te doen hooren, en hun den waren toestand bloot te leggen. – Heb ik 
het mis, met aan ’t hoofd van dit stuk te plaatsen: “Wil men dan met opzet 
socialisten kweeken?” 
En… ware het niet gewenscht, misschien noodzakelijk, dat mannen, met kennis van zaken
en toestanden, onverbloemd de waarheid durfden zeggen aan Z. M. den Koning, Hem, wien
het geluk, de welvaart zijner onderdanen, doch vooral eerbiediging van het gezag in 
’t algemeen ter harte gaat. 
D.  J. 
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*)  Hoewel uit zeer goede bron ontvangen, moeten wij den inhoud van dit stuk geheel 
voor rekening van den inzender laten, met inbegrip van de persoonlijke zaken. Om het
groote gewicht van het boven beweerde, meenden we tot plaatsing te moeten besluiten;
we houden voor een antwoord gaarne onze kolommen open. RED. 

10 december 1889  Bezoldiging van geestelijken. 

14 mei 1890  Door de hovenier A. Bakker, te Helenaveen (N. Br.), zijn Zaterdag reeds 
de eerste erwten van den kouden grond aan Z. M. den Koning aangeboden.

15 augustus 1890  Te Helenaveen (N.-Br.) zijn Zondag twee jongetjes, 
die door de ouders zonder opzicht waren gelaten, tijdens zij naar de kerk waren, in 
het kanaal gevallen. Een voorbijganger, die een der knapen drijvende zag, begaf zich 
oogenblikkelijk te water en had het genoegen dezen nog levend op het droge te 
brengen. De andere, die later werd opgehaald, was toen reeds bezweken. 
23 augustus 1890  - Te Helenaveen zijn tijdens een onbewaakt oogenblik 2 jongens in 
het kanaal gevallen. Een daarvan heeft een voorbijganger nog kunnen redden.
  
30 augustus 1890  HELDEN. De dienstknecht van den landbouwer W. P.
alhier, te Helenaveen bezig zijnde een kar hooi te laden, had het ongeluk met paard 
en kar in het kanaal te vallen. Door spoedige hulp kon de voerman nog gered worden. 
Het paard werd levenloos opgehaald. 

24 november 1891  HELENAVEEN, 19 Nov. In den afgeloopen nacht, circa drie uur, 
ontstond alhier in de turfstrooiselfabriek der heeren Steegh & Essen brand, 
tengevolge waarvan dat gebouw, voor het grootste gedeelte van hout vervaardigd, 
gedeeltelijk werd vernield, terwijl de drijfriemen werden verschroeid en de 
machineriën zijn beschadigd geworden. Door het geblaf van den hond werd de brand 
spoedig ontdekt en door het werkvolk gebluscht. 
De schade hierdoor teweeggebracht, wordt begroot op f3000. De fabriek en het roerend 
goed is verzekerd bij de Naamlooze Maatschappij gevestigd te Brussel voor f30,000. De
oorzaak hiervan is onbekend. 

6 december 1890  MEIJEL. 
Uit Helenaveen, voor welker ontginning de overleden Vorst steeds de meeste 
belangstelling toonde, wordt geschreven: 
“Eerst Maandag 24 November jl. werd hier de treurmare bekend “De Koning is 
gestorven”, welke tijding zich spoedig van mond tot mond verspreidde en alom 
deelneming bij de bewoners verwekte. Van het directiehuis en de aanwezige schepen 
vertoonde zich alras de vlag halfstok. 
Z. M. onze Koning was beschermheer van de Maatschappij “Helenaveen”, terwijl het in 
October jl. twee jaren is geleden, dat door Z. M. de grondslag werd gelegd voor een 
ondersteuningsfonds ten bate der vaste arbeiders van “Helenaveen,” bekend onder den 
naam “Fonds Koning Willem III.” Hoe menig bewoner van dit dorp mocht reeds onderstand
langs dezen weg genieten en hoevelen zullen nog lang na deze de vruchten plukken van 
die koninklijke stichting. 
Geen wonder dan ook, dat bij het verscheiden van den beminden Vorst, de bewoners van
Helenaveen behoefte gevoelen een laatste bewijs van hulde te brengen aan den 
ontslapen Monarch, door een heidekrans neer te leggen op de rouwestrade.
Dinsdag-avond vertrok de deputatie, bestaande uit 3 bewoners, naar den Haag, om deze 
treurige zending te volbrengen.

1 maart 1891  rector Bijnen wordt pastoor van de nieuwe Willibrordusparochie  

9 april 1891  HELENAVEEN. De baldadigheden, voor eenigen tijd gepleegd 
aan de directeurswoning alhier, hebben zich wederom herhaald. Door een toeval werd 
slechts één ruit verbrijzeld, hoewel het huis herhaalde malen met een hagelbui van 
steenen begroet werd. 
De aanslag geschiedde tusschen half elf en elf uur, toen nog niet alle bewoners naar 
bed waren. Een in de lucht gelost schot bracht de woestelingen niet tot staan, die 
onder het uiten van wilde verwenschingen hun baldadigheden voortzetten. 
Het luiden der alarmklok dreef hen uiteen. 
Eenige minuten later doorstond de woning van den boekhouder een gelijksoortig, hoewel
minder hevig, bombardement. 
De maréchaussée is ter plaatse, en het onderzoek is aangevangen. 
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9 april 1891  § HELENAVEEN-DEURNE. Tengevolge van het plegen van ongeregeldheden, in 
de veenderij alhier, is het politiepersoneel versterkt, 1 brigadier der marechaussées
en 2 onderhebbende marechaussées zijn ter handhaving der orde tijdelijk alhier 
gedetacheerd. 

11 april 1891  Te Helenaveen is, in verband met aldaar in den laatsten tijd gepleegde
balddadigheden, een halve brigade maréchaussée gedetacheerd. 

13 april 1891
TELEGRAM No 75
Aangenomen te Utrecht, den 3/4 1891, te, 7 u. 28 des middags.
Ontvangen te Culemborg den     189 , ten 7 u. 47 des middags
Canter Cremers 
Culemborg
Ik behoef gezonden stukken niet terug voor vergadering.
Roijaards 

13 april 1891  Onderzoek naar de gewelddadigheden te Helenaveen gepleegd en naar den 
algemeenen toestand aldaar.

Commissie van onderzoek, benoemd in de bestuursvergadering der Maatschappij
Helenaveen van 13 April 1891 bestaande uit de Heeren:
G. van Lanschot
G G G Canter Cremers
A.J. Peereboom en
B. Lutkie
allen commissarissen der Maatschappij

F van Rijckevorsel Secretaris.

Namen der personen die gehoord werden op 14 Mei 91.
 1. De Brigadier der Rijksveldw. te Deurne en de Commandant der Brigade Marechaussee
    te Asten.
 2. De ZEW. Heer Beijnen, pastoor te Helenaveen
 3. Antonius Bakker tuinder
 4. Adriaan van Lieshout, ploegbaas op de fabriek
 5  Lambertus Bosch werkzaam op de fabriek
 6  Hendricus Strijbosch    idem.
 7  Jacobus Vervuurt ploegbaas op de fabriek
 8. Antoon van Mulkom arbeider     “
 9. Vrouw Duijser.
10. Jan B Kartner fabrieksarbeider.
11. Jacobus Kartner     idem.
12  Gerard Roeling      idem.
13. Martinus van Son veenarbeider
14. Andries Meekers
15. Gerardus van Maaren
16. Een aantal arbeiders der fabriek.
17  C M Kemper bouwbaas.
18. Bladder onderbaas in het veen.

Namen van hen die gehoord werden op 26 Mei 91 -  
19. Jan Aarts schuurbaas.
20  A. van Woezik tabaksplanter thans tuinder.
21  P. J Vaans turfgraver
22  Antoni van der Kruis  van Someren
23  Cornelis Veldhuizen tuinder
24  J. Bakker            idem
25  Willem van der Boom.
26  Petrus Kieviets arbeider
27  K Jonker turfgraver
28  Fr. Jansen ploegbaas bij scheepsladen.
29  H Wijnen bij het turfgraven - Fr. Fransen op de fabriek
30  Lambertus Hoek
31  Seynen Kleijn J. Dirks E v d Slicht turfgravers
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32  Ant Bakker tuinder
33  Hendricus van Waayenburg.
34  Willem Veldhuyzen tuinder
35  Nicolaas v.d. Werf tuinder
36  Wilhelm Klercks metselaar
37  Miere.
38  Marinus v.d. Berg tuinder.
39  Schapen werkzaam op het Sevenum’s
40  Jan Roeling arbeider
41  A van Grinsven
42  F Blankensteijn tabaksplanter (vroeger)
43  Hendricus van Diessen werkt in de turf tevens maaier.
44  Christiaan de Ruig (in de turf).
45  Antonie van Diessen werkman
46  Boonen brievengaarder
47  Schiks vroeger tabakspl - thans tuinder
48  v d Hurk       “              “
49  van Teeffelen bedient de poort.
50  Slegers  timmermansbaas.
51  Adrianus van de Laar
52  Arie Jansen
53  nicol Weduwe Somers
54  G. Bosch pootmeester
55  Bovenkamp en A Buis tuinders
56  H van Stockum en G. Buis
57  Verveurt tabaksplanter thans tuinder
58  Petrus Kolen. Petrus Hendriks de Vries-Cuyten
59  Cornelis van Oyen winkelier
60  van der Zwaan herbergier
61  Bakker van Hoorn.
62  Piet Arts. Arnoldus van Mulkom, en Blanken. (de twee laatste uit Helden)
63. L Lagarde en Joh Paulus.
64  Lambert Kuipers. Jan Mullekom van Helden.
65. Van Tol, zoon van vorigen brievengaarder
66  Den ZeerEerwHeer vd Burg. voorlezer te Helenaveen.
                  _____________________
ingekomen brief van M. Hoek tuinder

12 mei 1891  ‘s-Gravenhage 12 Mei 1891
Zeer geachte Heer
Ik verneem, dat zondag er in den katholieke kerk afgelezen is, dat hij, die bezwaren 
had (of zoo iets) as. Donderdag ten kantore der Mij kon komen om zijne mededeelingen 
te doen. Aan de protestanten schijnt zulk eene mededeeling niet noodig geacht te 
zijn.
Het ligt natuurlijk niet in mijne bedoeling, te trachten de enquetecommissie in haar 
vrijheid van handelen ook maar eenigermate te belemmeren. Maar, niet wetende, of u 
dit feit bekend is, meen ik het U te moeten mededeelen, omdat wellicht ook Gij, 
evenals ik, van meening zijt, dat zulke handelingen niet door enkele leden der 
commissie buiten de andere om moeten gedaan worden, en het wellicht den schijn heeft,
dat enkel bezwaren van katholieke zijde zullen onderzocht worden, ‘tgeen nu juist de 
onpartijdigheid van ‘t onderzoek niet in de hand werkt.
De oproeping schijn geheel buiten den Directeur om te zijn geschied; dit strekt nu 
wel eenigzins ter nadeele van zijn ?oestige, maar is misschien door de commissie 
noodig geacht ter wille der onpartijdigheid
Ik verzoek U ‘t bovenstaande eenvoudig als eene mededeeling te beschouwen, om U, bij 
eventueele onbekendheid, geheel op de hoogte te houden, doch laat verder de zaak 
geheel en al ook aan Uwe wijsheid over.
Geloof mij hoogachtend steeds
tt
RoyaardsvHam

14 mei 1891?  1/  Geachte Heere van de Maatschappij
Mag ik zoo vrij wezen u een vriendelykijn verzoek ik ben een tuinder M Hoek met vrouw
en 8 kindere ik heb verleden jaar een groote ramp gehad mijn vrouw en 3 kinde een 15 
een 14 en een van 12 jaar wel 5 maande blind geweest ik onmagtig om te betalen ben ik
na de Burgermeester geweest om van de gemeente te late midiseneere de Burgermeester 
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heb gezegt laat zulk noodige dinge van t konings gels toen gaat na de Maatschappij 
toen heb vorhoeve na de Burgermeester geschreven voor me en toen heb ik een bewijs 
voor Gasthuis en Appetheek gehad toen hebbe ze eerst 6 weke in Helmond geneest in t 
Gasthuis niets helpe en toen heb de Burgermeester een bewijs gegeven voor Utrecht 
daar zijn zij genezen Goddank, maar de Burgermeester heb het geld van de maatschappij
weer terug gecasht nu zien ik geen kans om het terug te kunne betale want de 30 Mei 
verleden jaar bevroor al wat in onze tuin was dus kon ik niets betalen 60 gulde heeft
de Burgermeester mij van t gemeente geld betaalt en 58 gulde staat nu nog voor mee 
rekening er worde wel meer menschen geholpe wegens ooge kwaal en die hoev er geen 
cent van terug te geven als ik het betalen kon Heere zou ik u niet lastig valle wij 
zitte hier op t slegste land vermeerd er u maar na en veel tegenspoed verhoeve en de 
Burgermeester kon ons goed en ons een beetje te helpe van t konings geld ? u beleeft 
want hoe kan ik het niet betalen, het blijft tog voor ons staan en wij zijn tog ook 
in woners en dan heere ik woon in een huis de stal muur is er een heel stuk uit 
gevallen daar kan wel 3 man door en de vloer is almaal stuk toen wij er in kwame was 
het al en ik ben er al 8 jaar in ik zou zelf wel kome Heere maar het is zoo druk op 
heden in de tuin ik ben maar alleen met een paar kleine jongens anders kwam ik liever
zelf.
   Verder Vriendelijk
   Gegroet Heere van de Maatschappij van M Hoek
ik hoop Heere dat u zoo goed zijt mij een beetje te helpe van t konings geld dat die 
rekening zoo hoog niet blijft staan voor mee verder bij ik arm maar gou tevreeden.
[bijgeschreven: Brief van M Hoek
I vraagt ondersteuning koningsfonds
II reparatie van zijn woning.
gemeente (?) f1288.30 uit het K.F. bij de schulddelging]

14 mei 1891  2/  bij no XII. [of XV?]
Hoog Geachte Heeren!
Vermits het mij vergunt is om op dit oogenblik mijne belangens aan het Hoofdbestuur 
bekent te maken, verpligt ik mij van wege mijne borstkwaal mij het spreken belettende
van een stukje papier te bedienen.
Aangaande de klagten van verlaging van arbeidersloon is bij mij gans geen sprake, 
mits ik in vijf jaren niet meer bekwaam ben geweest voor de Maatschappij te kunnen 
werken; dat ik nu een gunsteling bij de Directie ben kunnen uw Geachte Heeren genoeg 
begrijpen als zij weten dat mijn drietallig huisgezin, daar ik den ouderdom van een 
en zeventig, mijne vrouw van gelijke jaren met een dochter van achtentwintig die wij 
vijf jarenlang als een kind hebben moeten verplegen aan een zeer gevaarlijke arsma 
kwaal, dog tegenwoordig aan de winnende hand is, blijft tog onbekwaam om voor haar 
eigen te zorgen.
Om nu als braaf oppassend werkman (waarvan ik drie en twintig jaren lang bewijzen heb
gegeven) niet van armoede te vergaan heb ik mijn klagt ingedient bij het 
Gemeentebestuur in eigen persoon, vervolgens nog door een smeekent schrijven van 
onzen pastoor met gevolg: ik moest mij maar bij de Maatschappij aanmelden daar was 
Koningsgeld genoeg om behoeftige menschen in hunne behoeften te voorzien, altijd 
zonder goed gevolg
Toen heb ik mijn klagt gedaan aan de Directeur Bos van mijn benarde omstandigheden, 
en mij van de hand wijzende, den weg was aan de informeerende Heeren dat ik dan wel 
onderstand zoude krijgen, dat hij na afloop van vergadering voor mij ten beste zou 
spreken, dat ik hem het eene en andere zou mededelen, dat ik van de tien kanssen 
negen ten mijne zou hebben??
Gelijk ik sprak van gunsteling begrijp ik sta bij de Heer Bos op een ledig blaatjes: 
immers toen andre menschen voor vijf en meer guldens turf van Konigswege wierden 
begiftigt bleef hij mij weigerend liet mij den geheelen wintertijd als oude lieden 
bij hare zieke dochter nachtwake in een open huis waar in sneeuwt en waait en dat 
vijf jaren lang. De Heer Verhoeven heeft het genoeg belooft maar sprak hij ik ben 
geen baas. ik heb niets te zeggen. maar gaat naar ? Bos en zoo blijven (wij) in een 
halve steens muurtje onzen ouden dag slijten, daar wij al drie en twintig jaren in 
doorgebragt hebben en ook promt betaalt daar ik drie en twintig rekeningen van kan 
toonen.
Nog sprak ik nog van eene som van f5.75 die in het boek aangeteekend staan dien ik 
gans niet verpligt ben te betalen
Mijnheer Verhoeven zal de Heeren daaromtrent wel inligting doen beneven van Toll 
onderbaazen, die bij de kwesties genoeg zijn geweest
Hetgeen ik UWEs heeren geklaagt en niets dan waarheid gezegt heb hoop ik de beste 
uitwerkelen ondervonden te hebben en gunstig gehoort zal worden op hetgeen in mijnen 
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behoeftigen toestand verlangt wordt.
en als er iets voorkomt leugenachtig of andersins staat geheel Helenaveen aan mijn 
zijde
Helenaveen UWEds eerbidig dinaar
14 mei 91. G. van Maren
[in marges met blauw potlood geschreven: huis N.827 Staat C. in voldoende staat (en)
geniet f127.80 uit het KF bij de schulddelging]

14 mei 1891?  3/  bij no 31.
Edele Achbare Heeren
Daar wij als Overijselsen wel van gedachten waren om ons beklag niet mondelijk tot u 
in te brengen, hebben wij besloten Dit met een brief te doen. Wel hopen e dat dit om 
beklag met deze brief van u Achbre Heeren zal aan genomen worden. Het beklag dat wij 
hebben wij ondergetekendenden is eenerlei. Het luit dan dus ten eerste dat wij 
zooveel moeten betalen voor de brand hetwelk is 40 cent per meter die in de keten 
wonen en die in de huizen wonen nog 15 cent per meter extra hetwelk wij niet gewoon 
zijn Ten tweeden dat wij niet het turf graven het werk te zwaar moeten maken voor het
loon hetwelk met turf leggen omringen en vuren alles moeijelijk valt Ten derden dat 
de smelen die verpagt worden dat die ons zoo worden opgejagt door boeren van elders 
dat wij genoodzaakt zijn duur te pagten of ons vee dat wij hebben te verkopen, en als
wij ons vee verkopen moeten kunnen wij geen mest maken, daar vloeit van zelf van dat 
wij niet verbouwen kunnen, en als wij niet verbouwen kunnen wij niet bestaan
Uw onderdinaren
J. Seinen
G. v.d. Sleen
G Kleine
J. Botter
J Schonewille
Jan Derks
H Slot
E de jong

14 mei 1891?  4/  bij no 64.
E.D.B.H.
Wij neemen de vrijheid U eennige woorden te spreeken wat onze zaken aan ons werk 
betreft, dat de maat van den torf ons te groot en te swaar is voor het Geld dat wij 
krijgen. tegen in ander veenderijen En dus maar een klein dagloon kunnen maken
En eerst heeft de boot gevaren en nu moeten wij smorgens en savons wijt lopen  En dat
de brug nu vervallen is moeten wij ook nog achter Bosch zijn tuin om lopen als wij 
moei gewerkt zijn
De namen van ons allen
G. Goemans
E Kuipers
L Kuipers
J van Mullekom
J. Smijts
J Blanken
P Timmermans
H van den Beuken
[de namen in hetzelfde handschrift en verdere vermelding: te Helden]

14 mei 1891?  Directeur
Is het waar dat gij aan den Inspecteur der Posterijen hebt gezegd dat de nieuwe 
brievengaarder Protestant zijn moest?
   Waarom denkt gij dat de baldadigheden hebben plaats gehad?
   Hebt gij eenige gegevens om iemand te verdenken?
   Waarom zijn er dit jaar geen Duitschers aangesteld?
   Worden er niet te veel werkkrachten aangevoerd, en is het geen schade voor de 
bewoners v.d. Peel want nu blijven de gravers en doen zelf het verdere werk?
   Waarom hebt gij Meekers ontslagen, zijn land aan een ander gegeven en hen de huur 
opgezegd, van al diegene die wij gehoord hebben heeft niemand over hem geklaagd?
   Waarom is de jonge Bladder geen veenbaas geworden en hebt gij hiervoor van 
Splunder genomen?
Men zegt dat er ten gevolge der vreemde werkkrachten in Nov. reeds geen werk meer 
was, en dat voor een groot deel daaraan de ontevredenheid is toe te schrijven is dat 
zoo?
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   Waarom hebben de Overijsselaars alle goede woningen gekregen, terwijl er 
verschillende oude bewoners v.d. Peel ? sedert jaren in krotten moeten blijven?
   Waarom neemt gij geen werkvolk van Deurne en omstreken volgens zeggen zijn die 
zeer goed?  bijv. ?er?ons heeft er 500
   Is het waar dat A. Bakker daags voordat het bekend is geworden dat de Koning de 
schuld heeft betaald nog f136, heeft moeten betalen?
   Waarom krijgt hij nu geen premie meer voor zijn eerste erwten en vroeger wel?
   Men klaagt zeer over het verschil van pacht, en het onderscheid dat er gemaakt 
wordt bij het geven van voorschot?
Is het waar dat er dezen winter verschillende menschen gewerkt hebben voor 25 ct 
p.dag?
   Waarom is de brug weggenomen tegenover de oude kerk?
   Waarom zijn 30 arbeiders uit Sevenum vertrokken, men zegt omdat de nieuwe 
onderbaas het beste werk gaf aan de Overijsselsche is dat zoo?
   Heeft A. van Woezik nog geld te goed van de Maatschappij?
   Idem P.J. Vaans?
Waarom is Willem v. d. Boom een ongelukkige die slechts 40 ct p.dag verdiend niet 
meer als looper in dienst maar vervangen door de zoon van V. Tol, zooals gebleken is 
bij de volkstelling?
   Lambertus Hoek zegt nog ongeveer f93. v.d. Maatsch. te goed te hebben?

14 mei 1891  Onderzoek op Donderdag 14 Mei 1891.
I

Brigadier van de rijksveldwacht te Deurne en Commandant der Brigade 
Marechaussées te Asten.

Is U bekend wie de schuldigen zijn?
De schuldigen zijn onbekend - doch het staat vast dat de baldadigheden door het 
fabrieksvolk zijn gepleegd al is er geen overtuigend bewijs.
Verdienen zij genoeg?
Ja.
Zijn er klachten over de behandeling der fabrieksbazen, worden er sommigen niet 
bevoordeeld?
Degenen die binnen en buiten werken verdienen evenveel, zij nemen hiermede genoegen -
zij hebben niet afgewacht wat hun beloofd was, de oorzaak der demonstraties zit dus 
ergens anders.
Is dus niet het loon de aanleidende oorzaak?
Zij gaven dit wel voor  - doch wanneer iemand altijd baas is geweest en er komt later
iemand boven hem dan ontstaat er wrijving, het volk nu trekt partij voor Verhoeven - 
dit is de meening van ons beiden, doch bewijzen kunnen wij het niet. - o.a. werd 
onder het plegen van geweld de uitdrukking gebezigd “wij zullen niet ophouden voor 
gij de Peel uit zijt, (n l. de directeur).
Kan Verhoeven goed omgaan met het volk?
Ja - 2½ jaar geleden werd er wel over geklaagd doch nu kan hij er goed mee omgaan.
Misschien dat men de reden van de ontevredenheid ook hierin kan vinden dat de
directeur vele misbruiken wil opheffen. tegenwoordig mag men niets laten maken op 
kosten der Mij na t vroeger wel veroorloofd was.
Heeft de directeur geschoten in het begin?
Neen pas geschoten nadat er een twaalftal steenen waren geworpen. De steenen lagen op
het balkon en binnen. er was slechts éen ruit verbrijzeld; de bedoeling was dus niet 
om te vernielen.
Is er nog reden om herhaling te duchten?
De gemoederen zijn nu vrij kalm.
Is er iets van bekend dat in Deurne zoude gezegd zijn dat de directeur de Helenaveen 
uit moest dood of levend?
Wij hebben er niets van gehoord, maar er zijn menschen genoeg die de waarheid weten, 
doch die het niet zullen zeggen bv. van Splunder.
Is de oorzaak dat de directeur protestant is?
Ja, in Noordbrabant is dit niet goed gezien.
Is de verstandhouding tusschen prot: en kath. goed?
Ja.
Is er reden te gelooven dat Protestanten boven katholieken worden voorgetrokken?
Commandant zegt: Ik heb het onderzocht doch er geen bewijs voor kunnen vinden.
Komen er onregelmatigheden in herbergen voor?
Brigadier zegt: Van der Zwaan is pas bekeurd wegens het tappen zonder vergunning. In 
de gemeente Deurne zijn 70 bierhuizen, met en zonder vergunning, overal echteer zal 
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verkocht worden. hier in de Helenaveen is er slechts eene met vergunning.
Is het gedrag van van der Zwaan goed?
Ik heb er nooit over gehoord.
Had Meekers vroeger vergunning?
Ja, daar kwamen vroeger wel onregelmatigheden voor, doch dit gebeurt overal wel eens,
- Meekers is geen goed werkman.
Zou het noodig zijn hier een buitengew. rijksveldw. te hebben?
Er is wel kans dat het gouvernement hierin zal voorzien, men moet dan een flinke 
rijksveldw. krijgen.
Is het dan niet goed dat die hier zoude gestationeerd zijn.
Aan de Halte zeker even noodig als hier. Vroeger zoude ik er nooit aan gedacht hebben
er hier een te vragen. het is hier een Eden!!.
De rust zal hier ook zoo moeielijk niet zijn als iedereen zich maar bij zijn zaken 
hield, evenals het vroeger ging.
Waarom zijn er huishoudens vertrokken?
Degenen die vertrokken waren personen die de boel opmaakten, dergelijke menschen doen
dat meer.

II
De WEH. Beijnen pastoor te Helenaveen.
heeft in het begin van Maart een onderhoud gehad met Directeur waarom hij o.a. het 
volgende tot den dir. heeft gezegd:
dat hij in Deurne zeer slecht gezien was, en moest denken dat onder zijn bestuur het 
kanaal der Mij in dat van Deurne uit zoude kunnen loopen. dat toen hij hier kwam en 
van de 10 personen 8 waren voor den directeur en 2 voor Verhoeven dat het thans juist
omgekeerd is.
dat hij gaarne met den directeur het goede zoude vinden om de oorzaken wilde opsporen
van die verandering.
dat die zijn inziens te zoeken was hierin: 
I  º Dat er te veel werkkrachten werden aangevoerd vroeger gingen de Duitschers op tijd
weg; dan zouden hier de inwoners zelf aan het verdienen komen - doch thans blijven 
degenen die de turf gegraven hebben.
II dat de menschen bang zijn dat zij hier moeten ruimen voor de Friezen.
Verder had directeur zelf gezegd:
De Protestanten behooren in het noorden de Roomschen in het zuiden te huis.
Verder had de pastoor aangeraden fatsoenlijk loon te geven, en hem gezegd: gij 
behoeft uw menschen niet uit het N. te halen, zie maar eens naar Deurne de bloeienste
veenderij - dat zijn alle menschen uit deze streek en toen de directeur geantwoord 
had: ik heb geen Roomschen kunnen krijgen had de pastoor gerepliceerd: omdat gij 
alleen daar gezocht hebt waar protestanten zijn _ _ _ _ _ _
vraag Hoeveel huishoudens zijner uit het N. gekomen?
Antw. 27 protestanten en 1 katholiek. Sinds hij directeur hier is, een stuk of 10 12.
Hun huizen zijn netjes met planken afgeschoten, terwijl de oude menschen hier hunne 
huizen niet gemaakt kunnen krijgen.
bv. Bakker, zijn zaad bedierf door den regen.
De fout van den directeur is dat hij alles uit zijn verband rukt; hij zal Deurne arm 
maken, maar hier de menschen ongelukkig.
vraag Waren Meekers en van de Zwaan zulke slechte menschen dat zij weg moesten? -
antw op zich zelf goede menschen, doch de kroeg deugde niet. Ik zou ze de kroeg 
ontnemen doch de menschen houden. Meekers kan nog goed werken. Van het gedrag der 
meisjes heb ik geen kwaad gehoord.
vr. Zijn de Katholieken nu achtergesteld?
Ja - I daar de Protestanten die uit het Noorden komen alles kunnen verkrijgen.
II. Toen van Tol ontslagen is, moest er hier een protestant komen - dit heeft de 
inspecteur ?t Luitenant adj. Luppens zelf gezegd - dit was de wil van den directeur -
III. Van Splunder moest hier gehaald worden als veenbaas, doch hij zal oud worden eer
hij leert; waarom kon de jonge Bladder die katholiek was, niet opvolgen? -
vraag Hoe is nu Uw verhouding met Verhoeven?
a Niet bizonder - zijn vrouw wil baas zijn in de kerk, dus ben ik niet goed met hem.
Verhoeven zelf staat thans zeer hoog bij het volk.
vr. Waarom zijn er huishoudens vertrokken?
a Aan een was niet veel verloren - een ander, Sonnemans, motu proprio - een derde
Janssens omdat hij geen woning kon krijgen.
vr. De slechte verhouding tusschen Bosch en Verhoeven, zoude die aanleiding kunnen 
zijn tot de ongeregeldheden?
a. Met November reeds was het zoo of zoo, of het was begonnen, omdat er geen werk was
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tengevolge van de nieuwe werkkrachten.
vr. Is de onderlinge verhouding tusschen R. en Pr. goed?
a Zeer goed.
vr. Zijn de nieuwkomers goede menschen?
a Ik heb er nooit wat tegen gehoord, ik ken ze niet.
vr. Wat denkt men van het koningsfonds?
a. Men heeft er veel te veel verwachtingen van gehad.
vr. Had men in de fabriek genoeg verdiend, toen die manifestatie heeft plaats gehad?
a. De dagploeg had goed verdiend, de nachtploeg had in de bosschen gewerkt tegen 
slechts 15 stuivers deze verdiensten gaan tezamen in een pot, daaruit worden dan 
allen gelijkelijk uitbetaald.
vr. Kan men hier niet meer verdienden dan 15 stuivers?
a. Zeker, ‘s winters betaal ik zelf 70 ct. thans 23-25 stuivers, maar nu heb ik een 
arbeider die ook zeer goed is - toch wordt hier minder verdiend dan in Deurne.
Hier in de buurt kan men volk genoeg krijgen dat kan turf graven. bij Deurne heeft 
men goed volk zooveel men wil.
vr. Is het volk hier bang voor de Maatschappij?
a. Hier heeft altijd een Haagsche (slaapede) vrees bestaan zoowel onder Schellings 
als nu.
vr. Houdt u nog verkeer met den directeur?
a. Neen, want ik ben gewaarschuwd geen verkeer meer met hem te houden - mijn gevoelen
is dat hij uiterst voorzichtig moet zijn anders herhalen zich de ongeregeldheden.
vr. Waarom is van Splunder weggegaan?
a v Splunder was goed met Verhoeven, hij gaf voor dat het was voor de educatie van 
zijn kinderen. Doch het was omdat hij geen twee heeren kon dienen.
vr. Weet u iets omtrent den brievengaarder Tol? Het rapport omtrent hem was toch 
goed?
a. Er waren toch vele misbruiken o.a. vroeg hij voor een postpakket een kwartje - een
brief dien hij onderweg medenam liet hij twee stuivers betalen - In den laatste tijd 
was hij dikwijls aangeschoten.

III.
Antonius Bakker tuinder.
Hij zegt 3½ hectare tuingrond en bouwgrond en woning van de Mij te hebben. daarvoor 
betalende 50 gld per hectare - en dan nog f2.50 in de week voor de woning.
Het beste tabakland dat door de Mij is gemest wordt voor 25 gld per hectare verpacht.
deze verhouding is dus onrechtvaardig zelfs de plaats waar het huis op staat wordt 
niet van het land afgetrokken.
vr. Is de woning ingericht naar Uw genoegen?
a vroeger betaalde ik 50 gld, in werkelijkheid had ik maar voor 35 gld gehuurd, toen 
heb ik gezegd ik wil wel wat meer betalen, doch zooals het nu is, is het te veel.
vr. Gij zijt het die vroeger de eerste erwtjes aan den Koning stuurde?
a. Ja. vroeger heb ik ook 25 gld als premie gehad, verleden jaar 10 gld. ik was de 
eenige er waren er niet meer. van het jaar heb ik ook geteeld, doch Bosch trekt zich 
er niets van aan, omdat ik in den Bosch ben gaan klagen bij den Hr van der Steen.
vr. Waarover?
a. In der tijd (in 84) lagen nog 30 vaten augurken van Schellings. Toen kwam mijnh.
Bosch en zeide dat hij ook ging inmaken. hij zoude alles aan de man brengen en hout 
leveren. Er kwam een schip tonnen. Ik maakte toen de augurken in voor den directeur. 
de kooper kwam hier en keurde ze goed, doch toen hij bij den directeur kwam zeide 
deze dat hij later zoude schrijven waarop een antwoord is gevolgd dat hij de augurken
niet gunde. toen zijn zij verrot. het was een schade voor mij van ±200 gld. Naderhand
is dit verrekend met de landpacht nadat ik geklaagd heb bij het bestuur. dit is de 
oorzaak dat Bosch zoo tegen mij is.
Wat het huis betreft, ik had niet eens plaats om een varken te bergen. Ik heb toen 
zelf wat gebouwd van planken die ik van de werf heb gehaald. Dezer winter haalde ik 6
kruiwagens vale turf deze moest ik onmiddelijk betalen terwijl niemand dat doet.
Toen de schulden tengevolge van het Koningsfonds zoude gedelfd worden heb ik ? daags 
te voren nog 136 gld betaald, terwijl ik anders niets had behoeven te betalen. het 
was mij aangezegd dat ik moest betalen.
Verder zijn de pachten niet gelijk. Lambertus Stork betaalt 50 gld een ander 25 gld 
per hect.
vr. Waaraan schrijft gij dit alles toe?
a. Het komt omdat de directeur geloofziek is. anderen kunnen ook geld op rekening 
krijgen doch ik niet.
vr. Doch dit zijn allen arbeiders?
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a. Neen aan tuinders wordt ook geld gegeven.

Ten slotte beklaagt Bakker zich I over de hooge pacht II omdat hij door den directeur
gezocht wordt.
Dezen winter werd hij aangezegd voor 1 Januari te betalen. hij heeft daartoe geld 
geleend. Anderen zijn achter net huur. sommigen krijgen geld van de Mij bv. 
Blankesteyn die geen hectare te huur moest krijgen! hij haalt elke week geld op het 
kantoor en is tuinder even als Bakker.
Hij zegt dat aan Veldhuizen land verpacht is ter grootte van 75 roeden, waarvoor hij 
met de woning 40 gld en centen betaalt en ontkent ten slotte ten sterkste dat het 
huis is ingericht naar zijn goedvinden. alhier heeft hij den directeur gezegd dat hij
wel meer huur zoude willen betalen.

IV
Adriaan van Lieshout ploegbaas op de fabriek, onder Breda.
Hij deelt mede dat hij 30 jaar voor de Mij heeft gewerkt. dat zijn huis voor geen
varkens ? dienst kan doen. de muren moeten gesteund worden of zij vallen er uit. in 
geen 6 jaar is er aan gewerkt steeds werd er gezegd het zal wel eens komen. hij 
betaalt 25 gld voor zijn huis en verder 25 gld per hectare, doch daar zijn de heggen 
bijgemeten waarvan de Mij het hout geniet.
Als het goed loopt, verdient hij op het fabriek f1.50 per dag. 15 stuivers per week 
krijgt hij meer voor het smeeren. hij heeft op het fabriek dikwijls gewerkt zonder er
iets voor genoten te hebben in de tijd van de petroleumlampen hield hij dikwijls een 
uur lang de wacht. Een 14 dagen geleden heeft hij 4 gld op rekening gehaald om brood 
te koopen; het was na het opstootje. de directeur zeide hem dat hij niets gaf daar 
hij de mannen van de fabriek verdacht maar de directeur had tevens gezegd: ik verdenk
jou niet en ik zal jou geven 10 gld uit mijn eigen zak.
Hij zegt verder dat het fabrieksvolk geen schuld heeft, maar dat er veel dingen zijn,
die het oproer uitlokken. bv om 7 uur gaat het kantoor dicht. de menschen worden dan 
niet meer geholpen.
vr. Maar waarom zijt gij nu zoo angstig?
a. Wel er zijn er genoeg die de huur worden opgezegd bv. Berckers.
vr. Waarom?
a. Er waren een paar meisjes doch wat er van verteld werd was geen woord van aan.
vr. Hoe is Verhoeven?
a. Hij maakt geen praatjes, maar geeft een flink standje desnoods met een knoop er 
op, en dan is het uit.
vr. Waarom zijn de glazen ingegooid, is er veel ontevredenheid?
a. De directeur verdenkt elken van de fabriek
Nauwelijks komt er een uit Overijssel of of er is een woning klaar. Deze worden 
voortrokken.
vr. ook met het werk?
a. Neen
Hij zegt dat bij de ? het nu alle inwoners zijn die in het veen werkt. Vroeger gingen
die zelf? dan kwam er arbeid voor de bevolking het was beter losse menschen voor het
turfgravers te krijgen.
vr. Het graven van zwarte turf, kan men dat spoedig leeren?
a. Ja, wel in een 14 dagen. Hermans te Deurne heeft 500 man hier uit de buurt aan het
werk.
Ten slotte vraagt v. Lieshout een betere woning.

V
Lambertus Bosch werkzaam op de fabriek.
Hij zegt dat de werklieden op de fabriek verdacht werden als de schuldigen aan het 
opstootje en dat hij nu bang is het te moeten misgelden. zijn zwager Godefridus
Janssen is vertrokken omdat zijn keet onbewoonbaar was, hij kwam om een andere woning
doch kreeg er geen, en nu is hij ook bevreesd!
vr. Zijn er dus geen schuldigen op het fabriek?
a. Dat zeg ik niet.
vr. Is er geen complot?
a. Wij willen reclameeren omdat ? sommigen maar 75 ct. verdiend hadden. des avonds 
was het kantoor dicht; den volgenden dag s zondags, na de mis zijn wij naar den
directeur gegaan, toen zijn wij naar Verhoeven gezonden. dien avond zijn toen de 
glazen bij de directie ingegooid.
hij vervolgt:
Er zijn al menschen die geld kregen voor een koe doch ik zou niet eens kunnen krijgen
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voor een geit.
Toen het Koningsfonds bekend werd gemaakt had hij geen schuld. doch nog 32 ct te goed
iedereen kreeg toen voor 5 gld turf, doch hij slechts voor 4.68.
vr. Zijt gij bang omdat gij Roomsch zijt?
a. Neen
vr. Waarom dan?
a. Omdat ik bang ben verdacht te worden als belhamel.
vr. Waarom komt gij dan hier? om U vrij te pleiten?
a. Omdat ik bang ben ook eens te moeten weggaan

VI.
Hendricus Strijbosch werkzaam op het fabriek.
Hij beklaagt zich het slechtste huis te hebben in heel het veen. op 3-4 plaatsen zijn
er stukken uit. Nu zij verdacht zijn, is hij bevreesd dat er niets aan het huis zal 
gebeuren en dan zal hij het Veen uitmoeten.
vr. Waarom hebt gij geen ander huis gevraagd?
a. Ik heb lang in mijn huis gewoond. Wij hebben dezen winter een slechte tijd gehad 
Men kon wel voorschot krijgen, doch ik heb dit niet gedaan. Dezen winter heb ik in 14
dagen niets verdiend, dikwijls een klein beetje - 3 a 4 gld per week - nu gaat het 
goed.

VII.
Jacobus Verveurt ploegbaas op het fabriek
Hij zegt dat als het zoo blijft, hij naar iets anders om zal moeten zien; hij blijft 
thans wijd achter, want er is niet genoeg te verdienen.
Wij moeten hout sjouwen a 15 stuivers daags. wij hebben toen meer gevraagd, toen is 
er op? gekomen. doch ik was er niet bij thans verdien ik sinds 3 a 4 weken op het 
fabriek 9 gulden.
vr. Kregen anderen dan meer dan 75 ct.
a. Neen, maar wij worden aldus gelijk gesteld ouden en jongen.
vr. Dit is toch geen reden om te klagen?
a. Ja maar het koningsfonds beloofde toch dat wij het goed zoude hebben. Dezen werken
soms maar 3 of 2 gld verdiend. soms 20 a 30 ct. per dag met zand graven!
vr. Ja. dit was werkverschaffing, maar hoe is het met Uwe woning?
a. Goed, maar Strijbosch heeft een slechte.

VIII.
Antoon van Mulkom fabrieksarbeider
Hij zegt dat hij 30 gld voor huishuur betaalt, 90 roeden beteelt, in het geheel 50 
gld betaalt, en dat de politie de fabrieksarbeider voor de schuldigen houdt. Verder 
dat hij er niet toe behoort.

IX.
Vrouw van Schipper Duyser.
Heeft 30 jaar gevaren voor de Mij zij kan niet meer rondkomen - sinds 5 a 6 jaar is 
de man kinds - zij verdienen 18 gld - doch haar zoon is getrouwd die heeft de helft -
zij zouden een knecht willen houden doch het kost te veel.
De commissaris zal er met dir. over spreken.

X
Jean Baptist Kartner - arbeider op de fabriek.
Hij is einde het jaar 58 in het veen; hij is bij de directie geweest om 30 gld voor 
eene koe. hij kon het niet krijgen omdat hij niet genoeg werkzaam is bij de Mij. hij 
heeft het verleden jaar in October gevraagd, en naderhand zijn er anderen geweest die
het gekregen hebben.
Hij betaalt 4 gld voor het huis en nog 60 roeden in de maand. het huis is slecht. zij
hebben 2 bedsteden voor 9 man. De directeur zoude voor een ledikant zorgen, maar dat 
kostte hem toen 5.80 gld. hij had er dan zelf wel een voor 3 gld kunne koopen.
Dezen winter heeft hij in 9 weken 27 gulden verdiend. ook soms 25 ct. zijn zoon 
verdiende ook 25 ct. dat maakt dan 50 ct. tezamen. Er is maar geen werk meer. Vroeger
kon men altijd 65 a 75 ct verdienen. thans is er te veel volk hier gekomen. het zijn 
huishoudens die blijven.
Er wordt wel gegraven door menschen die het niet van ouds kennen en die het even goed
doen. bij Hermans te Deurne verdient men 17 a 18 gld met graven.
Vroeger mochten hier geen Overijsselaars komen  Bladder was zelf een overijsselaar 
doch zij wilden hem niet hebben.
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Hij vraagt ten slotte dat zijn huis in orde worde gemaakt.

XI.
Jacobus Kartner. fabrieksarbeider
Dezen winter heeft hij niets verdiend, thans weinig, hij is nu bij de nachtploeg en 
moet nu in het veld werken a 1.10 gld. /10 ct per ?/.
vr. Kunt gij zwarten turf graven?
a. Ja, ik zoude dan ook meer kunnen verdienen. doch dan niet altijd door. dezen 
winter waren er dagen dat wij slechts 0,25 gl verdienden. Er is thans te veel volk. 
er zijn teveel huishoudens ingekomen. vroeger was er altijd werk voor vrouwen en 
meisjes als de anderen (Duitschers) vertrokken waren.
vr. Dezen winter was het alleen om werkverschaffing Is er nu nog veel ongenoegen?
a. Ja, bij Hermans wordt er toch genoeg gegraven daar is geld genoeg te verdienen! 
bij Schellings kon men dezen winter 3 gld a 3.50 verdienen, doch dat gaat niet. dat 
is hier wegloopen.
Hij eindigt met den wensch om meer land te hebben /hij heeft 9 roeden en betaalt 25 
gld per hect./ hij vraagt nog 30 roeden bij. en verzoekt tevens om een nieuwe vloer 
in den haard.

XII
Gerard Roelink fabrieksarbeider
Hij zegt dat er weinig verdiensten zijn, dat er veel onrecht gebeurt, en dat het 
fabrieksvolk niets meer gedaan krijgt bij den directeur sinds het ingooien der 
ruiten. Aan zijn dochter was een huis beloofd zoo spoedig het leegkomt. eerst was hij
(zij) gehuist in een keet van turfgravers terwijl er huizen genoeg te huur zijn. 
Menckens zegt dat zijn halve huis nog te huur is, maar de directeur wilde het niet 
hebben. thans werkt zijn schoonzoon in Pruissen
De directeur zet in huizen die leeg komen de menschen uit Overijssel. hijzelf 
/Roelink/ is in het veen voor 25 jaar als Overijsselaar gekomen, maar toen was er 
minder volk en het geheel jaar werk voor vrouw en kinderen, thans is er te veel volk
vraag Is men nu ontevreden?
ant. Als er goed geld verdiend wordt niet.
vr. Is het verschil van loon de oorzaak van het opstootje?
a. Men wilde 1 gld a 22 stuivers hebben in plaats van 75 ct. er is een dag en 
nachtploeg elk van 25 man. De verdiensten gaan tezamen in een pot. daaruit wordt men 
betaald zoodoende lijdt de ene ploeg schade door het weinig verdienen van de andere.

________
De commissie deelt aan de opzichter Verhoeven mede dat de fabrieksarbeiders welke 
hetzelfde hebben mede te deelen en niet bijzonders te reclameeren hebben, kunnen 
wegblijven.

XIII
Martinus van Son veenarbeider.
Hij woont in een woning van het Koningsfonds hij heeft 40 roeden land en betaalt 50 
ct per week. De directeur had genoeg mest beloofd. Naderhand werd het slechts 16 
meter en toen de mest kwam was het tot 9 meter verminderd. Dezen winter heeft hij te 
huis gezeten en geen ct. verdiend.
zijn buurman Jacobus Janssen verkeert in hetzelfde geval.
De commissie van het Koningsfonds zal dit onderzoeken.

XIV.
Andries Meekers.
Hij woont ruim 30 jaar in het veen. hij had 15 Oct alles met den directeur afgrekend.
daarop werd hem door dezen het werk verboden. tevens moest hij het huis verlaten op 
15 April.
vr. Welke aanleiding bestond hiertoe?
a. Niemand weet het, noch ik, noch Verhoeven.
vr. Gij had een tapperij?
a. Neen, een biertapperij, nooit werd er jenever geschonken. nooit gevochten. Geen 
oorzaak kan ik nagaan, ik heb het gevraagd aan den directeur, deze antwoordt: ik geef
jou geen werk. Thans graaft hij bij Schellings zwart-turf. Nu moet ik mijn huis uit, 
circa 10 jaar heb ik er in gewoond. ik moest het al verlaten hebben!
Ik heb op het oogenblik geen land meer, dezen winter heb ik het vee moeten verkoopen 
om te eten. Wij zijn met vier man te huis. Het bierhuis is dezen winter opgehouden. 
Ik had circa 1 hect land bij het huis. Nu zal de woning door Overijsselaars ingenomen
worden.
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vr. Kan een Noordbrabander even goed turf steken?
a. In Overijssel leert men dat van jongs af, en zoo kan men dat daar beter.
vr. Zoude Verhoeven U weggestuurd hebben?
a. Neen. ik ga ook niet gaarne weg.
vr. Onder welken baas zoudt gij liever werken Helenaveen of vd Griendt?
a. Ik zou liever hier blijven en het spijt mij dat ik weg moet.
vr. Is er nooit procesverbaal gemaakt in de herberg?
a. Er is nooit procesverbaal geweest; er is eens voor in huis een twist geweest die 
nog te Roermond voor de rechtbank is gekomen.

XV.
Gerardus van Maarn.
Hij is 71 jaar, kan niet meer werken. Zijne vrouw is even oud als hij. zijne dochter 
is lijdende aan eene asthmakwaal. hij zelf heeft een ?rl kwaal, en richt zich nu tot 
het koningsfonds om onderstand.
De directeur is hem slecht gezind, toen anderen voor 5 gld turf kregen heeft hij niet
gehad. verder moest hij zijn oude dagen doorbrengen in een huis wat hem niet voor 
regen en wind beschutte.
Hij leeft nu van de giften van twee getrouwde kinderen.
Een en ander deelde hij op schrift mede.
De commissie van het koningsfonds zal een onderzoek naar een en ander instellen.

XVI.
Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. Gestel, Joh vd 
Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus der Vries en H. Kartner.
H. Kemper het woord voerende zegt:
I dat zij nooit iets met de politie uit te staan hebben gehad, en thans verdacht zijn
II Twee jaren geleden had de koning alles kwijt gescholden. de koning zoude geld 
geven om vee te koopen, zaad te koopen, men zou eigenaar van een huis kunnen worden! 
en nu zijn er 5 of 7 die voor een 25 gld zaad hebben gehad en anderen niets.
III. Hij was altijd lid geweest van een boogschutterij. zij hadden een koepel, en
Schellings had indertijd gezegd dat als zij hierin de helft betaalden, de andere 
helft door de Mij zoude bekostigd worden. Zij betaalden toen 100 gld. Zoolang er nog 
3 leden waren van het gezelschap zouden zijn eigenaars van de koepel blijven. Toen 
werd de koepel verplaatst naar Deelen, en er vielen kosten op ten bedrage van 70 a 80
gld. Nu werd alle schuld kwijtgescholden. doch later mocht die koepel niet opgelapt 
worden voordat die schuld betaald was.
Toen er nu later hoornmuziek werd opgericht en men aan den directeur om een lokaal 
vroeg, wees hij hem de koepel aan, omdat zij van de Mij was. dit had hij niet mogen 
doen want de boogschutterij was nog tien twaalf man sterk, en de koepel hoorde dus 
aan hen toe. 
vr. Hebt gij het den directeur dan niet met een goed woord gevraagd?
1. Neen
vr. Dit had gij moeten doen, dan had gij misschien gelijk gekregen.

Verder klagen zij dat zij altijd in het veen geweest zijnde, nu achtergesteld worden 
bij vreemden. deze graven niet alleen den turf maar werken hem ook op.
vr. Hoeveel duitschers kwamen er vroeger?
a. Wel twee honderd
vr. En hoeveel Overijsselaars zijn er nu?
a. 18 huishoudens. Wij kunnen evengoed turf graven als zij. Nu wordt de bevolking te 
groot voor het werk.
vr. Maar wij kregen toch klachten van de fabrikanten?
a. Dat was de schuld van van Splunder die ons niets zeide. en achter ons om zeide dat
het niet goed was.
vr. Neen, dat is toch al een oude klacht?
a. Het hangt veel af van het veen.
vr. Is er al lang geklaagd over te veel Overijsselaars?
a. Het wordt hoe langer hoe erger, anderen moeten het huis uit, b.v. Meekers. hij 
moest zonder reden weg. vroeger heeft hij goed gewerkt. dezen winter heeft hij er 
hard voor gegeten.
Hij is altijd voor de maatschappij in de weer geweest Veertien dagen voor het 
opstootje waren hier ook baldadigheden voorgekomen, ons hart voor de Mij gaat weg 
omdat wij geen vastigheid meer hebben.
vr. Hoe is Verhoeven?
a. Hij geeft er van langs als het noodig is. maar daarmede is het dan uit ook.
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De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet
H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

XVII.
C.M. Kemper bouwbaas.
Hij is 38 jaar in de Peel.
vr. Zijn er redenen voor die ontevredenheid in het veen?
a. Voor mij niet, maar voor anderen.
Hij zegt verder dat hij dezen winter klaver in moest maken. 4.32 hect heeft hij alzoo
moeten behandelen. dit kostte aan de Mij f47.97. (nl 11.25 voor karren, 9 gld 
opstapelen, 10.12 voor laden en lossen, 16 gld voor het maaien en dan nog 1.60).
Dit alles heeft nu opgebracht de somma van 58 gld. Had men verpacht dan had men er 
±200 gld van gemaakt (1.18 hect had 55 gld opgeleverd). Het verpachten is ook beter 
want anders konden de menschen geen vee houden.
De Mij heeft thans geen bouwland meer. Er ligt nog 30 mud rog op zolder, en de bakker
levert het brood!
vr. Zijn de huren ongelijk? bv. betaalt de een 50 gld en anderen 25 voor goed 
tabaksland? Bouwen zij het land uit?
a. neen zij zorgen er goed voor. Bakker betaalde 50 gld, anderen weer 25.
vr. Is 50 gld te veel?
a. 50 gld is te veel, 30 gld zoude gaan, in ieder geval is er geen gelijkheid.
vr. Is de een meer bevriend dan de andere?
a. Er wordt wel gezegd dat de protestanten worden voorgetrokken
vr. Blankensteijn bijvoorbeeld?
a. Ik heb al dikwijls gezegd aan directeur dat hij slecht is.
vr. Waarom is de brug weg tegenover de oude kerk?
a. De bakker is al zijn clandisie erdoor kwijt.
vr. Wie betaalt de kosten van de tuin ? Bosch?
a. Ik weet het niet, ik geef alleen elke week een lijst van hetgeen er gedaan wordt.
In den tuin zijn er dan eens twee, dan weer drie geregeld aan het werk. verleden 
winter om aan te leggen wel 20 tegelijk.
vr. Gaat het in het algemeen er nogal niet royaal toe tegenwoordig?
a. Ik weet dat niet, ik wordt alleen gelast wat de directeur wil gebeurt, bv van de 
60.000 kilo [klaver G.] kwam er maar voor 58 gld terecht
vraag Zijn de menschen nog tevreden?
a. Tot nu toe waren zij altijd tevreden geweest.

XVIII
Bladder onderbaas van de turf.
vr. Waarom is er zoo weinig zwarte turf gegraven was het niet mogelijk meer te 
graven?
a. Er zijn er een 30 uit/Sevenum   weggeloopen. Een ev of 12 tal van hen was aan het 
werk geweest. omdat de nieuwe onderbaas hen zocht/ gingen 77 weg. daarom zijn de 
anderen ook weggebleven.
vr. zijn er overijsselaars noodig? of kan men het hier ook?
a. Ja, daar is zulk een buitengewone kunst niet aan. in het begin gaat het wel niet 
zoo mooi.
vr. Hoe lang doet men er over om het te leeren?
a. In een maand kan men het goed leeren.
vr. Was Meekers een goed werkman?
a. ja, ik kan er ten minste goed mee overweg.
vr. Is de reden bekend van zijn vertrek?
a. Hij mocht niet werken
a. Waarom?
a. Hij bleef toch wel van tijd tot tijd weg.
vr. Is er nog veel grauwe turf in voorraad?
a. Voor een jaar dag en nacht te werken.
vr. Men heeft geklaagd dat het kantoor ter 7 ure gesloten is, is dit lastig?
a. Ja voor sommigen wel, anders konden zij komen zoo lang zij wilden.
vr. Waren de menschen hier ontevreden?
a. Ja dezen winter hebben zij te weinig verdiend. Zij zijn ook nog al misnoegd, omdat
heden de een weggaat, en dan de andere.
vr. Wat is de reden van het ?? van ruste?
a. Ontevredenheid in het algemeen!
vr. Is het omdat de Protest. worden voorgetrokken?

#20130819  83  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

4810

4815

4820

4825

4830

4835

4840

4845

4850

4855

4860

4865

4870

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

a. Die indruk onder het volk is het.
vr. Bestaat die indruk ook bij de onderbazen dat de Overijsselaars worden 
voorgetrokken?
a. Achtergesteld worden zij zeker niet.
vr. Waarom hebt gij uit Overijssel alleen Protestanten en geen Roomschen 
medegebracht?
a. Ik ben geweest bij de Dedemsvaart en de Krim en een gedeelte van Slagharen. Een er
van is hier geweest doch weer vertrokken. ik heb niet lang tijd gehad om daar te 
blijven.
vr. En degenen die hier zijn?
a. zij zijn meest uit zich zelve gekomen.
vr. Zijn zij geschikt?
a. Ja, voor het turfgraven; doch hiervoor alleen. zij zijn niet zoo onderdanig als de
anderen.
vr. Hoeveel van die huishoudens zijn er hier gekomen?
a. een 15 tal in de laatste 2 jaren.

Hij zegt verder Griendtsveen hem 2 jaar geleden 800 gld salaris en vrij woning en 
brand heeft aangeboden. Hier krijgt hij slechts 500 gld. en een gratificatie van 150 
gld.
Er wordt hem beloofd dat deze zaak in de vergadering van het bestuur zal worden 
gebracht.
Hij deelt nog mede dat hij, verleden jaar toen van Splunder wegging had voorgesteld 
om alleen opzichter te worden.

________
Einde van het verhoor op 14 Mei.

15 mei 1891
Helenaveen 15 Mei 1891
Den Weled Heer Cante Cremer
Culenburg

Mijn Heer!
Naar aanleiding van UEd schrijven van den 14 j.l. kan ik UEd berichten dat ik voor de
aflezing zal zorgen. 
b.v. De Heere van de Commissie uit het bestuur der Maatschappij Helenaveen komt 
Dinsdag den 26 Mei het onderzoek naar den toestand weer hervatten.
Die eenige mededeeling te doen hebben worden verzocht op dien dag van 10 tot 12 en 
van 1 tot 5 uur avonds, zich te vervoegen ten huize van den Hoofdopzichter Verhoeven.
Zegt het voort
Zonder tegen bericht wordt dit aanstan? Zondag aan alle bijde Kerken afgelezen
dit is het oude gebruik. andere kleinigheden zijn wel eens aangeplakt
Nog met?hoogachting
UEd DwDienaar
Lverhoeven

23 mei 1891  § HELENAVEEN-DEURNE, 20 Mei. Het detachement 
koninklijke Maréchaussée hetwelk wegens gepleegde ongeregeldheden door eenige 
ontevredene arbeiders der veenderij alhier was geplaatst, is, daar de rust is 
hersteld, ingerukt. De Rijksveldwachter Huizing geplaatst aan de Halte-Helenaveen, is
tot nader orde verplaatst naar Helenaveen-dorp. 

23 mei 1891  HELENAVEEN. Woensdag jl. is het alhier en te Deurne gestationeerde 
detachement koninklijke maréchaussée vertrokken; de ongeregeldheden hebben tot dusver
opgehouden. De rijksveldwachter Huizing bij het station alhier is, naar aanleiding 
daarvan, tijdelijk naar het dorp verplaatst.

26 mei 1891                  Verhoor op 26 Mei 91

19.
Jan Aarts schuurbaas, werkende op de boerderij
Hij heeft niets te reclameeren voor zichzelf. hij verdient des zomers 23 stuivers des
winters 18. alleen toen aan anderen van wege het Koningsfonds voor 5 gld turf werd 
gegeven, heeft hij niets gehad.
Hij deelt verder mede dat hetgeen de menschen zoo slecht stemt, niet zoozeer de 
kleine daggelden zijn dan wel dat de directeur de maatschappij zal vernietigen door 
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zijn roekeloos optreden wat blijkt bv:
1. hij vreest geen groote uitgaven bv. het persmachien
2. de grond verwaarloost hij door het vele gebruik van kunstmest
3. het brood wordt bij den bakker gekocht terwijl er nog 30 mud op zolder liggen.
4. Er is in geen 2 jaar haver meer gezaaid, zoo is er minder werk. men geeft op de 
boerderij 4 a 5 gld per dag toe.
5. de directeur wil het hout gezaagd laten komen, terwijl het beter is boomen te 
koopen en die hier te bewerken.
6. het geld op voorschot geven is ook slecht want alle menschen zijn niet van goede 
wil, bij de eene werkt het goed, bij de andere slecht
7. om en bij het directiehuis branden elken avond 4 of 5 lampen, terwijl die bij de 
bruggen, waar het gevaarlijk is nog veel meer noodig zou zijn.
Hij eindigt met de zeggen dat de directeur steeds zijn wil doorzet, ook al wordt er 
somtijds eenig bezwaar tegen geopperd.

20.
A van Woezik, vroeger tabaksplanter thans tuinder.
Hij zegt dat hij vroeger voor den verkoop van den tabak is benadeeld. voordat de 
plant toch had gebroeid kon men (vier jaar geleden) 22 gld krijgen. De meerderheid 
was er voor omdat zij schuld hadden, hij echter er tegen. Naderhand toen de directeur
de tabak gebroeid had werd er 15.09 gld betaald. dit scheelde hem nu wel en 400 gld. 
(?).
Verder klaagt hij dat de Mij nog geld aan hem schuldig is. vroeger toch kreeg men 
weekgeld a 5 gld. en nu komt hij de laatste weken nog te kort. dit bedraagt een 
zeventig gulden. De directeur had gezegd dat het “wekelijks” gehaald moest worden en 
dat dit niet door hem was geschied.
“Hij had toen gezegd dat de Mij een “gouddievenboel” was en de directeur had hem 
hierop honderd gulden opgeslagen; 247 gld betaalt hij thans /159 voor zijn huis/ hij 
verwoont 50 gld per hectare. voor de tabakschuur wil de directeur hem 60 gld laten 
betalen.
Verder zegt hij dat op half April zijn huur ingaat terwijl de directeur hem zijn 
huishuur /wat het grootste gedeelte is/ op half Sept. liet betalen.

21.
P.J. Vaans in 89 heeft hij turf gegraven in de Helenaveen thans woont hij te
Nederweert.
Hij beklaagt zich dat hij zijn put heeft gegraven en zijn putcenten niet heeft 
gekregen.
vr. Waarom?
a. Omdat ik 14 dagen te vroeg ben uitgescheiden
Er wordt hem gezegd dat het de gewoonte is dat iemand zijn putcenten verbeurd wanneer
hij weggaat. dit is het staangeld.
Hij zegt dat hij nog eenige stokken te goed heeft die niet zijn uitbetaald. hij 
werkte onder Bladder.
vr. Wie betaalde U uit
a. Langenhof.
zal nader worden onderzocht.

22.
Antoni van der Kruis van Someren.
vr. Zijt gij laatst niet met een 10 of twaalf manschappen aan het graven geweest?
a. Ja, de nieuwe baas heeft ons slecht behandeld daarom zijn wij weg gegaan. Wij 
kregen 31 ct per stok, en 4 ct voor het afbonken per meter. De Overijsselaars 
verdienden 1 gld a 1.10. terwijl zij maar 3 schoft werkten, /elke schoft is 3 uur/ 
Wij echter werkten 4 schoft en verdienden maar 15 stuivers, later 18 stuivers. 
Waaraan moet dat nu leggen? Hij gaf (directeur) aan de Hoogeveenschen te werken waar 
het rechtste veen zat, en aan ons het moeielijkste, zoo konden wij minder verdienen. 
Ook gaf de directeur aan de Hoogeveenschen de stralen (planken) zij hadden ze nog in 
geen 5 dagen noodig en wij wel!
vr. Is het daarom dat gij zijt gaan loopen?
a. Ja anders waren er nog wel een 30 meer gekomen.
vr. Bij wien hebt gij gereclameerd?
a. Bij den onderbaas.
vr. Kan de nieuwe onderbaas zijn vak?
a. Ja ik zou het wel gelooven, ik weet het ook niet.
vr. Dit alles is dus nu de reden dat er 33 man minder zijn op te graven?
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antw. Zoolang er die baas is graaf ik hier geen enkele turf. wij worden mishandeld 
want de Overijsselaars worden voorgetrokken.
vr. Waaraan schrijft gij dat toe, aan het voortrekken van Protestanten boven
Roomschen?
a. Ja, dit weten wij ook niet.
vr, Waar werkt gij nu?
a. In Griendtsveen, een goede rijksdaalder daags verdienen wij daar.
vr. Hoeveel turf graaft elke arbeider gemiddeld?
a. Verleden jaar graafde ik tusschen 13 a 14 dagwerk, doch ik was het eerst aan het 
werk.

23.
Cornelis Veldhuizen tuinier.
Hij deelt mede dat bij hem alles bevroren is, hij heeft een koe verloren, en nog een 
bankroetje gehad; nu kan hij geen pacht betalen tenzij hij zijn koe verkoopt, hij had
aan de directie verzocht bij het Koningsfonds in aanmerking te komen.
Hij betaalt 50 gld per hectare en zegt dat er anderen zijn die minder betalen (25 a 
35 gld) en beter land hebben.
In zijn huis is niets hersteld, alleen de blinden zijn geverfd. Het dak is open en 
dezen winter heeft hij zijn bagger buiten op moeten brengen.
Verder deelt hij nog mede dat hij in 1886 een partij augurken aan den directeur had 
gegeven om in te maken. Men bood 4. 2. 1 gld per hectoliter. Hij zou dan 170 gld 
verdiend hebben, doch de directeur wilde de augurken tot dien prijs niet gunnen en 
dacht in Engeland groote prijzen te maken.
Doch dit is geheel mislukt. nu schoot er voor hem niets over dan schuld. Het
koningsfonds heeft die toen gedelgd.
Wanneer hij nu weer komt bij den directeur om geholpen te worden antwoordt deze 
“Degenen die de pacht betaald hebben gaan voor”.
vr. Waarom wilde hij het huis niet laten maken?
a. Ik weet het niet, ik denk dat hij mij de Peel uit wil hebben
vr. Waarom betaalt de een meer dan de andere?
a. Al die zoo laag pachten zijn òf Protestant òf menschen die voorgetrokken worden 
omdat zij mooi kunnen praten.
Hij zegt verder dat zijn huis niet slecht is doch alleen reparatie vereischt. hij 
heeft zelf een schuurtje gezet. Alles moet bij bij de directie halen, nergens kan hij
terecht dan daar.
vr. Waarom alleen daar?
a. Anders kost het teveel aan transport
vr. Hoeveel verwoont gij?
180 gld. 50 gld per hect. terwijl tabaksland dat in 3 jaar niet behoeft gemest te 
worden maar 25 gld doet; alle tuinders verwonen 50 gld. behalve in de Geldersche 
straat, en wij moeten nog wel vooruit betalen.
vr. Is de pacht te hoog?
a. Daar zal ik niet over twisten, maar in een jaar als dit gaat het niet. wij zijn 
als arme menschen hier gekomen, wij konden ons bedruipen en nu is alles weer weg
vr. Hebt gij toen voor die augurken niet gereclameerd?
a. Men durft hier weinig te reclameeren anders heeft men het bij de Heeren misdaan!

24.
J. Bakker tuinder.
Hij klaagt dat zijn huis slecht is, dat de directeur altijd reparatie heeft beloofd, 
dat hij nu zijn zaad niet kan droog houden.
Hij betaalt 50 gld voor het huis, zonder de grond. hij verwoont 219 gld en heeft 3½ 
hectare in pacht. het is hoog en slecht land. hij koopt veel mest terwijl men in de 
Geldersche straat minder verwoont, en niet behoeft te mesten?
Hij vertelt verder wat er met de augurken in 86 is geschied; definitieve afrekening 
is er nooit geweest.
Hij verhaalt verder dat zij een veefonds hadden een 80 tal beuten waren ingeschreven 
verleden jaar stierven een 8 of 9 koeien zij werden toen uit het fonds van Deurne 
gezet. Zij gingen toen te rade bij directeur welke als maatschappij de “Eersteling te
Utrecht aanried. dit kostte toen een 300 gld. Wij vonden het te veel en hebben nu 
zelf een fonds opgericht.

25.
Willem van der Boom
heeft een ongeluk gehad toen de nieuwe lokmachine pas was gekomen en zijn arm is toen
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afgezet en kan nu niet meer verdienen dan 40 ct. per dag. vroeger deed hij loopdienst
a 70 ct per dag, daarmede was hij goed tevreden.
vr. Wie doet dat thans
a. De zoon van van Tol, ten minste ik denk het want dezen winter bij de volkstelling 
deed hij het
Hij zegt verder dat hij wel droog brood moet eten hij heeft 7 kinderen. een dochter 
verdient volle geld. 2 jongens 3/4 en 1 jongen het halve geld. Doch des winters 
verdient hij niets. Hij verwoont land met huis voor 70 gld. naderhand heeft hij nog 
voor 11 gld land bijgekregen.
Ten slotte vraagt hij of hij niet wat meer kan verdienen.

26.
Petrus Kieviets, landbouwer.
Hij zegt dat zijn huis slecht is. al 6 jaar geleden is reparatie beloofd. de
directeur is dezen week wel komen kijken. De muren kunnen elk oogenblik vallen. Thans
zegt de directeur “Ik wist niet dat er zooveel aan te doen was, ik zal er voor 
zorgen”. Doch zoo is het altijd!
Hij is 32 jaar in het veen. zijn buurman heeft zooveel van de Koning gekregen! hij 
heeft niets gekregen toch moest hij “vivat” roepen toen het werd afgelezen. Aldegenen
die schuld hadden kregen het meest. Men had hen maar niet zooveel moeten beloven zaad
etc!

27.
K. Jonker turfgraver
Hij woont in een koningshuis, er werd hem mest beloofd /hij wilde gaarne goed mesten/
daarom nam hij het koningshuis aan. hij betaalt 50 ct per week. hij heeft nu slechts 
8 meter mest gehad was 40 roeden Hij vraagt nu meer mest
Hij zegt dat toen hij in de Peel kwam 3 jaar geleden, dit was op conditie van vrij 
woning en vrij mest. later moesten zij contracten teekenen. en toen werd het betalen 
altijd hoe langer hoe meer Verder klaagt hij dat het turfgraven te zwaar is naarmate 
er betaald wordt. Hier 8.30 gld terwijl er in Overveen 9 gld wordt betaald en daar is
het lichter.

- 28 -
Francis Jansen ploegbaas bij scheepsladen
Hij is 30 jaar in de Peel reeds lang was hem een huis beloofd, doch hij krijgt het 
niet; dan heet het dat er te veel, dan dat er te weinig grond bij is.
vr. Waaraan schrijft gij dit toe?
a. Ik weet het niet, mijn woning is zoo slecht, dezen winter ging ik bij de buren 
slapen.
vr. De directeur zal U toch niet uit de Peel willen hebben?
a. Dat weet ik niet, hij zeide mij, ik moest maar wat gaan verzinnen.
Hij zegt verder dat hij ploegbaas is, en dat hij het volk uit moet betalen. zij 
zouden 15 ct per el uitbetaald krijgen en krijgen zij maar 10 ct.
Hij zegt dat het kantoor geopend is van 9-6 uur. dat hij weer eens om een nieuw huis 
kwam vragen. dat toen de directeur zeide dat het land te groot was, maar voor hem 
zoude komen afmeten. Toen de directeur kwam om af te meten zeide hij “er komt een 
groot huishouden hier” en toen mat hij het land voor hem af.
Dit groot huishouden nu bestond in een man en een vrouw.
Deze (Kortrijk) komt er nu in wonen. hij komt uit Erica (Drenthe).
vr. Was er vroeger hier ontevredenheid?
a. Neen. maar vroeger kregen oude menschen de voorkeur. men liet ze op het kantoor 
komen en vroeg of zij liever wilden verhuizen, en toen ging het goed.
vr. Hebt gij over Verhoeven te klagen?
a. Niet het minste.

-29.-
H Wijnen     werkzaam in de turf
Francis Fransen  “    in de fabriek.
De eerste klaagt dat zijn huis slecht is - verleden jaar is hij ziek geweest. De 
vrouw was naar de directeur geweest, hij had nog 26 gld schuld zij had er toen een 
standje opgeloopen en durft nu niet terug.

De tweede zegt dat hij in 4 jaar geen onderdak gehad heeft. hij heeft ook geen kelder
en geen plaats voor de kinderen.
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- 30 -
Lambertus Hoek
Hij zegt I dat zijn huis slecht is, het regent er door II. dat er zooveel verschil in
pacht is, hij betaalt 50 gld en hij ligt op het zelfde stuk als een ander die 25 gld 
per hect. betaalt. III Toen Schellings wegging zeide hij ”gij hebt nog 93 gulden te 
goed. laat dit staan en komt elke week wat halen”.
Nu zegt hij “had ik maar een bewijs hiervan gevraagd, ik pretendeer wel niet die 
volle 93 gld te moet hebben, doch er is geen rekening van gehouden.
vr. Zijt gij niet op kantoor geweest wat zeide Langenhof toen?
a. Die wilde niets zeggen, ik meen mij te herinneren dat van Beek mij toen wegjoeg.

Men beloofd hem dat zal onderzocht worden in hoeverre dit waar is.

- 31 -
Seijnen, Kleijn, J. Dirks en vd Slicht, allen turfgravers. Overijsselaars.
Zij leggen hunne klachten voor
I. zij moeten 40 ct per meter voor de brand betalen, en die in de huizen wonen nog 15
ct per meter extra. dit zijn zij niet gewoon
II. het werk is zwaar voor het loon.
III. De smelen (slecht gras) wordt per bliek verpacht. daardoor pachten anderen het. 
zij verzoeken nu dat die niet meer publiek zal geschieden.
vr. Hoe lang zijt gij hier?
a. Twee reeds 3½ jaar, de twee anderen in het voorjaar van Hoogeveen gekomen.
vr. Waart gij daartoe aangezocht?
a. Ja. het was toen goed, zeide men, maar het is nu minder geworden. het loon is te 
gering. Vroeger toen wij kwamen betaalden wij nergens voor. toen kwamen de Duitschers
en zij moesten in een huis.
Dezen winter hebben wij 2 maal oude water gegeten.
vr. Hoe zijn de verdiensten in Overijssel?
a. Tegenwoordig wordt daar evenveel verdiend, maar het werk is lichter.
vd Slicht zegt dat hij nu de helft van het huis van Meekers heeft gehuurd, deze is nu
in de andere helft getrokken.
vr. Hebt gij er iets op tegen, wanneer men U vroeg om er uit te gaan?
a. Ja want ik heb er al het land bij.
vr. Zoudt gij er U in schikken het andere jaar het huis te verlaten?
a. Ik moet dan in ieder geval goed land bij mijn huis krijgen.

32 Ant Bakker tuinder
is reeds gehoord (onder no 3). komt zich aanbevelen bij het koningsfonds daar sinds 
het eerste verhoor zijn gewas weer bevroren is.

33.
Hendricus van Waaienburg. hij werkt van alles.
Hij zegt dat het in het veen nog niet slecht is, maar dat het toch heel wat beter 
kan.
I. Er zijn weinig verdiensten
II. Het koningsfonds stelde te veel voor. Wij dachten dat alles nu goed zou gaan.
III. Er moest verpacht worden onder elkaar en niet in concurrentie met pachters 
buitenaf. verder stelt hij voor dat de Maatschappij alles in massa inkoopt, om het 
zoodoende goedkoop te kunnen leveren bv. koeken etc.
(Hierop wordt hem geantwoord dat de bevolking onder elkaar moet doen).
IV. Reparatie van zijn huis. De een stuurt hem naar de andere. hij heeft nu pas de 
pacht betaald en hij kan nu geen stal krijgen ofschoon hij aanhoord en voor te 
betalen hij wil zelf ook wel van oude planken iets bouwen. dringt zeer op berging 
voor zijn veen aan.
V. Zijn zoon Johannes is voor den winter niet goed behandeld. hij is altijd ploegbaas
geweest van scheepsladers. getrouwd met dochter van Roeling. hij moest de keet uit 
van de koude toen ging hij tegenover Verhoeven wonen. dat kostte 13 gld. toen werd 
hij weer in den keet gestuurd. dit deed hij niet en vertrok.
conform het gehoorde onder XII.

34.
Willem Veldhuizen tuinder
Hij klaagt dat de landpacht ongelijk is, en dan nog moet hij vooruit betalen. zijn 
wonimg doet 50 gld huur. elke hectare land eveneens. hij klaagt verder over zijne 
woning. Verleden jaar had hij zich zeer aanbevolen bij het koningsfonds. hij is pas 
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begonnen, hij heeft niet eens een geit. maar zegt hij “er zijn menschen die maar 25 
gld verwoonen en daar heet het van dat zij pas beginnen” Hij deelt mede dat zijn 
moeder ook vooruit betaalt. het oude tabaksland behoeft dat niet te doen.
Aan het huis zij voornamelijk de deurstijlen en kap te herstellen.

35.
Nicolaas van den Werf tuinder.
Hij is bij zijn vader in de kost. in 84 in de Peel gekomen. Bij de augurkeninmaking 
is hij ook 130 gld te kort gekomen. Hij had schuld op het kantoor aan pacht en 
voorschotten f360 deze is gedelgd door het koningsfonds. Er is hem een schuur 
beloofd. Hij kreeg die niet, nu heeft hij zelf wat gebouwd.
vr. Is 50 gld te veel?
Neen, als ik een schuur had niet, en een huis nog liever.

- 36 -
Wilhelm Klerks metselaar
Dezen winter is hij vertrokken uit zijn oud huis; hij zegt dat hij tien jaar lang 10 
gld meer op heeft moeten brengen dan de prijs die tegenwoordig voor zijn huis wordt 
betaald - nl. 25 gld terwijl nu het huis voor 15 gld verhuurd is - en nu heeft hij 
een huis dat even groot is als zijn buurman en hij betaalt 5 gld meer!
vr. Waarom zijt gij vertrokken
a. Het werd te klein.
vr. Hoe groot is nu uw huis.
a. Evengroot als dat van mijn buurman, maar de directeur zegt dat ?ij meer betaalt 
komt omdat de huizen te laag staan Verder zegt hij dat hij vroeger te veel land had 
35 roeden. Deze zoude hij er nu weer gaarne bij krijgen omdat hij een groot 
huishouden heeft. Het land is nu bij van Teeffelen in huur.

- 37 -
Miere landbouwer.
Hij heeft een huis met 8 man, doch maar 3 slaapsteden. hij verzoekt nu 1 slaapstede 
meer te hebben. Toen het koningsfonds alles kwijtschold had hij geen cent schuld. 
Verleden jaar kreeg hij 55 gld. Elke week werd daarvan afgehouden. er was niets aan 
te doen.

- 38 -
Marinus van der Berg tuinier
Hij woont in de Geldersche straat voor 50 gld de hectare. voor oud tabaksland.
Voor bouwland betalen zij 25 gld.
Hij heeft 130 roeden tabaksland, en nu nog een halve bunder er bij voor 50 ct - en 
ruim een halve bunder a 25 ct. - Vroeger heeft men hem altijd gezegd dat hij een stuk
had van 54 roeden, en datzelfde stuk is nu 58 roeden opgemeten.
Hij zegt verder dat in een open put in de straat alles wordt ingegooid. hij vraagt nu
een put in zijn schuur. 8 huishoudens moeten uit die put drinken.
Men belooft hem te onderzoeken of het niet mogelijk is een pomp op die put te 
plaatsen

- 39. -
Scheper. thans werkzaam op het Sevenumsche gedeelte, anders baggerman
Hij zegt dat zijn zoon ploegbaas was van het laden. dat Verhoeven hem 20 ct beloofd 
had, dat de directeur met slechts 15 ct uitbetaalde. dit scheelde hem 12.50 gld. Hij 
kwam ook dagen te kort in de berekening.

- 40 -
Jan Roeling arbeider.
Hij klaagt dat het land te hoog is in huur, eens betaalde hij 25 gld. nu 35 gld.
De brand is ook te duur gerekend. Hij verdient nu een kleine gulden met uitleggen. 
hij is nu een oud man.
Het dak van zijn woning is slecht, benevens de stalling.

- 41 -
A van Grinsven vroeger heeft hij in den   turf gewerkt.
Hij deelt mede dat zijn huis slecht is en dat zijn zoon dezen winter een been 
gebroken.

- 42 -
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F. Blankensteijn. vroeger tabaksplanter.
Hij klaagt dat hij niets dan slecht land heeft gekregen, hij heeft veel tegenspoed 
gehad. Hij had naar spijlen gevraagd, en betaalde 20 gld om schoon te maken. Later 
werd hem het spijlengeld geweigerd.
Verhoeven had van hem 40 gld. verkregen, dit heeft hij met het tuinen weer afgelast. 
Toen kreeg hij geld om een koe te koopen. hij heeft nu schuld. en alles is weer 
bevroren. hij vraagt nu tegemoetkoming daar hij te veel betaalt. 50 ct voor de roe en
40 gld voor het huis.
Hij klaagt ook dat de maat thans eenigzins verschilt bij vroeger.

-  43 -
Hendricus van Diessen, werkzaam in de turf en met grasmaaien.
Hij zegt dat zijn schuur slecht is. hij betaalt voor zijn huis 25 gld. met een halve 
hectare land er bij is het 36 gld. zijn huishouden bestaat uit 6 man. hij had dezen 
winter voor 14 ct. daags een heele week gewerkt. Hij wil voornamelijk meer land 
hebben. Hij zegt dat hij het eerste om land heeft gevraagd en dat nu de machinist het
krijgt.

- 44 -
Christiaan de Ruig werkzaam in den turf
Hij vraagt een bedstee meer. hij heeft ook geen stal. hij wil wel meer geld 
verwoonen. Hij heeft dezen winter weinig verdiend en heeft thans schuld.

- 45 -
Antonie van Diepen werkman.
Hij heeft een ongelukkig jaar gehad. een koe is gestorven en vraagt geld van het
Koningsfonds.
Er wordt beloofd dat zal onderzocht worden.

46.
Boonen brievengaarder.
Hij is gekomen in plaats van v Tol.
vr. Waren er misbruiken, moesten de menschen extra post betalen?
a. Ik weet er niets van, toch vertelde men het.
vr. Stond hij hier goed in aanzien?
a. Hij had een groote fout, tweemaal per dag was hij dronken
vr. Had hij een goede reputatie?
a. Hij was bekend als brutaal, maar misschien lag dit aan zijn humeur. Dikwijls 
presenteerden de menschen mij 10 of 5 ct. extra. Ik heb dit toen geweigerd. Ik denk 
nu dat hij die ook kreeg en dat hij hierdoor aan den drank is geraakt.
vr. Drinkt hij nog?
a. Dit moet hij nu wel laten, want hij is werkzaam op het kantoor. In het begin kwam 
hij [eens op een zondag Cr.] bij mij toen hij dronken was, ik verbood hem toen in 
dien toestand bij mij te komen, en toen is hij in geen 6 maanden bij mij geweest.
vr. Kan U goed met bevolking overweg. heeft U geen last daar U van een andere religie
zijt?
a. Neen.
De maatschappij stelt het op prijs dat gij zoo goed Uw plicht doet.

- 47 -
Schiks. vroeger tabaksplanter thans tuinder.
Hij had schuld gemaakt voor spijlen nu werd de schuld door het koningsfonds gedelgd 
doch de spijlen door de Mij terug genomen.
hij heeft in huur een halve bunder a 50 ct. van het overige de helft oud tabaksland 
en de helft bouwland a 1.25 ct. [zal wel gld moeten zijn]

- 48 -
van der Hurk vroeger tabaksplanter nu tuinder.
Vraagt vermindering van pacht. hij betaalt 50 ct de roed. 40 gld voor zijn huis en 25
voor de schuur. hij heeft verder nog 20 a 30 gld boerenland a 25 ct. het gaat hem 
niet goed want hij maakt schuld.

- 49 -
van Teeffelen
heeft de post aangenomen. dientengevolge is hij moeten verhuizen. nu verwoont hij 50 
gld. hij heeft weiland moeten veranderen en nu betaalt hij hiervoor evenveel als best
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tabaksland. anderen betalen voor tuinland evenveel als hij voor bouwland.

- 50 -
Slegers timmermansbaas.
Hij klaagt dat nu het hout per voet wordt gekocht en dit is zooveel duurder. Een paar
jaar geleden kocht ik beukenplanken a 8 ct per voet. nu heb ik degelijd? voor 18 ct.
vr. Hoe wordt de bestelling gedaan?
a. De directeur zegt dat ik maar moet opgeven ik vind echter dit alles te duur. de ?n
?d geleden kreeg ik Americaansch grenen, daar kwam te veel vracht op. men had het per
boot moeten sturen.
vr, Gaat het er hier niet ruim toe?
a. Ja. bv. het huis van den boekhouder. Eerst moest ik het [+ eenige deelen Cr] 
geheel volgens het plan klaar maken en toen moest alles weer veranderd worden.
Anders ben ik hier goed tevredn.
Bij Griendsveen koopt men zelf de boomen.

- 51 -
Adrianus van de Laar.
Hij is 70 jaat. hij is alleen en kan er niet meer komen. verdient 90 ct en woont bij 
zijn dochter in. Nu verdient hij nog genoeg om zich te behelpen, maar hij 
recommandeert zich vast bij het koningsfonds tegen zijn ouden dag als de verdienste 
nog minder gaan worden.

- 52. -
Arie Janssen kastelein
Hij betaalt 150 gld huishuur, hieronder is 1/4 hect begrepen. Meekens had hetzelfde 
bakkerij tapperij etc. en betaalde minder.
vr. Was er iets op Meekens aan te merken?
a. Ik weet er niets van te zeggen.

- 53 -
Weduwe Somers 77 jaar
Woont met haar doofstomme zoon. er zijn weinig verdiensten. verwoont 150 gld 
waaronder 1/4 hectare. In 17 jaar bijna niets gerepareerd. nu is huis zeer slecht.
Zij klaagt verder dat er bij vreemden brood gekocht en contant betaald wordt, doch de
schuld die gemaakt wordt is bij haar.
Zij vraagt een paar jaar vermindering van huur bv 100 gld in plaats van 150.

- 54 -
G Bosch pootmeester
Hij zegt dat de directeur het niet met hem eens is. vroeger heeft hij gesnoeid. nu 
heeft hij het niet gedaan. hij is ziek geweest en hij was er blij om dat hij toen 
niet kon snoeien.
Uit 3½ hectare dennen moesten 18.000 stuks in een jaar gekapt worden in plaats van er
5 jaar over te doen.
De Duitsche pootmeester heeft De zaak in Helenaveen bedorven.
Mijnheer Bosch heeft altijd zooiets op zichzelf hij is een voorstander van heksenmast
en dit geeft hier niet.

- 55 -
Bovenkamp en A Buis tuinders
Zij betalen hooge pacht, 40 gld voor de woning. 25 schuur, 50 gld per hectare voor 
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.

- 56 -
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H van Stockum en G. Buis
Vroeger was Buis een nieuw huis beloofd. er is thans slecht water. de huur is te 
hoog. 50 ct voor tabaksland is veel te duur. hij heeft 2½ hect. verder nog 1/2 
hectare bouwland a 25 ct.
v. Stockum bewoont hetzelfde huis als Buis. hij zegt dat zij er zoo op aan worden 
gekeken  alsof zij allen krijgen van het Koningsfonds.

- 57 -
Verveurt vroeger tabaksplanter thans tuinder.
klaagt dat 50 gld per hectare een te hooge prijs is.

- 58 -
Petrus Kolen Petrus Hendriks de Vries en F. Cuijten
Hendriks vraagt bergplaats voor veen. hij wil wel betalen voor een schuurtje. sinds 
verleden jaar heeft hij gepacht voor 25 ct. hij dacht dat het voor 3 jaar zou zijn, 
doch het is volgens den directeur voor 1 jaar.
De Vries turfmaker zegt: degenen die boven wonen worden voorgezet. zij krijgen altijd
de beste putten.
vr. Hebt gij daar op het oogenblik hinder van?
a. Ja, gister nog, de nieuwe onderbaas gaf toen de goede put aan de anderen ofschoon 
ik hem gaarne had gehad.
vr. Kunt gij klagen over Bladder?
a. Neen dat kan ik niet.
Colen zegt dat zijn dak slecht is.
Cuijten zegt dat het zijne lekt.

- 59 -
Cornelis van Oyen winkelier
Vroeger heeft hij gewerkt. hij kreeg een ongeluk aan zijn hand, toen heeft hij een 
zaak opgezet. hij heeft nu anderen bij hem schuld laten maken en vraagt op grond 
hiervan tegemoetkoming van het fonds. 27 Menschen staan voor 700 gld bij hem te boek.
Er wordt hem geantwoord dat het in den aard van het Fonds zoude leggen aan deze 
menschen dan het geld te geven ter afbetaling.
Verder pretendeert hij dat hij f20.80 in plaats van 20 gld betaalt (of betaald 
heeft).

- 60 -
Van der Zwaan herbergier.
In dezen winter reeds meermalen bij commissarissen geweest. Hij zegt: de directeur is
nog altijd zoo barsch tegen mij, ik heb nog 140 gld schuld, maar dit is toch de reden
niet. De directeur zegt “ik ben een gemeene vent en heb gemeene kinderen”.
Hij geeft toe dat hij wel eens bekeurd is geweest maar noem het geen schande. hij 
heeft 15 (13) kinderen en wil zijn brood verdienen.
hij wil 25 gld meer betalen indien hij vergunning krijgt. Waarom, zegt hij, moet er 
een man vetgemest worden (nl die eenige die vergunning heeft). [v Deelen Cr]
Alles is hem tegengeloopen, hij heeft nog een bank?? van 200 gld gehad.
De directeur heeft de brug over hem weggenomen omdat niemand meer bij hem zou komen.
hij zeide dat er een kwestie inzat over het onderhoud.
Door dit wegnemen heeft bakker van Hoorn wel een schade van 10 gld in de week.
Hij (vd Zwaan) wil gaarne de brug voor zijne rekening nemen (nl. de bediening ervan).
vr. Was er verleden jaar al iemand geweest om Uw huis te zien?
a. Ja verleden jaar moest ik al een paar malen aan een Gelderschman mijn land laten 
zien. Mijn vonnis was dus reeds geveld. De Heer wete wat dezen winter is geschied, nu
wordt mijn huis vertimmerd.

61.
Bakker van Hoorn.
Hij klaagt dat de brug voor zijn huis is weggenomen. dit doet hem jaarlijks zeker een
100 gld schade.
vr. Waarom is die brug weggenomen?
a. Zij was versleten en toen hebben zij ze weggenomen.
Hij verwoont 204 gld en heeft 4 hectaren. hij wil gaarne een schuur hebben, want hij 
moet nu door anderen laten dorschen.
hij wil ook boven een paar kamers hebben en zal er voor betalen. hij zegt dat hij 
zijn tuin een half jaar te voren moet betalen, en vraagt dit in twee keer te mogen 
doen.
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(Er wordt hem gezegd dat hij moest zien of hij geen plaats zoude kunnen krijgen in de
schuur in zijn buurt, welke toch leeg staat).

- 62 -
Piet Arts, Arnoldus van Mullekom en J. Blanken 
(deze 2 laatsten van Helden).
Zij weggen dat zij in zekere zin ook met de maatschappij te maken hebben, waar 
tegenwoordig vreemde worden voorgetrokken. Zij komen voor hun zoons die bij de Mij 
werken. 
zij deelen hun grieven schriftelijk mede:
I. De maat van de turf is te groot en te zwaar voor het geld dat zij krijgen.
II De boot voerde vroeger. Nu moeten zij ver loopen. Zij klagen er verder over dat De
brug weg is, zij moeten nu achter den tuin v.d. directeur om. als zij moede gewerkt 
zijn. dit laatste brengt ook de kinderen in de verleiding om door den tuin van de
directeur heen te loopen wat hun dan zoude blootstellen aan een cullanger
vr. Wordt er geklaagd over den nieuwen opzichter?
a. Neen er wordt niet geklaagd, wel over zijn geven van het werk.
Artz deelt mede dat hij gaarne een schop had hij heeft geen stalling en het is hem 
beloofd. hij klaagt er ook over dat zij tabakspijlen op hun naam hebben gehad. toen 
het koningsfonds de schuld delgde nam de maatschappij de spijlen terug.

- 63 -
L Lagarde en Joh. Paulus.
De eerste heeft vier zoons, zij hebben soms moeten kruien voor 2,50 in de week. zij 
hebben nu hoogstens 80 ct verdiend. dit zijn dus geen verdiensten. van de week soms 
van ‘s morgens 5 uur tot ‘s avonds 10 slechts 1 gld.
Zijn algemeene klacht is dus dat er weinig werk is. Verleden jaar was het beter toen 
was het 1 gld 1.25 per dag.
de klaagt dat de directeur ‘s winters geen verlof geeft om, als er in het veen niets 
of weinig te verdienen is, bij Schellings te gaan werken of bij anderen. Zoo kan men 
dan niet verdienen als wil men goed werken.
Paulus heeft 3 zoons, en dezelfde klacht dat de verdienste zoo klein zijn.

- 64 -
Lambertus Kuiper en Jan van Mullekom uit Helden.
Zij deelen hunne grieven schriftelijk mede:
I de maat van de turf is te groot en te zwaar. de verdiensten worden dus kleiner
II De boot die vroeger de menschen naar het werk bracht is er niet meer. men moet dus
ver loopen.
III de brug is weg. zij moeten dus als zij moede zij achter het huis van den
directeur om. Zij zeggen verder dat er ‘s winters geen werk is en wat de maat betreft
deelen zij nog mede dat vroeger een stok 2.456 en nu 2.50 groot is.

- 65 -
van Tol zoon van den vorigen brievengaarder.
geeft eenige aanwijzingen om duidelijk te maken dat hij niet degene is geweest die 
gezegd heeft welke de daders van het opstootje waren. zijn klacht is dat hij er toch 
op aangekeken wordt.
Er wordt hem medegedeeld dat hij zich dit niet moet aantrekken.
vr. Wat doet gij?
a. Niets ik werk in den tuin. In Deurne wordt ons verteld dat men mij te lijf wil.

- 66 -
De ZEHeer van den Burg, voorlezer te Helenaveen.
Deze Heer deelt mede dat terwijl vroeger de kerk slechts door een twaalftal personen 
werd bezocht, er thans soms een groot honderdtal ter kerke komt. daaronder zijn 
echter ook de bewoners van de Halt. De verhouding onderling is goed, hij heeft wel 
eens vernomen dat het soms vroeger niet zoo was.
Als zijn groote grief geeft ZEH echter te kennen dat des winters de arbeiders die in 
het veen geen werk hebben geen verlof kunnen bekomen om elders te gaan werken, zelfs 
niet als zij beloven terug te zullen komen.

________

F van Rijckevorsel  secretaris
Brief van M. Hoek
   “  behoorende bij no 15
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   “      “             31
   “      “             64

21 juni 1891  [zeer slecht leesbaar]
Culemborg 21 Juni 1891
Aan ? G Bosch
Directeur te Hveen
Namens de commissie uit Commissarissen den ? benoemd 
te Hveen tegen de Directeur heb ik de Eer U te verzoeken bijgaande vragen 
schriftelijk te willen beantwoorden, en de vragen en antwoorden te zijner tijd aan 
mij te doen toekomen. ? tot de ? daar U het ?  eigenaren of opgaven worden gevraagd ?
opzichter of andere ambtenaar in dienst der Maatsij., moeten U schriftelijk 
verklaringen enz dier personen bij uw antwoorden worden aangeh?
De commis. der Maatsch
Cremer

21 juni 1891  [zeer slecht leesbaar]
Culemborg 21 Juni 1891
Aan ? Verhoeven
Hoofdopzichter te Hveen
Hierbij heb ik de Eer U te verzoeken de ?gaande vragen schriftelijk te beantwoorden 
en die beantwoording met de vragen te zijner tijd aan mij te doen toekomen.
De Commissaris der Mij Hele
Cremers

23 juni 1891
Helenaveen 23 Juni 1891
Den WelEd Heer Cremer
Culenburg
Mijn Heer!
Hier meden heb ik de eer UEd de lijst met de vragen en antwoorden trug te zenden.
In de hoop dat ze naar genoegen zal zijn. Zou er onverhoopt het een of ander niet 
duidelijk genoeg zijn Gelieve het dan te berichten
Nagroetenmethoogschting
UEd DwDienaar
Ljverhoeven

24 juni 1891
MAATSCHAPPIJ Helenaveen, den 24 Juni 1891
HELENAVEEN.
Beschermheer Z. M. de Koning.
Telegram adres:
Helenaveen-Helenaveen.
Geachte Heer! Uw geeeerde van 21 dezer is in mijn bezit.
Met de beantwoording der vragen houd ik mij onverwijld bezig. Het raadplegen der oude
boeken en het opmaken der gevraagde staten, vordert echter eenigen tijd, zoodat ik 
vertrouw dat het geheel niet met al te grooten spoed, door u verlangd zal worden.
Hoogachtend
Ued, DevDienaar
G  Bosch.

WelEd Heer G. G. G. Canter Cremers
te
Culemborg.

8 juli 1891
MAATSCHAPPIJ Helenaveen, den 8 Juli 1891
HELENAVEEN.
Beschermheer Z. M. de Koning.
Telegram adres:
Helenaveen-Helenaveen.
Geachte Heer! Einde deze week hoop ik U het officieel schrijven te beantwoorden.
Vanmorgen ontving ik een schrijven van Joh. Koedam ten uwent om turfstrooisel, die 
weder verkooper wil worden. Hij beroept zich op U.
In de afgeloopen week ontving ik gelijksoortig schrijven van B. H. Hendriks te 
Geldermalsen, dien ik voorloopig antwoordde. De vraag is, wanneer zij beiden solide 
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zijn, wie dan de voorkeur zoude verdienen?
Misschien kendt U Hendriks ook. Mag ik daarover uwe meening vernemen.
Wat ziet het er ellendig uit met den turf! En in het noorden hebben ze droogte!
Hoogachtend
UwEd DevDienaar
G  Bosch.

Er zijn medegedeeld de namen van
27 Prot. Huisgezinnen die in Helenaveen de laatste 5 jaren zijn gekomen
 7   “   Personen
terwijl er
 5   “   Huisgezinnen vertrokken zijn
Zijn deze cijfers juist?
17 R. C. Huisgezinnen zijn er in dien tijd vertrokken
15 R C        “                            gekomen
Is dit zoo?
Door wiens tusschenkomst zijn die in Helenaveen gekomen? Is er geinformeerd?
Is het den Directeur bekend dat de R.K. huurder zich soms ruw aanstelt tegenover 
enkele bewoners?
Tot hoe laat ‘s avonds is het kantoor geopend?
Bestaat er bezwaar om dit des zomers tot 8-9 uur open te houden?
Wij maakt de werklijst op? Is het den opzichter bekend welk loon aan elke werkman 
wordt uitbetaald?
Op welke rekening zijn geboekt de kosten van aanleg beplanting van den tuin van den
Directeur in 1889/90 1890/91.
Hoeveel hebben die bedragen?
Voor wiens rekening is het onderhoud? Wie betaalt het gewone onderhoud van de
Directeurswoning?
Hoeveel bedragen die per jaar?
Wat is de reden dat vele oude huizen niet behoorlijk gerepareerd zijn en bewoonbaar 
gehouden? de aanbouw van nieuwe was niet dringen noodzakelijk en met het daarvoor 
bestede geld hadden allen hersteld kunnen zijn.
Boor welke reden worden bewoners die reeds lang in Hveen woonden op herhaald verzoek 
afgewezen om de nieuwe huizen te betrekken en dit gegund aan nieuw aangekomen?
Wat heeft Meekers misdaan dat die man die 30 jaar in HVeen gewoond heeft zonder dat 
er iets ongunstigs van hem bekend is het huis opgezegd, het bouwland dat hij 10 jaar 
in huur had afgenomen en alle werk geweigerd wordt?
Is aan van der Swaan alleen wegens achterstallige pacht de huur opgezegd?
Waarom werd het huis dezen winter niet bewoonbaar gemaakt ? dat talrijke huisgezinnen
tegen koude en ? te beschutten?
Is het waar dat die woning ll. jaar aan een vreemdeling die het is komen zien te huur
is aangeboden?
Waarom het brugje over het kanaal weggenomen en niet gerepareerd of vernieuwd? Het 
bestond reeds 35 jaar.
Waarom de kanaaldam versperd?
Is het waar dat eenige jaren geleden Directeur voor eigen rekening de augurken van de
tuinders heeft opgekocht hierop eenig voorschot gegeven doch nimmer de eindrekening
Sommige beweren hierom nog iets te vorderen te hebben.
Men verlangt eene juiste opgaaf van prijs, maat en namen der tuinders aan wie het 
vroegere tabaksland verhuurd is?
Opgaaf wordt verzocht van achterstallige pachten van de tuinders.
Hoe is nu de verhouding tot opzichter Verhoeven en Onderbazen
Worden die steeds geraadpleegd voor uit te voeren werken?
Wie stelt het volk aan het werk hetzij in het turfgraven, de fabrieken, landbouw enz.
geschieden bestellingen steeds in overleg met hen op de meest zuinige wijze?

Hoeveel zwarte turf wordt er dit jaar gegraven?
Waarom wordt dit uitsluitend gegund aan Overijsselaars die hiermede een ruim daggeld 
verdienen en geweigerd aan Helenaveeners die hiervoor vroegen en even goed werken?
Waarom werden de V. niet bij afwisseling in de fabriek of andere werk gebruikt? Hoe 
lang werken zij per dag?
Waarom wordt het omzetten en droogen der turf uitsluitend aan hunner vrouwen gegund 
en anderen geweigerd?
Ons is medegedeeld dat de nieuwe opzichter Oostergo op zeer willekeurige wijze het 
werk verdeelt.
v. d. Knoop uit Someren heeft ronduit gezegd dat hij met zijne ploeg onrechtvaardig 
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behandeld is geworden dat zij allen zonder reden het werk verlaten hebben, dat nu 30 
in HV turfgravers uit Someren weigeren te komen werken zoolang O. hun onderbaas is. 
Ook anderen klagen over willekeurige behandeling
Is er geen streng onderzoek naar die klachten ingesteld?
Waarom V niet in zijne betrekking geschorst en met ontslag en verwijdering uit HVveen
bedreigd?
Is het werk als door het wegblijven der turfgravers uit Someren wordt er dit jaar 
eene aanzienlijke hoeveelheid turf minder gestoken ? de Mij groote ? de verdienste 
voor de bewoners worden nu zooveel te kleiner.
Is het waar dat in den afgeloopen winter aan bewoners van HVveen geweigerd is elders 
te gaan werken niettegenstaande zij in HV geen cent konden verdienen en de 
verzekering gaven om bij hervatting der werkzaamheden onmiddelijk terug te komen\

Schriftelijk en mondeling verhoor Hoofdopz. Verhoeven 2 stuks
1º Waaraan schrijft gij de ongeregeldheden toe die onlangs te Helenaveen hebben 
plaats gehad, en dat men niet bij U maar alleen bij den Directeur en den Boekhouder 
baldadigheden heeft gepleegd?
2º Welke is uwe werkkring te Hveen? Werkt gij uit eigen hoofd en dus op eigen 
verantwoording of volgt gij alleen de bevelen van den Directeur op?
3º Is er naar uw gevoelen te veel of te weinig werkvolk te Hveen naar evenredigheid 
van de werkzaamheden?
4º Er wordt beweerd dat er te veel volk is; hoe komt het dan dat er zoo weinig zwarte
turf wordt gegraven?
5º Worden de Protestantsche gezinnen of arbeiders te Hveen in eenig opzicht 
bevoordeeld boven de Roomsch katholieke bewoners en zoo ja kunt gij dat door feiten 
aantoonen?
6º Hebt gij omtrent den algemeene gang der werkzaamheden te Hveen bezwaren, op- of 
aanmerkingen en welke zijn die?

Beantwoording
N° 1 Ik weet niet welke lui als het gedaan hebben zoo men vermoet zijn het die te 
weinig loon ontvangen hebben. die zijn ook bij mijn komen klagen. daar op heb ik hem 
beloofd dat zij meer zoude hebben dat ik het met den Heer Directeur zou bespreken.
Ook hat hun den Heer Directeur gezegt dat hij het met mijn zou bespreken.
Daar ik berijds 7 Jaar hier ben en nooit geen moeiten of last met die lui heb gehat.
Wat verders tuschen den Heer Directeur en den boekhouder en die lui bestaat is mijn 
geheel onbekend.

2° Mijn werkring is niet betaald. zoo ik orders van den Heer Directeur ontvang worden
zij uit gevoert als het kan zoo niet geef ik de reden daar van aan hem op. En verders
ga ik alles na ten voordeelen van de Maatschappij.

3° Naar mijn in zien is er te weinig loswerk volk. En ruim genoeg vast.
Hier meden bedoel ik loswerkvolk dat    gaat als het zwart Turf graven gedaan is weer
vertrekken. dan blijf er voor de ingezeten werk genoeg. En men heeft er bij den 
winter geen last meden.

4° Dit heb ik naar mijn beschijden mening al in No 3 aangehaalt of beantwoort. Haden 
wij meer losvolk gehad dan hat er meer zwarten Turf gegraven kunnen worden.

5° Het wordt door de Catholiken wel beweert dat de Protestanten voor getrokken 
worden.
De Tuinlieden klagen er geweldig over dat zij zoo veel meer huur moeten betalen als 
de Protestanten, en dat die veel beter land hebben.
Maar hier moet ik buiten blijven omreden dat den Heer Directeur geen 
verantwoordelijkhijd aan mijn verschuldig is
Daar ik nooit in de boeken zie, maar daar zou het te vinden zijn of die klagten 
gegrond zijn of niet.
Wel hebben Somersche Turfgravers over den nieuwe Onderbaas geklaagt dat hij de
Overijssel ze Turfgravers voor trok en het beste werk voor hun uitzocht. Daarom zijn 
zij ook hier vertrokken En die besproken waren zijn niet gekomen.

6° Deze vraag is moeijelijk te beantwoorden daar ik niet weet of de gang der 
werkzaamheden door de Heere van het bestuur zijn bevolen of goed gevonden.
Naar mijn in zien op de eene plaats te zuinig en op de andere plaats te royaal b.v. 
met het H?ssen ripporeeren en het scheep of bakken aankoopen te zuinig. Daar heeft de
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Maatschappij behalve door Als meden het werkvolk.
Ook is er veel voordeel aan verbonden dat hier in de na bijhijd Eikenboomen worden 
gekocht en hier gezaagt wordt wordt door hier al het afval gebruik kan worden, 
bovendien is het zeker zoo goed en zoo sterk. Al dat ik geen rekening zie, weet ik 
toch zeker dat het veel beter koop is voor de Maatschappij.
Ook zoude den nieuwe onderbaas gemist hebben kunnen worden om dat den Heer Directeur 
hier is en mijn mat? verligt. Zoo dat ik F Blatter had kunnen helpen dit werk te 
voordeel vande Maatschappij, zoo zouden er wel meer postjes gevonden kunnen worden.
Hiermeden mijn antwoort. Met hoogachting
UEdDw Dienaar
Ljverhoeven

14 juli 1891  Vragen gesteld door H.H. Commissarissen per 21 Juni 1891
Ontvangen 14 Juli jl
aanvullingen 21 “
1 Waaraan schrijft gij toe de ongeregeldheden die te Helenaveen hebben plaats gehad 
en dat men alleen bij U en den boekhouder ruiten heeft ingeworpen en niet bij den 
Hoofdopzichter?
Bij het een keer geheel aanvaarden der administratie alhier, bleek mij dat de loonen 
voor verschillende werkzaamheden, hier elke week zonder regel gesteld werden door den
boekhouder Langenhoff; bij dezes vertrek stelde ik den heer Verhoeven eene vaste 
regeling voor, die door hem vertewerpen, aan mij over, gegeven werd en verklaard werd
te zijn in alle op zichten billijk en juist.
Buiten der regeling, waarin reeds in enkele opzichten eene vermeerdering van loon 
verborgen werd, zijn nog enkele loonen in de fabriek en op den timmerwinkel verlaagd,
zonder dat mij daarvan iets werd medegedeeld, en zonder dat een en ander mij blijken 
kon, doordat de vroegere toestand volkomen zonder regel was.
Daarna is gekomen een strengen en langdurigen winter, gedurende welken het niet 
mogelijk was alle leed te verzachten.
Bij een incident over te weinig uitbetaald loon, hoogst onbelangrijk op zich zelve, 
en waarbij ik gehandeld heb volkomen in overeenstemming met den vastgestelden regel 
en lijst, - werd door den hoofdopzichter op minder menschkundige wijze gehandeld.
In Januari te voren hebben A. Bakker en F.(?) v/d Zwaan een bezoek aan Prov: in den
Bosch gebracht, en na hunne terugkomst heeft zich hier de meening verbreid, dat ik 
eerlang mijn ontslag zoude krijgen.
Deze meening schijnt mij toe aanhoudend levendig gehouden en aangewakkerd te zijn.
Het brengen van orde en eenheid in de administratie kan ontevredenheid wekken bij 
enkelen, die bij deze afwijkende toestand voordeel hadden.
De boekhouder en ik moesten natuurlijk gelden als de bedrijvers van dat kwaad, 
terwijl de hoofdopzichter gelden kon als de personificatie van den vroegeren 
toestand.

2 Hoe is uwe verhouding tot den Hoofdopzichter d.w.z. is de verstandhouding goed of 
minder goed en zoo die laatste het geval is welke zijn de redenen daarvoor?
Schijnbaar is de verhouding goed, in werkelijkheid slecht.
De houding van den hoofdopzichter veranderde, zoodra besloten was dat de 
administratie te Hveen gevestigd zoude worden, en die verandering uitte zich in de 
meest verschillende vormen.
De belangrijke wijziging in de morele positie van den hoofdopzichter, zoodra ik hier 
gevestigd was; de nog belangrijker wijziging in de stoffelijke voordeelen die 
ontstond en noodwendig nog komen moet; de bij hem stellig levendiger  dan bij ieder 
ander, bestaande overtuiging dat hij overtollig werd, zijn van zijne zijde - hoewel 
onrechtmatig, toch verklaarbaare reden van weerzin.

3 Door wien is v Splunder te Hveen gebracht? Welke zijn de eigenlijke redenen van 
zijn vertrek?
Van Splunder is te Hveen gekomen na herhaalde voordracht en op herhaald dringend 
verzoek van Verhoeven, mij was de man geheel onbekend.
Als reden van vertrek gaf van Splunder mij op, - het gebrekkig onderwijs zoor zijne 
kinderen, en - de zeer veranderde houding van Verhoeven tegen over hem.
Bij zijn vertrek uit Hveen is Van Splunder onmiddellijk overgegaan in dienst van den 
heer Th. Verhoeven aannemer te Deventer en fabriekant te Ter Apel en Vroomshoop.

4 Zijn de turfgravers uit het Noorden persoonlijk door u aangezocht om te komen of is
die geschied door middel van een tusschenpersoon en zoo ja, wie en wat is hij?
Aanvankelijk heb ik, te Hoogeveen zijnde poging gedaan om werkvolk te krijgen door 
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een hotelhouder “”Flothuis” [Folkhuis(?). De poging mislukte.
Toen heb ik den veenopzichter F. Blatter uitgezonden, maar eveneens zonder resultaat.
Toen heb ik aan de beste gezinnen hier gevraagd of zij nog betrekkingen hadden die 
komen wilden. En eindelijk heb ik den nieuwen veenbaas Oostergo gevraagd mij nog 
enkelen te bezorgen.

5 Er wordt beweerd dat die turfgravers niet noodig waren daar er in de omstreken 
werkkrachten van dien aard genoegzaam te krijgen zijn, wat is hieromtrent uw gevoelen
steunend op de verkregen ervaring?
In den omtrek hier zijn dan alleen voldoende turfgravers te krijgen, indien de 
omliggende veenderijen niet of weinig werken. Werkt Griendtsveen en Horst en Asten 
dan trekt het de arbeiders van daar. Werkt Deurne sterk dan trekt dat, behalve uit 
zijne eigene gemeente, de arbeiders uit Asten en Someren, en in ieder geval is wat 
wij krijgen het uitschot.
Zoolang Hveen bestaat heeft men dat ondervonden en steeds de gravers uit Duitschland 
en de droogers uit Overijssel doen komen.

6 Werken de onderbazen (timmerman, landbouwer, veen- en boschbazen) uit eigen hoofde 
en dus op eigen verantwoordelijkheid of volgen zij alleen uwe bevelen of die van den 
Hoofdopzichter op?
Heeft de Hoofdopzichter een bepaalde werkkring onder eigene verantwoordelijkheid of 
volgt ook hij alleen uwe bevelen op?
Wie wijst het volk aan naar verschillende werkzaamheden?
Gescheiden bestellingen van materialen enz in overleg met de opzichters en bazen?
De Hoofdopzichter gaf alleen en alle bevelen, niemand werkte op eigen 
verantwoordelijkheid.
De hoofdopzichter deed mij voorstellen en daarop gaf ik in overleg met hem de 
beslissing.
De hoofdopzichter wees het werkvolk aan voor de verschillende werkzaamheden. 
Bestellingen van materieel geschiedden in overleg met den hoofdopzichter.
Er zijn alleen:
2 bazen voor de veenderij
1 baas   “   “  fabriek
1  “     “   “  timmerwinkel
De oude Kemper had toezicht op de landbouwzaken, maar is als gepensionneerd te 
beschouwen.
Aangezien mijne wenschen in den lateren tijd weinig juist begrepen werden, treed ik 
nu in overleg met de bazen, die ik op eigen verantwoordelijkheid te werk stel.

7 Hebt gij onregelmatigheden in het beheer te Helenaveen ontdekt ten nadeel der 
Maatsij of der bevolking en zoo ja door wie worden of werden zij gepleegd en op welke
wijze?
Neen. Sedert de administratie te Hveen gevestigd is vermeerderen de uitkomsten, 
zonder dat de oorzaak der veranderingen blijkt.

8 Bestaat er verschil in de pachters van den grond bij de tuinders en gebruik? Welke 
tuinders zijn nog met pachtbetaling achter?
Wordt verzocht eene opgaaf van de tuinders, van den grond bij hen in gebruik en tegen
welke pacht.
Zie Staat A.

9 Betalen de tuinders die het nu ruim 2 jaren verlaten tabaksland in gebruik hebben 
evenveel pacht als de tuinders die reeds lang als zoodanig zijn gevestigd?
Wordt er nagegaan dat de eerst bedoelde tuinders het land niet uitbouwen? Wordt er in
het algemeen nagegaan dat de pachters hun land naar behoren bemesten?
Zie Staat A.
De bestaande verschillen heb ik wat de tabaksplanters aangaat in den loop van 91 
opgeheven. Daarbij stuit ik echter op moeijelijkheden. De heer v Welie en v. Woesik 
hebben nog al veel en goed land van ouds a f25.- Ik begon daarom eene trapsgewijze 
verhooging in te voeren.
Hierbij moet echter in het oog gehouden worden dat de tuinders in den regel voor 
huis, stalen schuur f50 huur betalen, en de vroege tabaksplanters f65.-
Naar gelang van kwaliteit en ligging bepaal ik den huurprijs van het land.
De bemesting en behandeling van het land wordt zoo goed mogelijk door mij 
gecontrolleerd.

#20130819  98  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

5800

5805

5810

5815

5820

5825

5830

5835

5840

5845

5850

5855

5860

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

10 Welke maat wordt aangenomen bij de verpachting van land? eigen meting of 
kadastrale grootte? Geschiedt zulks bij alle pachters volgens eene en dezelfde wijze?
De kadastrale maat. Ongemeten of gesplitste stukken worden opgemeten; dat geschiedde 
tot nu toe door den ouden baas kemper, en werd bij verschil in opvatting door mij 
gecontrolleerd. De maatstaf is voor allen en als volkomen gelijk.

11 Welke is de eigenlijke toedracht van den augurkenhandel in 1884 of 85, door U voor
gezamenlijke tuinders geschied? Is het waar dat daaromtrent nimmer eene eindrekening 
heeft plaats gehad?
In 85 en 86 waren er 2 oogsten Augurken onverkocht, - gezouten in de vaten. De 
fusten, het zouten en bergloon waren in overleg met de planters voorgeschoten door de
Mij, die daarvoor ook in het bezit der goederen was. De Augurken waren door 
ongunstigen stand der markt, en vooral om de treurige kwaliteit moeijelijk 
verkoopbaar. De likwidatie der rekening gaf f62.03 verlies plus pakhuishuur. Van de 
ongunstige uitkomst dier rekening is aan de belanghebbenden in der tijd kennis 
gegeven.

12 Welke zijn de redenen dat vele oude huizen niet behoorlijk gerepareerd en 
bewoonbaar zijn gehouden? Men beweert dat de aanbouw van nieuwe huizen en kerken niet
dringen noodzakelijke was en dat met het daartoe besteed geld de oude huizen alle 
hadden kunnen worden hersteld?
Wordt verzocht eene opgaaf van de huizen die herstelling vereischen met hare 
omschrijving van de gebreken en globale raming der kosten?
De hoofdopzichter beweert dat de oude huizen geen van allen hersteld waard zijn, en 
laat daarom alle reparatie na. Ik deel die meening slechts gedeeltelijk, maar had in 
mijne pogingen tot wijziging van het stelsel, tot nu toe weinig succes.
Tot het bouwen van nieuwe woningen ben ik niet overgegaan, dan na de dringende 
betogen van Verhoeven, waarmede ik geheel instem.
Hveen kan naar mijne overtuiging niet bewerkt, en na de verveening productief worden 
gemaakt dan met eene flinke vaste bevolking. Daarvoor zijn woningen noodig.
Naar mijne opvatting behoeft bij een behoorlijke regeling der werkzaamheden het 
bouwen van nieuwe woningen het herstellen der ouden niet te beletten.
   Zie staat B.
Deze staat is de uitkomst van een opzettelijk ingesteld onderzoek, waarin ik den baas
timmerman geheel de vrije hand liet. De met een X geteekenden zouden voor de 
voorgestelde reparatie meer huur moeten betalen, terwijl hun aangeslagen land, dan 
ook verhoogde waarde krijgt. Bij enkelden teekende ik aan dat de opname te 
oppervlakkig was; bij Deelen bijv: reken ik dat f500 vertimmerd zal moeten worden. 
Andere punten komen mij daarentegen voor veel te hoog geraamd te zijn. De herstelling
bijv bij de Wed Blatter werd in het najaar begroot op f41.
De voorgestelde nieuwe huizen zullen op f3500 - f4000 komen.

13 Is de bouw van het nieuwe huis van A Bakker en de daarvoor te betalen huur in 
overleg met hem bepaald? en op welke wijze?
Bij den aanbouw der woning van A. Bakker heb ik bij herhaling den hoofdopzichter er 
op attent gemaakt, dat de woning te kostbaar werd. Telkens en telkens is mij toen 
echter gezegd dat A. Bakker het wist en bereid was er renten van te betalen.
Later scheen dat de hoofdopzichter en Bakker gerekend hadden op 3% terwijl ik 6% 
vorderde. Het bestuur heeft toen beslissende op een schrijven van A. Bakker, op mijn 
voorstel op 6% bepaald.

14 Bestaat er verschil in huurprijs van de woningen? Wordt verzocht eene opgaaf van 
de huizen, de bewoners en de huurprijzen met korte toelichting?
Ja. Zie staat C.
De huurprijs werd voorheen altijd berekend van huis en land zamen. Ik heb toen het 
land laten berekenen a f25. per Hect. en het overschietende voor het huis geboekt. 
Toen in het najaar eene groote ?est tot verhuizing bestond, heb ik daarvoor zoover 
het pastte en bewilligd, maar de huren der huizen met ongeveer f.30 per week 
verhoogd, voor de verhuizers; eens deels omdat zij meer gelegen waren, anderdeels 
omdat de verhuizings epidemie te keeren, en eindelijk om ok huren meer in 
evenredigheid met elkaar te brengen. De personen dien het aanging hadden er geen van 
allen bezwaar tegen.

15 Is het uitoefenen van eene winkelnering of elk ander bedrijf te Hveen vrijgelaten?
of wel wordt daartoe de vergunning van de Directie vereischt; zoo ja elke regel wordt
daarbij gevolgd?
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Het uitoefenen van winkelnering is vrij. Alleen herberg en bakkerij wordt afhankelijk
gesteld van de goedkeuring der direktie.

16 Zijn er bewoners geweest die verbouwing of verpachting van hunne woning hebben 
verzocht onder aanbod van meerdere huur naar evenredigheid van de kosten?
Zoo ja, gelieve dan daaromtrent uwe beslissing met opgaaf van redenen te vermelden?
De heer Verhoeven heeft mij in ‘t algemeen wel eens gezegd dat velen meer wilden 
betalen als er gebouwd werd. Na de ondervinding in dezen met A. Bakker heb ik echter 
ver kozen af te wachten tot de personen in kwestie mij zelf aanspraken. Het is tot 
heden geschied door Hendriks, door Waayenburg en door P Kievits.
Deze laatste is om vele redenen niet iemand die bijzondere protektie verdient.
Waayenburg heb ik in de begrooting opgenomen. Hendriks vraagt te veel.
Nu zijn echter weder twee woningen ingevallen en gaat de tijd daardoor verloopen.
Ik trachtte den regel te volgen eerst de woningen voor de menschen bewoonbaar te 
maken, en daarna voor het vee en uitbreiding.
Het vergrooten der woningen verdient echter nader overweging. Het worden dan kleine 
landbouwbedrijven, iets dat op zich zelf wenschelijk is. Maar dan vloeit daaruit 
vanzelf voort dat men weer nieuwe arbeiderswoningen moet bouwen. De bijbetaling voor 
uitbreiding moet dan ruim genomen worden, om de verinteresting van het geheel op eene
bijkomende waarde te brengen.

17 Zijn er bewoners geweest die om eene verbouwing hebben gevraagd en niet hebben 
gekregen terwijl het ½ huis van Meekers leeg stond en zij zich met eene tegen het 
gure winterweder onbeschutte woning moesten behelpen?
Was de woning thans door kortrijk bewoond, aanvankelijk aan een andere bewoner 
toegezegd? Waarom verkreeg kortrijk de voorkeur?
Dezen winter waren er 3 gezinnen , die inderdaad zeer onvoldoende huisvesting hadden.
Zij bewoonden, zonder mijn weten, volslagen onbewoonbare huizen.
Een van hen werd geriefd door opschuiving. De beide ouderen heb ik gedurende den 
winter, ledig komende en goede woningen gegeven, onder voorwaarde dat zij die woning 
in het voorjaar weder zouden verlaten. Nu gedurende den winter aldus voor niets 
gehuisvest te zijn geweest, zijn zij in het voorjaar vertrokken. Het eene gezin, een 
kievits, zonder eenige kennisgeving. Het tweede H. Waayenburg Iv, na eenige eisschen 
geweigerd te hebben gezien.
De ½ woning van Meekers schijnt wel door dezen verlaten, maar kan niet door mij 
aanvaard worden. Tegen eene overeenkomst van derden met Meekers heb ik mij niet 
verzet.
De woning, - nu door kortrijk bewoond, - is door mij niet aan anderen toegezegd 
geweest. Van voorkeur is mij niets bekend.

18 In hoeverre is het beweren juist van vele bewoners dat door den in de laatste 
jaren plaats gehad hebbende aanvoer van nieuwe gezinnen hoofdzakelijk turfgravers, 
het werk dat vroeger door de andere bewoners en hunne gezinnen in de turf (droogen, 
ringen, vuren enz) werd verricht thans niet meer door hen kan worden gedaan, waardoor
zij aanzienlijk in verdiensten zullen achteruitgaan?
Wordt verzocht eene opgaaf van de gezinnen in de 2 of 3 laatste jaren te Hveen 
aangekomen en heengegaan, met vermelding van godsdienstige gezindheid, bedrijf, 
grootte van het huisgezin?
Dat beweren is volkomen onjuist. Het graven geschiedde altijd door vreemden, uit
Helden waren er vroeger zelfs zooveel niet als thans.
Het droogen etc, geschied nu uitsluitend door eigen volk en die uit Helden; vroeger 
kwamen daarvoor jaarlijks arbeiders uit het noorden.
De verdiensten per gezin zijn zeer voldoende, zie bijgaanden staat D.
Van vroeger bestaan des dezes geene aanteekeningen.
Dezen winter werd minder verdiend, en zooveel werk als de turfstrooiselfabriek in 88 
en 89 aanbe?cht, zal misschien ?et meer voorkomen.
Intusschen komen er op dit oogenblik nog steeds handen te kort. 
Vele takken van werkzaamheden zijn totaal verwaarloosd; gedurig moet het een op het 
ander wachten; geen enkel turfschip wordt op tijd afgeladen. Dit jaar moest ik op 
herhaald voorstel van Verhoeven het graven van persturf achter wege laten wegens 
gebrek aan werkvolk.
N.B. Duitsche turfgravers komen met reisgeld etc tot f3-4 per dagwerk duurder, en 
leveren meerder werk, werklieden uit het noorden kosten ook meer aan reisgeld en 
komen nooit voordat de beste tijd voorbij is.
Aanteekening van de godsdienstige belijdenis heb ik voor zoover mijne gissing strekt 
met een X op staat D aangegeven. De aangeteekenden zijn die niet Roomsch-katholieken.
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Deze opgaaf kan evenwel onjuist zijn, er werd door mij nooit nota van genomen, als 
zijnde overbodig voor het bedrijf der Maatschappij
Mutaties van vroeger zijn niet aangeteekend.
In den loop van 90 en 91 verlieten Hveen .... kievits en H Wayenburg Iv om boven 
reeds gemelde redenen.
Het waren jonge gezinnen met 1 kind, Zonnemans, gezin zonder kinderen en A. Janssen 
gezin met 1 kind, om mij onbekende redenen.
W. ten Cate gezin met 4 kinderen, omdat ik hem geen verder voorschot wilde geven.
Het gezin van M. Wijnants ging door zijn overlijden uit een.

19 Zijn er bewoners geweest, die in den afgelopen winter verzocht hebben bij
Schellings te mogen turfgraven onder belofte van terugkeer wanneer hunne dienste te 
Hveen worden vereischt en is hem dat geweigerd? om welke reden?
Uw vraag heeft stellig eene andere bedoeling. Er werd niet gevraagd om turf te gaan 
graven, - dat kon dezen winter nergens. Er werd gevraagd om bij Griendtsveen en de 
fabriek te gaan werken. Dat heb ik geweigerd, omdat ik de concurrentie niet ten onzen
koste aan goedkoop werkvolk wilde helpen, terwijl dezes zijds de woning verschaft 
werd.

20 Welke bewoners ontvangen vrij brand en welke niet? Wordt daaromtrent bij allen 
dezelfde regel gevolgd en welke is die regel?
Vrij brand wordt geleverd aan de beambten der Mij (Direkteur, boekhouder, 
hoofdopzichter, veenbazen.)
aan den Pastoor
aan het Liefdehuis
en aan den Predikant.
De turf wordt op aanvraag zoo spoedig mogelijk verstrekt.

21 Genieten de ploegbazen bij het laden overgeld? hoeveel bedraagt dit? is dit bedrag
in den laatsten tijd gewijzigd?
De ploegbazen genieten f.15 per dag overgeld. Vroeger was dat 10 cents, met 10 cents 
verhooging in de 5 zomermaanden.
Daaruit ontstonden allerlei verschillen, waarom ik het bracht op 15 cents voor het 
geheele jaar. Hierin schuilt eene kleine verhooging.
Het bedrag (voor de verhooging) werd van hunne ploegen, buiten het weten der leeden 
ingehouden. Deze handeling heb ik als illoyaal afgeschaft, en de verhooging ten laste
der Mij gebracht.

22 Waarom moest Meeker/Mekes, sinds 30 jaren in Hveen vertrekken? Is hem zijn land 
ontnomen?
Reeds voor 3, 4 jaren zijn bij mij klachten ingekomen over Meekes. Verleden jaar 
liepen die hooger. Men beklaagde zich over “ongeoorloofde” vergunning, en de kwade 
gevolgen van dien: ruwheid, onzedelijkheid, vechterij. Verhoeven en van Splunder 
waren eens en zeer sterk in hunne klachten; Blatter bevestigde, de politie eveneens.
Toen heb ik nagegaan in de weeklijsten welk loon hij verdiende. Het beliep sedert 
geruimen tijd niet meer dan f1.50 per week en per jaar. Daarvoor bewoonde hij een 
dubbelhuis en had veel land, en meende ik te moeten besluiten dat de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen juist moesten zijn, omdat zijne bekende verdiensten ? een
voldoend middel van bestaan op leverden, en vroeg aan het bestuur verlof tot 
uitzetting.
Ik heb dat tegen over Mekes in deze zachten vorm gedaan; hij zoude stellig tevreden 
zijn heengegaan en had reeds elders gehuurd. Toen hij tot vertrekken gereed was, en 
zijne meubels reeds in eene schuit had geladen, schijnt hij van meening veranderd te 
zijn.
Zijn land heeft hij onbewerkt gelaten en zijnen mest verkocht. Toen heb ik het land 
aan een ander verhuurd.

Tegen v/d Zwaan heb ik alleen de klacht dat hij verboden vergunning uitoefent, en 
zijne huur niet betaalt.
De huur is hem niet opgezegd.
Onbewoonbaar was zijne woning in deze afgelopen winter niet, maar toch zeer slecht. 
In het begin van Okt 90 heb ik met Verhoeven en den timmerbaas Slegers die woning 
geconfistekeerd en de verbouwing gelast. Men heeft die toen niet uitgevoerd.
Zoodra in 91 het weder gunstig was heb ik de herstelling weder gelast, ik heb die 
verder nog twee maal moeten herhalen. Toen heeft men ruim het dubbele vertimmerd dan 
begroot was, - tegen mijne stellige order in.
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Door mij is zijne woning aan niemand te huur aangeboden.

24 Waarom is de brug bij v d Swaan afgebroken en niet vervangen? v d Swaan, v Hoorn, 
beweren daarbij veel schade te hebben, terwijl werklieden buiten Helenaveen [uit 
Helden], te Helenaveen arbeidende, beweren daardoor een grote omweg te moeten maken 
om op hun werk te komen.
De brug bij v/d Zwaan, was in minder goeden staat: zij is toen blijkbaar uit 
baldadigheid afgebroken en vernield, van mijnentwege is zij toen verder opgeruimd en 
niet vervangen omdat de passage daar vooral diende om gereedschap etc. aan Hveen 
ontvreemd te vervoeren, en als smokkelroute voor spirtualien Ik had den vorm der brug
willen wijzigen, om de passage voor onbelastte voetgangers zonder kruiwagens mogelijk
te houden. Verhoeven had echter te groote bezwaren, dan dat ik mijne meening hier 
door durfde drijven.
Wanneer het waar is, wat mij toen door Verhoeven medegedeeld werd, namenlijk dat v/d 
Zwaan en van Horen deel namen aan het smokkelen, - dan zullen zij stellig schade 
hebben.
Voor zeer enkele werklieden van Helden komende, is inderdaad een omweg van ±100 
[300?] meter, door het weg nemen der brug ontstaan.
Noch over ‘t een, noch over ‘t ander is ?et eene klacht tot mij gekomen.

25 Bestaat er aanleiding om aan G v Maaren eenige onderstand toe te kennen en 
verdient hij zulks?
G v Maaren was een arbeider van zeer twijfelachtig allooi. Hoe men hem voor jaren en 
jaren te Hveen genomen en gehouden heeft is onverklaarbaar; hij heeft er al den tijd 
dat hij te Hveen woonde zeer einig voor de Mij gewerkt, en woont met zijne vrouw en 
met eene 24 jarige dochter, die naaister is, maar geene beste gezondheid heeft. Hij 
betaald zijne huur noch van zijn land noch van zijn huis.

26 Idem aan A. v Laar?
Zijne verdiensten bedroegen tot nu toe een minimum van f3. per week en per jaar. Hij 
woont in bij zijn schoonzoon, die behalve huis en land een geregeld inkomen heeft van
±f8. in doorsnede, dus f11. voor het gezin.
Overweging verdient om verder hulpbehoevenden te besteden in een gesticht te Deurne, 
daardoor behoudt de Mij de beschikking over hare woningen. Eene door mij daartoe 
aangewende poging, met de weduwe Bits, werd niet in de hand gewerkt.

27 Kan Willem v d Boom die een ongeluk in dienst der Maatij heeft gekregen niet meer 
in dienst der Maatij gebruikt worden?
[Vroeger deed hij loopdiensten] Diensten die thans aan de jongen v Tol te beurt 
vallen, onder anderen bij de volkstelling waarom?
W v/d Boom is in tegendeel voortdurend in dagelijkschen dienst van de Mij, indien hij
zelf niet wenscht voor eigen rekening te werken.
Voor volkstelling is v/d Boom totaal ongeschikt.
Andere loopdiensten zijn niet voorgekomen.
J v/ Tol heeft twee boodschappen voor de Mij gedaan, gedurende den tijd dat ik te 
Hveen gevestigd ben, en ik droeg hem die op om zeker te zijn van de juistheid der 
uitvoering.

28 Welke is de eigenlijke geschiedenis van de koepel van het boogschutters gezelschap
bij v Deelen?
Heeft dat gezelschap de herstellings kosten van die koepel betaald? of moet het die 
nog betalen?
Toen Schellings juist ontslagen was, heeft de toenmalige boekhouder v/d waals mij 
gevraagd of hij aan een bestaand gezelschap van boogschutters hier hulp verleenen 
mocht voor ‘t zetten of repareeren van een gebouwtje.
Ik heb toen daartoe verlof gegeven, en aan ‘t einde van het jaar het gezelschap als 
debiteur gevonden met f37.10
Die post is afgeschreven ultimo 88.
Er werd nooit iets op afbetaald.
Overigens is mij niets van dit gezelschap bekend.

29 Is de Maatscij nog geld schuldig aan A v Woesik?
Ja. 
f7.5, die ik hem persoonlijk te veel afgehouden heb, en waarvoor hij gecrediteerd 
werd. De post was reeds te voren betaald. Uit erreur heb ik tegenover vWoesik erkend,
en dadelijk herstel aangeboden. Hij verkoos te wachten tot eene volgende verrekening.
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30 Idem aan L. Hoek? deze beweert een te goed hebben gehad van f93 toen Schellings
Helenaveen verliet?
Het jaar dat Schellings Hveen verliet, sloot de rekening van L. Hoek met een debet 
van f403.65, dat hem nader kwijt gescholden is door Z.M. de koning. Zijn er dus 
erreurs in die rekening geweest, dan hebben die nooit effekt ten nadeele van Hoek 
gehad.

31 A Bakker beweert des daags vóór de schulddelging door wijlen Z. M. de koning zijne
schuld van f136 te hebben moeten aanzuiveren, is dat juist?
Wordt verzocht eene opgaaf van alle wier schuld destijds is kwijtgescholden met het 
bedrag daarover voor ieder afzonderlijk
Wat is de kwestie omtrent tabaksspijlen die van tabaksplanters zonder vergoeding 
zouden zijn ingenomen?
De bewering van A. Bakker is zoowel wat datum als wat bedrag aangaat onjuist. Hij 
betaalde zonder aanmaning f312.74, vóór de kwijtschelding. Ik had de kwijtschelding 
en den datum er van geheim gehouden, om onjuistheden te voorkomen.
Mij is niets bekend van zonder vergoeding ingenomen tabaksspijlen. Daaromtrent is ook
nooit eene klacht bij mij ingekomen.

32 Op welke uren is uw kantoor geopend? Welke bezwaren bestaan er tegen om die ‘s 
zomers eenigen tijd open te houden na afloop van het werk, zoodat arbeiders daar 
terecht kunnen zonder hun werk te moeten verzuimen?
Het kantoor is geopend van 9.12 en van 2 tot half vijf.
Er is buiten de kantooruren niemand afgewezen, die vroeg geholpen te worden, indien 
dit noodig was.
Er bestaat bij de bevolking geene behoefte aan latere kantooruren, en bij mij bestaat
groot bezwaar om later kantoor te houden. De tij voor andere werkzaamheden is reeds 
beperkt genoeg.

33 Waar zijn aan P J Vaars uit Nederweert in 1889 de putcenten ingehouden?
P.J. Vaes [=Vaars] te Nederweert is onbekend.
Jog. Vaes te Nederweert heeft op 29 Juni 89 zijne putcenten en f36.30 ontvangen. Als 
regel geldt dat die in het werkseizoen elders gaat werken, zijne putcenten verbeurd. 
Het wordt ieder arbeider bij t begin der werkzaamheden persoonlijk aangezegd.

34 Waarom is dit voorjaar een ploeg van 12 turfgravers uit Someren heengegaan? Zij 
beweren dat Oostergo hun de slechtste put gaf waarin zij geen daggeld konden 
verdienen terwijl Overijsselschen de beste plaats kregen? Dien ten gevolge zouden 30 
andere Somerschen zijn weggebleven?
Eene ploeg turfgravers uit Someren (ik meende ‘t ? 12) is dit voorjaar na enkele 
dagen gewerkt te hebben heengegaan. Toen dit mijne aandacht trok heb ik Verhoeven 
opgedragen te onderzoeken, wat daarvan de oorzaak was. Hij heeft mij gerapporteerd 
dat die mannen zich bij het opmeten en keuren van hun werk, zich over Oostergo 
beklaagden en hem van partijdigheid voor zijne landslieden beschuldigden. Ik heb toen
Verhoeven verder opgedragen het werk na te gaan ? en op te gaan meten, ten eerste 
recht te kunnen doen, - maar niets meer van de zaak vernomen.
De klacht over den fout waarin zij gesteld werden zoude evenzeer Verhoeven als
Oostergo treffen die zamen dien ? aangewezen hebben. Intusschen die klacht is even 
onjuist als de eerste. De menschen zijn eenvoudig heen gegaan omdat zij bij
Griendtsveen even loonend en veel gemakkelijker werk konden krijgen.
De bewering dat dien ten gevolge 30 andere Somerschen weg zijn gebleven schijnt 
minder juist. Al sedert 2 jaar kunnen wij niet meer op de Somerschen rekenen, en toen
de ploeg in kwestie hier wegging werkten de overige Somerschen reeds bij de gemeente
Deurne. In het najaar van 90 liet ik mij door den veenopzichter Blatter een lijstje 
geven van de turfgravers uit den omtrek, waarop wij rekenen konden, - daarop komen de
Somerschen niet voor.

35 Hoeveel [dagwerk] zwarte turf is er dit jaar gegraven? had er meer kunnen worden 
gegraven? Zoo ja, In hoeverre is gebrek aan werkvolk hiervan de oorzaak?
Ruim 400 dagwerk. Er had bij gunstig verloop van het seizoen ruim 1000 dagwerk 
gegraven kunnen worden. De vorst bleef dat jaar zóó lang in den grond, dat er ruim 14
dagen later begonnen moest worden met graven. In begin van Juni kwam er uit Deurne 
nog werkvolk beschikbaar, maar ik nam die toen en later slechts schaars aan, omdat 
het regen weer den turf zeer nadeelig was. Was er nu bijv. meer gegraven, dan zoude 
het geheel quantum in groot gevaar zijn, en er zoude werkvolk uit het noorden moeten 
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ontboden worden om te droogen.

36 Is het turfgraven door een’ gewonen arbeider ook wanneer hij reeds volwassen is, 
meer of minder gemakkelijk te leeren?
Het is niet onmogelijk het turfgraven aan een’ gewonen arbeider in betrekkelijk 
korten tijd te leeren, mist hij zelf wil, mits hij zich getroost gedurende den 
leertijd veel minder te verdienen, en mits de onderwijzer het zelf kent.
Sedert het vertrek van Schellings die onze goede onderbazen mede nam, is Oostergo de 
eerste baas, die wij hebben, die het vak verstaat.

37 Is de maat van de turf te Hveen grooter dan vroeger? Is de stok door Oostergo 
gebracht van 2.45 op 2.50 meter [m]?
De maat van den turf is gelijk aan vroeger.
Die van den stok ook.

38 Welk tractement heeft Bladder [Blatter]? hoeveel gratificatie geniet hij? Wat is 
indertijd aan hem beloofd na den dood van zijn vader? heeft hij na vertrek van 
Splunder verhooging gevraagd? war is daarop uw antwoord geweest? Is hij bruikbaar en 
geschikt voor zijn werk?
Blatter heeft f500 traktement.
Zijne gratificatie bedraagt f150, s jaars, door het bestuur in 89 of 90 toegestaan, 
in stede van door mij voorgestelde traktements verhooging
Na den dood van zijn vader heb ik hem niets bijzonders beloofd, dan eene goede 
positie als hij voldeed.
Hij heeft na het vertrek van v Splunder over zijn salaris en zijne positie gesproken,
en ik heb hem in 1891 toegezegd verhooging van salaris voor hem te zullen vragen,
Deze aanvraag is met andere zaken achterwege gebleven ten gevolge van de eigenaardige
zaken, die telkens in de Bestuursvergadering aanhanging werden.
Blatter verdient in mijn oog verhooging tot f800. Hij is niet voldoende op de hoogte 
der veenderij, maar tracht zich met loffelijken ijver te bekwamen. Bovendien is hij 
te Hveen geboren en getogen, en heeft daardoor lokale en personen kennis, die eenige 
waarde hebben. Hij heeft even als zijn vader de eigenschap van zeer gesloten te zijn,
dat soms zoo ver gaat dat hij ‘t noodzakelijke verzwijgt. In den lateren tijd 
verbeterde dat niet, - de man komt ook onder de invloeden, die hier zoo ongunstig 
werken. Vroeger werd hij mij altijd voorgesteld als gewillig en ijverig, maar minder 
bekwaam. Eigen waarneming leerde mij dat dit voordeel wat de meerdere bekwaamheid 
aangaat overdreven was.

[39] De zoogenaamde smeelen [smelen] worden publiek door U verpacht, vele bewoners 
beweren dat daardoor de prijzen door lieden van elders worden opgejaagd? verdient hij
overweging die verpachting te houden alleen voor de bewoners te Hveen?
De smelen zijn altijd voor het meerendeel publiek verpacht. Een deel er van werd door
Verhoeven uit de hand gegeven, iets dat mijns inziens aanleiding zoude kunnen geven 
tot schijn van begunstiging.
De eenige wijziging die ik ?erde is de notariele verpachting.
Aanvulling van het antwoord op vraag 39.
De verpachting alleen te houden voor bewoners van Helenaveen, acht ik niet gewenscht.
Deze maatregel zoude demoraliserend kunnen werken, en bovendien pachten bewoners van 
Hveen meer elders,- dan bewoners van elders te Hveen.

[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 
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eenvoudig te doen wegvallen en de huizen aan turfgravers te verhuren. Dat is dan meer
in het belang der maatschappij.

[41] Worden de putten in de Geldersche Straat uit baldadigheid verontreinigd? kan 
daarin op eene of andere wijze worden voorzien?
Die verontreiniging komt mij voor ‘t werk van kinderen te zijn.
Het daarstellen van dakgoten met regenputten en pompen in den eenvoudigsten vorm, 
verdient aanbeveling, verder voorwaarde van betaling van meer huur.

[42] Is aan de bewoners der nieuwe koningswoningen meer mest beloofd dan zij 
ontvangen hebben?
Bij mijn weten niet.

15 juli 1891  Culemborg 15 Juli 1891
Aan Heeren
   Peereboom
   v Lanschot
   Lutkie
Waarde Vrienden
Heden ontving ik de antwoorden van den Directeur; die van den hoofd opzichter ontving
ik reeds vroeger. Ik doe U hierbij thans alle stukken betreffende onze opdracht 
toekomen. Aan den Dir. vraag ik nog eenige inlichtingen, van geene groote beteekenis 
die ik onmiddellijk na ontvangst zal laten volgen.
Gaarne verneem ik wanneer wij te ‘s Bosch zullen samenkomen; in de eerste weken ben 
ik Maandags en Dinsdag bezet.
Na vriendschappelijk groeten
?  Cremers

17 juli 1891
MAATSCHAPPIJ Helenaveen, den 17 Juli 1891
HELENAVEEN.
Beschermheer Z. M. de Koning.
Telegram adres:
Helenaveen-Helenaveen.
Geachte Heer! Uwen vriendelijken van 15 dezer beantwoordende, zal ik u morgen of 
overmorgen eene aanvulling op vraag 39 zenden. U bedoelde waarschijnlijk dat ik niet 
antwoord op de vraag of het wenschelijk is niet bewoners van Hveen bij de verpachting
uit te sluiten?
Over den staat der huizen is meer werk. Ik had gehoopt dat u aan de grootte der 
huizen voldoende zoude hebben. Ik zal thans een klassificatie maken naar aard, nering
die er in uitgeoefend wordt, of bedrijf van deze bewoner.
Daar zullen echter een paar dagen mede heen gaan; - ik moet nog al heen en weer 
trekken in de laatste dagen.
Hoogschtend
UwDldDienaar
G  Bosch.

18 juli 1891  Heerwaarden 18 Juli 1891
Zeer geachte Heer
Wanneer woensdag der volgende week U en den Heer Lutkie schikt, bepaalt die dag dan 
svp aan den Heer Cremers en meld mij of dit goed is en welk uur!.    Hoogachtend
uen wrzh
AJPeereboom

20 juli 1891
MAATSCHAPPIJ Helenaveen, den 20 Juli 1891
HELENAVEEN.
Beschermheer Z. M. de Koning.
Telegram adres:
Helenaveen-Helenaveen.
Geachte Heer! Hierbij heb ik het genoegen U de gevraagde aanvullingen te zenden, die 
ik vertrouw dat ze zullen voldoen.
Zoo ongunstig als het weder was, zoo gunstig is het nu!
In turfstrooisel op eens een stilstand, bij de anderen nog sterker. Dit geeft 
natuurlijk meer werk, dan wanneer het vlot gaat.
Hoogachtend
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UEd DevDienaar
G  Bosch.
Koedam is met Hendriks aan de gang.

21 juli 1891  Culemborg 21 Juli 1891
Aan Heeren
   Peereboom
   v Lanschot
   Lutkie
?ne Heeren
Hierbij 
1o een aanvulling van het antwoord op vraag 39
2e een staals handende naderen ?ijssing aan de huizen in Helenaveen,
mij heden van den Directeur Bosch op mijne aanvrage gezonden. -
Hoogachtend
Uen den d.
Cremers

23 juli 1891  Heerwaarden 23 Juli 1891
Zeer geachte Heer
Hierbij nog een paar stukken, deze week en begin der volgende weeken kan ik niet à 
corti komen. Woensdag of donderdag as wederom wel. -
Hoogachtend
Uen wnzh
AJPeereboom

31 juli 1891
MAATSCHAPPIJ Helenaveen, den 31 Juli 1891
HELENAVEEN.
Beschermheer Z. M. de Koning.
Telegram adres:
Helenaveen-Helenaveen.
Geachte Heer! Ingevolge uwen geeerden van gister, zal ik de opgegeven uitnoodiging 
van Verhoeven overbrengen, en me zelven voor de volgende week vrij houden.
? heb niet te zeer tegen de plannen van heeren Commissarissen ?, dan zoude ik beleefd
verzoeken mij den 6 o Augustus vrij te laten. Dat is een familiedatum, waarop ik tot 
nu toe altijd thuis konde zijn. Gaat het niet, - dan verzoek ik u mijne vraag als 
ongedaan te beschouwen.
Hoogachtend
UEd DevDienaar
G  Bosch.

5 augustus 1891  Vergadering der Commissie van onderzoek 
benoemd in de Bestuursvergadering van 13 April 1891 op 5 Augustus 1891 te ‘s
Hertogenbosch

Gehoord den Heer Verhoeven  Hoofdopzichter der Maatschappij
1e Vraag Zijn na het vertrek van Langenhoff uit Helenaveen de loonen op nieuw door U 
geregeld in overleg met den Directeur?
Ging daarmede een verlaging gepaard? bijv. op de fabriek en op den timmerwinkel?
Antwoord Toen Langenhoff was vertrokken, geschiedde de uitbetaling van de loonen. 
door mindere bekendheid van den Directeur met de personen, niet steeds naar den 
gewenschten maatstaf; jongens verdienden evenveel als andere arbeiders enz.
Den Directeur daarop attent makend, werden de loonen opnieuw geregeld; vermindering 
als in de vraag bedoeld had daarbij niet plaats; de verhoudingen werden juister 
gesteld.
In de turfgraverij worden de loonen bepaald naar de opgaven van den Heer Dammers uit 
Nieuw Amsterdam.
Ik meen overigens dat mij voor de grauwe turf 2 cent minder betalen dan Griendtsveen
In Deurne betaalt men voor de zwarte turf iets meer of wel men is daar bij het 
opmeten minder nauwkeurig dan bij ons, waar meer toezicht wordt uitgeoefend.

2e Vraag Is er te Helenaveen genoegzaam volk uit de omtrek te krijgen?
Antwoord De Menschen uit Deurne en Leyssel [Liessel] werken liever te Deurne, dan te
Helenaveen, dat minder gunstig voor hen gelegen is.
Horst is afgesloter dan Griendtsveen
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Uit Helden komt men steeds te Helenaveen werken
Uit Someren kan men genoegzaam volk krijgen; er zijn altijd Somerschen in de peel 
geweest; de ploegbaas v.d Kuys heb ik er altijd gekend.
Ook uit Horst zou ik veel menschen weten te krijgen.

3e Vraag. Is destijds door den Directeur aan U een andere zaak opgedragen omtrent het
heengaan van de Somerensche arbeiders? Hadt gij met Oostergo hun het werk aangewezen?
Antwoord Aan 13 Somerenschen en aan een ploeg Overijsselschen was aangewezen het 
afgraven van terrein bij eenige keeten; de Somerenschen beweerden dat hun werk niet 
goed was opgemeten, dat Oostergoo hen te kort had gedaan; zij hadden een daggeld van 
f0.75 verdiend; de Overijsselschen van f1.20, bij dezelfde eenheidsprijzen.
Evenwel zouden zij toen niet zijn heengegaan maar daarna werd hun door Oostergo eene 
slechte ?t in de kl? aangewezen, waarvoor zij bedankten en heengingen - Toen ? kwam 
de zaak te mijner kennis.

4e Vraag Wie graven beter turf, de Duitschers of de Overijsselschen? Kan het droogen 
enz behoorlijk door iedereen worden gedaan?
Antwoord De Overijsselschen werken netter; de Duitschers leveren meer op.
Droogen enz geschiedt door de Helenaveenders evengoed als door de ?oordsche 
arbeiders.
In Helenaveen zijn voldoende werkkrachten om te droogen enz.

5e Vraag Vroeger werd toen? meermaals aanmerking gemaakt op het werk der Duitschers, 
waarom?
Antwoord Toen de grauwe veen niet werd afgegraven maar afgebonkt en de turf met de 
griep werd  ? was daar reden voor; thans nu al de turf op den kruiwagen moet worden 
verwerkt werken de Duitschers even goed als anderen.

6e Vraag Waarom is er niet meer zwarte turf gegraven
Antwoord Ik  ? Duitschers hebben laten komen, vooral ook van ?ijken op Harch te  ? 
graven, ten einde later meer zwartveen aan de ? te kunnen krijgen. In die wijken had 
machinale turf moeten gegraven worden hetgeen thans wegens gebrek aan volk niet kan 
geschieden
De thans vertrokken Somerenschen en ? kameraden die dientengevolge achterwege bleven 
waren niet voldoende geweest.
Duitsche turfgravers waren bepaald noodig geweest.

7e Vraag Werkt de nieuwe veenopzichter volgens andere beginselen of methode?
Antwoord Neen; het gaat net als vroeger.

8e Vraag. Is er naar uwe meening te veel volk in Helenaveen
Antwoord Neen; als de fabriek goed gaat. -
         Ja;   als de fabriek slecht gaat. -

9e Vraag Wordt gij steeds door den Directeur geraadpleegd?
Antwoord Neen; de Directeur behandelt mij vriendelijk, maar hij laat mij nagenoeg 
overals buiten.

10. Vraag. Hoeveel Overijsselschen zijn er in de Peel gekomen?
Antwoord Ik meen ±30 gezinnen. Langzamerhand beginnen deze ook meer eischen te 
stellen.

11e Vraag. Hoe zoudt gij het inrichten om bijv. 2000 dagwerk zwarte turf te graven?
Antwoord 2000 Dagwerk kunnen wij niet plaatsen; 1400 à 1500 wel. Ik zoude Duitsche en
Somerensche turfstekers engageren. Dan zoude ik op Horst wijken graven en de 
waterlossing verbeteren.
Hadden wij thans de splitting laten graven, dan was er later werk geweest voor de 
arbeiders om de wijken verder te graven.
Om werk te verschaffen moet nu grauwe turf worden gegraven, terwijl op het oogenblik 
de turfstrooiselfabriek nagenoeg stil ligt.

12e vraag Hoedanig zoudt gij uwe werkkring wenschen geregeld te zien?
Antwoord Wanneer de Directeur mij de werkzaamheden in het veld enz liet doen, dan 
konde hij zich zelf aan de werkzaamheden op het kantoor, de administratie enz wijden.
Hij konde mij opdragen hoe hij den algemeenen gang van zaken wenschte te hebben, en 
daarvoor de noodige contrôle uitoefenen. Wenschelijke of noodige veranderingen zoude 
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ik met hem bespreken. Was hij met mijne wijze van werken ontevreden, dan konde hij 
zich over mij bij het Bestuur beklagen.
Zoo als het thans gaat worde ik oogenschijnlijk welwillende behandeld, feitelijk 
buiten alle gehouden. Op dien voet blijf ik niet langer in Helenaveen.

13e Vraag. Worden de arbeiders in uwen tuin, voor uwe koeien enz door U of door de 
Maatsij betaald?
Wordt door U graan naar eigen behoefte verbouwd?
Antwoord Voor mij werkt 1 oude man in de tuin (loon f0.60) die de Maatij betaalt.
Ik heb 2 koeien en 2 of 3 varkens, die ook voor rekening van de Maatsij gevoed en 
verzorgd worden.
Wat in den tuin enz over blijft wordt ten bate der Maatsij verkocht; ik heb echter 
ook wel eens zelf aardappels moeten koopen.
Rogge om te bakken was mij eigenlijk schriftelijk toegezegd, maar heb ik nooit 
genoten.
De melk of boter die ik meer dan naar behoefte heb, verkoop ik ten eigen voordeele.
Bij de Directeur werken 2 à 3 man, in den tuin bij den Boekhouder 1, door wie die 
betaald worden zoude ik niet kunnen zeggen.

14e Vraag Wat doet gij tegenwoordig in het Helenaveen?
Antwoord Ik ga met de onderbazen over de turfgraverij welke op den ouden voet wordt 
geregeld welke de plannen zijn van den Directeur weet ik niet.
De onderbazen maken met den Directeur volgens hunne ha?jes de werk-lijsten op.
Met één onderbaas zouden wij het werk kunnen doen; in drukke tijden bijv. ‘s zomers 
zouden mij er gedurende 2 maand een losse man bij kunnen nemen, het geen zeer wel 
doenlijk is. 

15e Vraag. Hebt gij of van Splunder vroeger bij den Directeur over Meekers geklaagd?
Antwoord Ja, Meekers had herberg en winkel; de herberg heb ik steeds afgekeurd.
Die herberg is meen ik in Oct. 1890 verdwenen. Overigens was Meekers gewillig en was 
hij hoofd zakelijk werkzaam aan de waterlossingen en bruggen, waarnaar hij opkwam als
hij geroepen werd.
Ik geloof dat de Dir. voornemens was van het huis van Meekers 2 woningen te maken, 
die er vroeger ook geweest zijn als ik het wel heb.

16e Vraag. Hebt gij met den Dir. in Oct. 90 de noodige herstellingen aan het huis van
v d Zwaan opgenomen? Waarom zijn die ? niet uitgevoerd?
Later gemaakt bleken die herstellingen ? meer dan de begrooting der kosten, hoe kwam 
dat?
Waart gij tegen het maken van een brug alleen voor voetgangers bij dat huis, zooals 
de Dir. u voorstelde?
Antwoord Ik heb met den Dir. de noodige herstellingen opgenomen, die zeer dringend 
waren.
Zij werden toe niet uitgevoerd omdat de Dir. eerst het Bestuur wenschte te 
raadplegen.
Toen die herstellingen dezen zomer werden uitgevoerd bleken ze meer geld te kosten, 
natuurlijk omdat de gebreken er niet op verminderd waren.
[tussengevoegd vanuit volgende pagina] Ik heb juist aan den Directeur voorgesteld bij
v d Zwaan op de plaats van de vorige brug, een voetbrug te maken met 2 ietwat 
schuinstaande leuningen alleen geschikt voor voetgangers; naar het scheen kon de
Directeur zich daarmede nier vereenigen.

17e Vraag. Waarom is er niet beter de hand gehouden aan het herstellen van de 
woningen?
Had men in plaats van keeten bouwen, niet beter gedaan de bestaande ? te verbeteren?
Antwoord Ik heb dikwijls genoeg op de noodige reparaties aangedrongen maar de Dir. 
wilde er niet aan. De noodige herstellingen zullen betrekkelijk veel geld vereischen.
De keeten zijn ook noodig.

18e Vraag Is het huis van A Bakker, kostbaarder ingericht met zijne voorkennis dat er
meer huur voor zou moeten worden betaald?
Antwoord Ja, ik heb Bakker meermalen op die oor? huis gewezen en daar ? hij alen van.
Ik meen alleen den Dir. voorgesteld te hebben 1% minder te berekenen, dan werkelijk 
geschiedt.

19e Vraag Op welke uren is het kantoor open? is latere openstelling wenschelijk?
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Antwoord Van 9 tot 12 en van 2 tot half 5. -
Zaterdags tot ‘s avonds 7 uur,
Langer is niet noodig. Schippers behoeven nooit te wachten op vrachtbrieven of 
dergelijke.

20e Vraag Hebt gij omtrent den Tol ge?ig aan den Inspecteur der Posterijen 
gerapporteerd?
Was er veel op hem aan te merken?
Ik heb ge?ig omtrent hem gerapporteerd, ten einde hem zijn aanspraak op pensioen niet
te doen verliezen; bovendien hij heeft zoolang als Helenaveen bestaat daarvoor gela?
en.
Wel liet hij zich naar ik hoor voor sommige diensten betalen en beter ware het voor 
hem geweest als men toen ? t? ?ffer had gegeven, waar hij thans een ?el ontving.

10 augustus 1891  Culemborg 30 Aug. 1891
Aan de Heeren Peereboom
   v Lanschot
   Lutkie
Hierbij heb ik de eer ter inzage aan U toe te zenden:
   Ontwerp van het verslag der wegens het ons opgedragen onderzoek.
Ik zal U voor 10 Sept. as. (de meesten onzer zijn vóór dien tijd verhinderd)
‘s morgens 9 uur te ‘s Bosch samen te komen, ten einde het verslag vast te stellen.
Eventuëele op- en aanmerkingen over het verslag zoude ik gaarne vóór dien tijd 
ontvangen om de noodige wijzigingen in verband daarmede aan te brengen.
Vriendschappelijk
?
Cremers
[notitie met potlood: ik heb 10 Sept genoteerd P]

11 augustus 1891  Heerwaarden 11 Augs 1891
Amice.
Bij mijn thuiskomst vond ik Uw brief met instructies voor Verhoeven.
Ik vind haar zeer goed uitgewerkt, maar zou ze beter vinden als een Memorie van 
Toelichting; wanneer men in die onderdeelen ?erd?, dan weet de bekwaam persoon 
precies waaraan zij zich te houden heeft en doet dan zijn plicht, niets meer! daar? 
moet een uitvoerder van zulke belangrijke werken niet af zijn, daar komt soms ? wat 
meer kijken. In algemeene trekking den werkkring van den Hoofdopzichter te 
omschrijven en Uwe detaillering er bij, als een proef, wat er van hem verwacht wordt,
komt mij voorzichtiger voor, terwijl ik er ook bij zou wenschen te voegen dat hij 
verantwoordelijk is èn aan den Directeur èn aan het Bestuur en dat hij op bij grove 
nalatigheid door deze eerste kan worden geschorst en door het laatste ontslagen.
F   Wanneer Bosch op den gang der zaken zijn ge?sten invloed verliest, dan kan hij 
ook niet meer gehee; verantwoordelijk gesteld worden.
Vriendschappelijk
?
AJPeereboom
[hieronder twee opmerkingen toegevoegd: Ik heb een ontwerp zonder dat ik bemerkingen 
daarop stelde heden aan den Heer v L verzonden.
F Kan bezwaarlijk worden opgenomen in eene Instructie aan den Hoofdopzichter z? 
bezwaren in die voor den Directeur]
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31 augustus 1891  [Overzicht van de] Enquête-papieren
Onderzoek naar de gewelddadigheden te Helenaveen gepleegd en naar den algemeenen 
toestand aldaar.
Handeling verhoor der arbeiders, bewoners, enz te Helenaveen op 14 en 26 mei 1891 [66
mondelinge gesprekken op 14 en 26 mei 1891 met bewoners van Helenaveen over de 
gebeurtenissen]
Vragen aan den Directeur [kladversie]
Vragen [aan de directeur, genummerd] gesteld door H.H. Commissarissen per 21 Juni 
1891
Ontvangen 14 Juli jl
aanvullingen 21 “
Schriftelijk verhoor Dir. G Bosch    7 stuks
   Staat A  Opgaaf der tuinders, hoeveel grond elk en tegen welken pacht.
   Staat B  Opgaaf der huizen die herstelling vereischen, met omschrijving der 

gebreken en globaal begroot.
   Staat C  Opgaaf van de huizen, de bewoners en den huurprijs

nadere omschrijving der woningen   bij Staat c
   Staat D  de niet R.K zijn met een x geteekend
   Staat E  Opgaaf der personen wier schuld destijds is kwijtgescholden met bedrag 

ieder afzonderlijk.
Schriftelijk en mondeling verhoor Hoofdopz. Verhoeven   2 stuks
Vragen aan den Hoofdopzichter
Ontwerpinstructie voor den Hoofdopzichter van de Maatschappij “Helenaveen” te
Helenaveen  (behoort bij ‘t verslag v/d Commissie benoemd
Bijlage zijnde ontwerp Instructie Hoofdopzichter
Verslag der Commissie uit Commissarissen der Mij   Helenaveen, benoemd in de 
Vergadering van 13 april 1891.
Verslag zittingen Helenaveen 14 en 22 mei 1891
Vragen en antw. van den Directeur {en] Hoofdopzichter
Verhoor hoofdopzichter op 5 Aug jl.
ad 1º Minder gunstige toestand der turfstrooiselfabricatie.
ad 2º a de voortdurende kleiner wordende graverij van zwarte turf.
      b de aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van de Duitsche gravers die slechts
      tijdelijk kwamen
ad 3º de langdurige en strenge winter.
ad 4º de ongunstige verhouding tusschen den Directeur en den Hoofdopzichter.
Ontwerp-Instructie van den Hoofdopzichter (Bijlage)
a Het Koningsfonds.
b. de woningen.
c. Meekers.
d. v. d Zwaan.
e Schipper Duyser  G van Maren  A vd Laar
f Augurken-handel.
Bijlagen: 
Er zijn medegedeeld de namen van
Staat 1    Turfstaat sedert 1885.
Staat 2    Turfstaat sedert 1885.
Staat 3.

31 augustus 1891?  [Bijlages] 
afschrift    Staat 1    Turfstaat sedert 1885.

Totaal Productie.
Voorraad op 31 December 1884 785496 ton
Aangemaakt in ‘85:
 187 34/45 dagwerk grootwerk à 320  60117 ton
 837 11/45    “    gewoon  “ 300 251173  “
  81 31/45    “       idem 300  24506  “
                                         __________ 335796  “
id in ‘86:
  41 26/45 dagwerk grootwerk  à 320  13256 ton
 982 4/45     “    gewoon  “ 300 294646  “
 244 13/45    “    splitting 270  65960  “
                                         __________ 373862  “
  80 burgertarief 220  17600  “
id in ‘87:
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1397 15/45 dagwerk gewoon werk  à 300 419223 ton
 106 31/45    “    splitting    “ 270  28810

__________ 448033  “
id in ‘88:
1175 26/45 dagwerk gewoon werk 300 352673  “
id in ‘89:
 819 24/25 dagwerk   id 300 245860  “
 326 ½       splitting 270  88155  “

__________ 334015  “
Totaal      2647475 ton

afgerond in 1885 555305
1886 537353
1887 476004
1888 440882
1889 366783

tot 14 Augs 1890 274649
en voor aanwezige te velde   6522

______      2657498  “
     __________

over  10023 ton.
300 ton = 40 m³

afschrift    Staat 2    Turfstaat sedert 1885.
Aangaande fabrieksturf.

Voorraad op 31 Dec 1884 135822 ton
Had moeten verkregen worden in 1885 268636  “

1886 299089  “
1887 358426  “
1888 282138  “
1889 267212  “

________________
Totaal      1611323  “

Afgeleverd in 1885 208008 ton
1886 209463  “
1887 248984  “
1888 307414  “
1889 230347  “

tot in Augs 1890 114148
voorraad te velde nihil

_________      1388364  “
te kort 222959 ton

waarvan uit lijken wijzen af te trekken
voor het regenjaar 1888  50000  “

_______________
te kort 172959 ton

gelijk 23855 m³
tot den minsten prijs berekend  à f1 f23855-

afschrift    Staat 3.
Naar de uitkomsten van vorige jaren geven:
2000 dagwerk 56000 m³ fabr. turf à f1.20 f67200-

 24000    afval   -40   9600-
f76800-

en
kosten aan graven, bewerken en laden f31000-
terwijl voor afschrijving dient geboekt  12000-  43000-

winst f33800-
1 dagwerk behoorlijk verzorgd geeft
32 m³ fabr turf  à f1.20 f38.40
 8 “    afval    -40   3.20

 f41.60
en kost aan graven, bewerken en laden f15.50

afschrijving    -60  16.10
winst  f25.50

Om dus evenveel winst te behalen zoude bij goede verzorging slechts 1325 dagwerk 
gegraven behoeven te worden.
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[met potlood bijgeschreven] De hier gedane opmerking zou juist zijn als de kwaliteit 
van turf veen te HVeen overal dezelfde was, deszelve t afval alleen een gevolg was 
van de meer of minder goede bewerking.
Dit nu is te HV niet het geval.
Crs.

10 september 1891  Verslag der Commissie uit Commissarissen 
der Mij   Helenaveen, benoemd in de Vergadering van 13 april 1891.
afschrift.
[in de marge] Verslag zittingen Helenaveen 14 en 22 mei 1891
De Commissie benoemd tot onderzoek van de rechtmatigheid van de grieven der bevolking
te Helenaveen tegen de Directie, en tot het uitbrengen van een advies om aan de  
eventueele grieven tegemoet te komen, heeft op 14 & 26 Mei jl. te Helenaveen na 
voorafgaande kennisgeving aldaar aan de bevolking zitting gehouden om mededeelingen 
te ontvangen, klachten te horen enz van die personen welke zulks verlangden te doen; 
van het toen gehoorde is hiernevens een verbaal gevoegd, waarbij dient te worden 
opgemerkt, dat aan de verschillende personen is beloofd aan hunne klachten geen 
meerdere bekendheid te geven dan alleen noodig zoude zijn om in het door hen 
medegedeelde te voorzien of herstelling te brengen.
Vragen en antw. van den Directeur {en] Hoofdopzichter
De Commissie heeft voorts schriftelijk eenige vragen gesteld aan den Directeur en aan
den Hoofdopzichter der Maatschappij, die door hen eveneens schriftelijk zijn 
beantwoord, welke vragen en antwoorden ook bij dit verslag zijn gevoegd.
Verhoor hoofdopzichter op 5 Aug jl.
Daar de schriftelijke antwoorden van den Hoofdopzichter aan duidelijkheid enz te 
wenschen overlieten, heeft de Commissie hem op 5 Aug jl. nader mondeling gehoord, van
welk verhoor een verbaal ook hierbij gaat.
De baldadigheden dit voorjaar gepleegd bij de woning van den Directeur en van den
Boekhouder, mededeelingen van enkele personen aan eenige leden van het bestuur gaven 
te kennen dat er onder de bevolking te Helenaveen een geest van ontevredenheid 
heerschte, die zich hoofdzakelijk tegen den Directeur richte.
Dat die ontevredenheid een gevolg zoude zijn eene bevoorrechting zoude zijn door de 
Directie van Protest: boven RK werklieden, pachters of bewoners te Helenaveen blijkt 
uit de hierbij gaande bescheiden niet; en mocht bij sommige bewoners de meening 
bestaan (Zie W.55 Verhoor Bewoners) dat de Protest. tuinders van de gunstige 
beschikkingen van wijlen ZM. den K. Willem III bijzondere voordeelen hebben genoten, 
dan is deze meening voldoende in den door den Directeur overgelegden Staat E. 
wederlegd.
Wel is waar hebben vele bewoners geklaagd over den aanvoer in de laatste jaren van 
nieuwe gezinnen, voornamelijk niet R.K: herkomstig uit Overijssel en Drenthe (*), 
maar deze klachten vinden niet hun oorsprong in het verschil van geloof, daarentegen 
wel in de meening dat de reeds vroegere te Helenaveen gevestigde gezinnen daardoor in
hunne inkomsten werden benadeeld.
In het algemeen bleek de verhouding tusschen de bewoners te Helenaveen uit een 
geloofsoogpunt geen reden tot klagen te geven.
Volgens onze meening zijn als oorzaken der bestaande ontevredenheid onder de 
bevolking aan te wijzen:
1º de minder gunstige toestand der turfstrooiselfabricatie;
2º a voortdurend kleiner wordend graverij van zwarte turf,
   b de aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van de Duitsche gravers die slechts
     tijdelijk kwamen;
3º de langdurige en strenge winter;
4º de ongunstige verhouding tusschen Directeur en Hoofdopzichter.

ad 1º Minder gunstige toestand der turfstrooiselfabricatie.
De achteruitgang der turfstrooiselfabricatie is ons bekend; 2 jaren geleden werkte de
fabriek dag en nacht met 2 ploegen volk; in het afgelopen jaar was er van nachtploeg 
haast geen sprake en gedurende den afgeloopen winter stond de fabriek ook wel overdag
stil.
Dat hierdoor de inkomsten der in en voor de fabriek werkzame bevolking sterk 
achteruitgingen spreekt van zelf. Van de zijde van het Bestuur is in dezen toestand 
moeilijk verbetering aan te brengen; overproductie van turfstrooisel in verband met 
weinig vraag naar het artikel zijn de hoofdoorzaken van dezen toestand.
ad 2º a de voortdurende kleiner wordende graverij van zwarte turf.
      b de aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van de Duitsche gravers die slechts
      tijdelijk kwamen
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De hoeveelheid zwarte turf die te Helenaveen wordt gegraven is in de laatste jaren 
telkens verminderd. Dit jaar werd slechts 800 dagwerk gegraven, hetgeen zooveel neer 
te betreuren is omdat, in verband met de hooge kolenprijzen, dit artikel een groote 
bron van inkomsten voor de Maatschappij zou kunnen opleveren.
De redenen die tot den kleinere omvang van de zwarte turfgraverij hebben geleid zijn 
meermalen in onze Bestuursvergaderingen besproken; het schijnt ons echter toe dat bij
beter beleid van den Directeur die vermindering niet zoo aanzienlijk behoefde te 
zijn.
Dit jaar althans zoude eene hoeveelheid van 1000 à 1200 dagwerk bereikt hebben kunnen
worden, indien tijdig voldoende werkkrachten waren te werk gesteld, buiten 
beschouwing latende in hoever het ongunstige zomerweder van meer of min nadeeligen 
invloed op het droog worden zou hebben uitgeoefend.
Intusschen zijn zoowel de belangen der bevolking als die der Maatschappij betrokken 
bij het zooveel mogelijk uitbreiden der zwarte turfgraverij, en zal het noodig zijn 
bij den Directeur daarop ten sterkste aan te dringen.
In het belang der bevolking, een factor waarmede rekening dient gehouden te worden, 
verdient het verder de voorkeur de graverij en de andere bewerking van de zwarte turf
derwijze te regelen en te doen uitvoeren, dat de daarvoor uit te betalen loonen 
hoofdzakelijk ten goede der bevolking komen.
Al moge de meening dat in Drenthe en Overijssel beter wordt gegraven dan te
Helenaveen niet geheel ongegrond zijn, dan is het o.i. toch een gebiedende 
noodzakelijkheid dat zooveel mogelijk te dezen opzichte partij wordt getrokken van de
werkkrachten in en nabij Helenaveen aanwezig en waar deze aanvulling behoeven, zulks 
alleen te doen met tijdelijk van elders over te doen komen ploegen werklieden.
Daarbij zal een geregeld en scherp toezicht noodig zijn, waartoe de middelen en 
personen aanwezig zijn.
Gaarne zullen wij erkennen, voornamelijk de Commissarissen die in de laatste jaren
Helenaveen meermalen hebben bezocht, dat een meer geregelde toestand van het turfveld
in het leven is geroepen, maar niettemin kan en moet nog veel verbeterd worden.
Meermalen zijn ook in de Bestuursvergaderingen klachten ter sprake gekomen over trage
belading van schepen, over gebrekkige sorteering van de turf enz, de verbetering in 
een en ander aan te brengen is ongetwijfeld mede in het belang van de bevolking, al 
mogen aanvankelijk een scherper toezicht tot tijdelijke bezwaren voor deze aanleiding
geven.
ad 3º de langdurige en strenge winter.
De langdurige en strenge winter was te Helenaveen voor de bevolking, evenals elders, 
een ramp die, gevoegd bij het voorafgaande gebrek aan werk in de turfstrooiselfabriek
een groot deel der te Helenaveen gevestigde gezinnen tot armoede bracht.
Aangezien door de vorst het werk op het veld bepaald onuitvoerbaar was, was in den 
nood weinig of geringe leniging aan te brengen.
ad 4º de ongunstige verhouding tusschen den Directeur en den Hoofdopzichter.
De overbrenging van de Hoofddiensten der Maatschappij van ‘s Hertogenbosch naar
Helenaveen, op zichzelve een zeer gewenschte zaak, heeft tot minder gunstig gevolg 
gehad dat de verhouding tusschen den Directeur en den Hoofdopzichter zooal niet 
vijandig, dan toch zeker van dien aard is geworden dat de belangen der Maatschappij 
daaronder lijden.
Was de Hoofdopzichter vroeger, om zoo te zeggen, alvermogend te H’veen, de komst van 
den Directeur moest noodwendig in de positie wijziging brengen, en zonder in eene 
beoordeling te komen of te willen treden aan welke zijde hier de schuld ligt, 
gelooven wij toch te kunnen beweren dat in deze uitteraard moeilijke omstandigheden 
aan beide zijden met groot gemis aan tact is gehandeld.
Oogenschijnlijk is de verhouding welwillend, inderdaad laat de Directeur den 
Hoofdopzichter buiten elk overleg, terwijl deze tegenover de bevolking bij elke 
moeilijkheid zijne handen in onschuld wascht, en alle verantwoordelijkheid enz op den
Directeur afschuift; daarbij komt dat in de hoofdzaken, zooals bijv. het wenschelijke
van eene vaste boven eene losse bevolking of omgekeerd, Directeur en Hoofdopzichter 
bijna lijnrecht tegenover elkander staan.
Onzes inziens wordt door den Directeur niet genoeg rekening gehouden met de 
praktische kennis door den Hoofdopzichter gedurende zijn 7jarig verblijf ter plaatse 
opgedaan.
In bepaalde tegenstelling met de meening van den Directeur, dat hij alleen met eenige
onderbazen te Helenaveen zou kunnen leiden en beheeren, en dat de Hoofdopzichter meer
en meer overbodig zoude worden, is ons gevoelen, dat een dergelijk persoon te H’veen 
niet kan worden gemist.
Wanneer de Directeur eene behoorlijke administratie zal houden, eene voortdurende 
contrôle zal uitoefenen om alles wat te H’veen omgaat, zonder in details af te dalen,
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is een hoofdopzichter voor de leiding van de dagelijksche technische werkzaamheden in
de fabriek en in het veld, voor het dagelijksch beheer over de eigendommen, gebouwen,
schepen enz der Maatschappij onmisbaar.
Het is overbodig in eene verdere ontleding te treden van den bestaanden toestand die 
genoegzaam uit de hierbij gaande bescheiden blijkt; om een en ander zijn geene 
bepaalde klachten te berde gebracht, het is echter meer dan wenschelijk dat aan dien 
toestand een einde komt; daartoe zoude in de eerste plaats vereischt worden eene 
bepaalde omschrijving van de werkzaamheden en de taak van den hoofdopzichter en van 
zijne verhouding tot den Directeur, waartoe wij getracht hebben te geraken in eene

Ontwerp-Instructie van den Hoofdopzichter (Bijlage)
Ontwerp-Instructie voor de Hoofdopzichter, welke wij hierbij ter beoordeeling en 
goedkeuring aan onze medecommissarissen aanbieden.
In de tweede plaats zoude, bij het vaststellen van de Instructie den Directeur en den
Hoofdopzichter beiden door het Bestuur moeten worden gewezen op het groote belang 
voor de Maatschappij gelegen in hun beider samenwerking en de noodzakelijkheid voor 
het Bestuur om, bij voortdurend gemis aan die samenwerking, een van beiden te 
ontslaan.
Meer in ‘t bijzonder zoude den Directeur moeten worden aanbevolen de belangen der
Maatschappij met beleid en ernstig overleg te behartigen en het hem opgedragen beheer
zoo zuinig mogelijk te voeren.
Na in het voorgaande den algemeenen toestand te H’veen te hebben besproken, rest ons 
thans nog de vermelding van eenige zaken, naar aanleiding van de verschillende 
bezwaren en klachten ter onze ooren gekomen.

a Het Koningsfonds.
De gunstige beschikkingen destijds door wijlen ZM. Willem III ten opzichte van H’veen
genomen, hebben blijkbaar tot deel grootere verwachtingen van de zijde der bevolking 
aanleiding gegeven.
De delging van de schuld der verschillende bewoners op uitdrukkelijk verlangen van 
wijlen Z.M. gaf in veel gevallen een groot voorrecht aan hen die daarvoor eigenlijk 
het minst in aanmerking behoorden te komen; intusschen daaraan viel weinig te 
veranderen en moest de schulddelging, op een bepaald oogenblik plaats vindende, 
natuurlijk hen ontevreden stemmen, die meer of minder korten tijd te voren geheel of 
gedeeltelijk zijne schuld aan de Maatschappij had afbetaald.
De inkomsten van het fonds, thans groot ongeveer f18000- zijn te beperkt om in alle 
gevallen waarin voorschot wordt verlangd te voorzien, en moet bij het verleenen van 
voorschot eene keuze worden gedaan uit de aanvragen; dat die keuze tot aller 
tevredenheid uitvalt is niet te verwachten; de Directeur van het Fonds neemt zooveel 
mogelijk inlichtingen omtrent de aanvragers, terwijl terugbetaling in korteren of 
langeren tijd steeds wordt gevorderd.
Voorschotten om pacht of huur te betalen aan de Maatschappij worden niet verleend, 
alleen voor aankoop van vee, gereedschap of dergelijke benoodigdheden.

b. de woningen.
Vele klachten zijn ingekomen omtrent de woningen, die blijkens de hierbij gaande 
opgaven en staten B en C, van den Directeur, zeer gegrond voorkomen.
Het schijnt niet te kunnen worden tegengesproken dat in vele klachten door tijdige, 
men kostbare herstellingen had kunnen worden voorzien, en dat zulks niet is geschied 
schijnt ook al een gevolg te zijn van het hiervoren geschetste gemis aan samenwerking
tusschen den Hoofdopzichter en den Directeur. Vele woningen echter zullen meer 
kostbare herstellingen vereischen, zullen ze op den duur geschikt ter bewoning 
blijven; enkele woningen van dat type zijn in oogenschouw genomen, en komt het der 
Commissie voor dat de met eene eenvoudige reparatie niet kunnen volstaan.
Intusschen is het noodzakelijk dat een dergelijk onderzoek naar den toestand der 
verschillende gebrekkige woningen wordt ingesteld, en dat daaromtrent door de 
Directie een zoo nauwkeurig mogelijk plan van herstelling en verbouwing met 
begrooting wordt opgemaakt, uit te voeren in eenige jaren, zoo noodig dadelijk 
voorzieningen treffende, maar geen langer uitstel wordt gedoogd.
Wanneer men Staat C nagaat, springt eene ongelijkheid in de huur der verschillende 
woningen in het oog en komt het mede wenschelijk voor daarin gaandeweg verbetering te
brengen.
Aan alle eischen der bewoners zal bezwaarlijk kunnen voldaan worden; de een heeft een
groot, de ander een klein gezin, de een heeft meer en andere behoeften dan de ander; 
soms wordt met eene minder goede woning volstaan, omdat de bijgelegen grond beter 
bevalt, en zoo meer; evenwel ware een vaste regel te volgen bij het begeven van de 
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woningen, en geen nieuwe of leeggekomen woningen aan nieuwe bewoners te geven, 
alvorens die te hebben aangeboden aan de oudste bewoners te H’veen, die om de een of 
andere reden hunne wensch naar verandering hebben te kennen gegeven, wanneer zij ten 
minste zulks verdienen wegens goede bewoning van hun vorig huis en geregelde betaling
van de huur.

c. Meekers.
Meekers heeft winkel en herberg te H’veen gehouden, hetgeen aldaar een niet 
onvoordeelig bedrijf schijnt te zijn. Wegens de herberg hebben de Hoofdopzichter en 
de onderbazen meermalen klachten ingediend bij den Directeur, en schijnt dat de reden
te zijn geweest waarom door hem machtiging is gevraagd en verkregen van het Bestuur 
om aan Meekers de huur op te zeggen
Hoewel Meekers lang bij de Maatschappij heeft gewerkt, is dit echter in de laatste 
jaren, ook al als gevolg van zijn meer voordeelig herbergbedrijf, van minder 
beteekenis geweest. Aanvankelijk heeft M., volgens den Directeur, geen bezwaar gehad 
de Peel te verlaten, echter is hij later van meening veranderd, zoodat hij op dit 
oogenblik nog te H’veen woont, hoewel hij in Griendtsveen werkzaam is.
Aangezien hem de huur is opgezegd met machtiging van het Bestuur, acht de Commissie 
het raadzaam in dat besluit thans geene verandering te brengen, hoewel zijne 
voorgenomen verwijdering niet genoegzaam op degelijke gronden schijnt te v?sten en 
aanleiding heeft gegeven tot een ongunstigen indruk bij de bevolking.-

d. v. d Zwaan.
vdZwaan schijnt achterlijk in betalen te zijn en acht zich verongelijkt omdat hij 
geen herberg met vergunning mag houden; volgens den Directeur is de huur hem niet 
opgezegd, wel is hij tot betaling aangemaand. Voorts klaagt hij over het wegnemen van
de brug bij zijne woning.
vdZwaan genoot destijds bij de schulddelging door wijlen ZM f782.33 op eén na het 
hoogste bedrag.
Aan zijn klachten over de gebreken aan zijn huis is dit jaar tegemoet gekomen.
Hem toe te staan het houden van herberg met vergunning acht de Commissie niet 
wenschelijk; daarentegen adviseert zij tot het weder maken van een brug alleen voor 
voetgangers, ongeveer op de oude plaats bij zijne woning, tegen welke brug noch de
Directeur noch de Hoofdopzichter bezwaren schijnen te hebben.
Eene bepaling, door het Bestuur in het leven te roepen omtrent het houden van herberg
met of zonder vergunning te H’veen verdient ernstige overweging.

e Schipper Duyser
  G van Maren Zie W 9, 15 & 51 van het mondeling verhoor.
  A vd Laar
Naar aanleiding van de mededeelingen en verzoeken van de hier genoemde personen rijst
de vraag: wat te doen met de bewoners of werklieden te H’veen, die door ouderdom of 
gebreken buiten staat zijn hun levensonderhoud te verdienen?
Een bevredigende oplossing van die vraag weet de Commissie niet te geven; overweging 
zoude het verdienen na te gaan in hoever met de gemeente Deurne eene overeenkomst 
ware aan te gaan om ouden en gebrekkigen tegen eene vergoeding onderkomen en 
onderhoud te verschaffen.

f Augurken-handel.
Door eenige tuinders zijn thans eerst eenige klachten ingebracht omtrent zekeren 
augurkenhandel in het jaar 1884 of ‘85 voor gemeenschappelijke rekening van
Maatschappij en tuinders door den Directeur gedreven, en waarvan de uitkomsten, 
niettegenstaande voorgespiegelde groote voordeelen, op aller nadeel zou zijn 
uitgeloopen.
Volgens de inlichtingen daaromtrent door den Directeur verschaft heeft in der daad 
die handel schade opgeleverd, doch zijn de uitkomsten daarvan ter kennis van 
belanghebbenden gebracht, die zulks echter schijnen vergeten te hebben.
Het komt de Commissie bezwaarlijk voor thans na 7 jaren een nader onderzoek omtrent 
de zaak in te stellen.

Hoewel volgens de hierbij gevoegde verhooren meerdere aangelegenheden betreffende het
beheer te H’veen zijn ter sprake gebracht, zijn deze echter niet te rangschikken 
onder:
“grieven of klachten der bevolking tegen de Directie”,
meer bijzonder aan ons ter onderzoek opgedragen.
Die aangelegenheden kunnen in de Bestuursvergadering worden behandeld.
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‘s-Hertogenbosch 10 Sept 1891.
De Commissie:
(get) Cremers.
  “   van Lanschot.
  “   A J Peereboom.
  “   B Lutkie.

20 september 1891  Afschrift  Helenaveen
Mijnheer de Voorzitter!
Bij schrijven van 20 Sept ll. werden mij door de secretaris toegezonden:
1º Het verslag der Commissie uit Commissarissen der Mij Helenaveen, benoemd in de 
Vergadering van 13 April 1891,
2º een ontwerp-Instructie voor den Hoofdopzichter der Mij Helenaveen te H’veen,
met verzoek omtrent beiden een rapport te willen uitbrengen, en dit met de stukken 
aan U te doe toekomen.

Voldoend aan dit verlangen heb ik de eer U hierbij die stukken terug te zenden en te 
rapporteeren.
Dat, naar mij voorkomt, de aanleiding tot het ingestelde onderzoek kan blijven 
rusten, aangezien de aangevoerde reden van ontevredenheid tegen mij bleken ongegrond 
te zijn.
De Commissie wenscht echter buiten die aangevoerde redenen nog andere op als:
1º De minder gunstige toestand der turfstrooiselfabricatie,
2º De voortdurend kleiner wordende graverij van zwarten turf,
3º De aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van Duitsche gravers die slechts 
tijdelijk kwamen,
4º De langdurige strenge winter,
5º De ongunstige verhouding tusschen den Directeur en den Hoofdopzichter.

De punten 1 en 4 kunnen buiten behandeling blijven.
Aangaande punt 5 wil ik allereerst verklaren, dat ik mij omtrent den Hoofdopzichter 
in de zachtste termen wensch te blijven uitlaten, omdat ik de verandering in zijne 
positie, door mijne komst hier veroorzaakt, voor hem pijnlijk genoeg acht om daaraan 
veel te kunnen toeschrijven. Intusschen moet ik opmerken, dat die verandering 
hoofdzakelijk materieel was, en dat ik uit het verslag der Commissie niet kan 
opmaken, of dat punt de noodige aandacht getrokken heeft,
2º dat ´t mij voorkomt dat de Commissie als haar oordeel uitsprekende “dat de 
hoofdopzichter tegenover de bevolking bij elke moeilijkheid zijne handen in onschuld 
wascht en alle verantwoordelijkheid op den Directeur schuift”, - dit oordeel heeft 
moeten vormen op minder nauwkeurige gegevens.
De uitspraak toch van de politiebeambten belast met het toezicht hier, en van de
marechaussée die tijdelijk hier geplaatst was, geeft aanleiding tot van het oordeel 
der Commissie afwijkende conclusiën.
3º dat ik met den meesten ernst wensch te verklaren dat mijne aanvankelijk hier 
aangenomen houding naast den hoofdopzichter geen andere dan een zachtere vorm van die
de Commissie thans in ‘t algemeen genomen wenscht in het leven te roepen door de 
ontworpen instructie voor den Hoofdopzichter.
Dat ik die houding eerst heb laten varen toen de misverstanden toenamen, toen mijne 
wenschen meer en meer onjuist opgevat werden, toen eindelijk de belangen der Mij 
eronder begonnen te lijden. De verwijdering, door den Hoofdopzichter zelf, en tot 
mijn leedwezen, in ‘t leven geroepen, heb ik toen als een feit aangenomen.
Ik heb daarbij evenwel met groote zorgvuldigheid den uiterlijken schijn bewaard, en 
daar waar de Commissie de bestaande wanverhouding als een der oorzaken van spanning 
tusschen de bevolking en mij noemt en dus die wanverhouding bij de bevolking bekend 
acht, moet ik beslist verklaren dat die bekendheid in geen opzicht van mijne zijde 
ontstaan kan zijn.
De conclusiën van de Commissie op den voet volgende zie ik haar verklaren: “dat de 
Hoofdopzichter lijnrecht tegenover mij zoude staan in het oordeel over een vast of 
los arbeiderspersoneel te Helenaveen”. 
Ter dege bestaat een mij onverklaarbaar misverstand, daar het toch de jaar op jaar 
door den hoofdopzichter tot mij gerichte klachten over gebrek aan te H’veen 
gevestigde arbeiders zijn geweest, die mij tot gezit onderzoek en vergelijk van de 
toestanden hier en elders hebben gebracht; en dat bij name zijn aandringen tot mijne 
voorstellen tot het bouwen van woningen aanleiding heeft gegeven en zijne herhaald 
verklaringen aangaande de kwaliteit der Duitsche turfgravers mijne opvatting op dat 
punt steeds versterkten.
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In deze zaak meende ik tot nu toe steeds in volkomen overeenstemming met den 
hoofdopzichter gehandeld te hebben, en is mij van eene veranderde meening bij hem nog
niet gebleken.

Wanneer de Commissie mijne opvatting, alsof de zaken te H’veen gedreven zouden kunnen
worden met behulp van eenige bazen, niet deelt - moet dit voortkomen uit minder 
duidelijke omschrijving mijnerzijds.
Mijne bedoeling is, dat wanneer de Mij voor de hoofdonderdeelen van haar beheer, 
deskundige onderbazen heeft - afgescheiden van den persoon van den actueelen 
titularis, de betrekking van hoofdopzichter overbodig moet worden.
Sedert ik nu, na de laatste baldadigheden meer zelfstandig ben opgetreden, word ik in
die opvatting versterkt. In de afdeelingen, waar deskundige bazen werkzaam zijn, 
werden de uitkomsten meer en meer gunstig.

Door mij wordt wel degelijk rekening gehouden met de bekwaamheden van de aktueelen 
hoofdopzichter en zijne hier opgedane praktische ervaring.
Toen de man hier kwam waren hem de meeste taken van beheer vreemd en de te behandelen
stoffen ten eenenmale onbekend, en zonder hem zou in menig opzicht de toestand nog 
ongunstiger zijn.
Men mag zich echter door geen uiterlijk vertoon mede laten slepen, en de meer gezette
waarneming van den loop der zaken hier deed mijne opvatting belangrijke wijzigingen 
ondergaan.
Naast de vele bekwaamheden die de Hoofdopzichter naar mijne meening bezit, schijnt 
hij de eigenschap van organiseeren geheel te missen. Meer uitgebreide zaken kan hij 
minder goed regelen; hem schijnt daartoe het overzicht over een omvangrijker geheel 
te ontbreken, en niet zeldzaam zijn daarom ongeregeld en kostbaar werk en minder 
deugdelijke producten de gevolgen.
Hij heeft een uitnemend scherpen blik voor gebreken in een werk en heeft 
buitengemeene talenten om die in op zich zelf staande gevallen weg te nemen, maar in 
de regeling van uitgebreider werkkring komt het mij voor dat zijne misslagen niet op 
zich zelf staand zijn.
Daar waar de Commissie meent te moeten adviseeren en mij aan te bevelen de belangen 
der Mij met beleid en ernstig overleg te behandelen en het mij opgedragen beheer zoo 
zuinig mogelijk te voeren - neem ik die aanbeveling gaarne ter harte als eene 
bevestiging van mijn voortdurend willen en streven.

Het punt 3 - “de aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van de Duitsche gravers, die 
slechts tijdelijk kwamen” - als motief van ontevredenheid der hier gevestigde 
bevolking, kan ik, naar de mij ten dienste staande gegevens, moeilijk als juist 
erkennen.
De Duitsche turfgravers namen de grootste verdiensten mede; op hen volgden dan de 
doogers uit Drenthe en Overijssel, die de beste verdiensten uit de 2e periode 
medenamen, en de hier gevestigden arbeiders viel, met uitzondering van het 
fabriekswerk, de meest betaalde arbeid ten deel.
Het onderscheid tusschen nu en vroeger is alleen dat in plaats van Duitschers 
Nederlanders graven, en dat deze arbeiders, in plaats van bij aanhoudende afwisseling
te vertrekken, nu voor een deel blijvend zijn. De tarieven zijn volkomen gelijk 
gebleven, en desniettemin zijn de verdiensten van de zoogenaamde vaste bewoners nooit
zoo hoog geweest als in dit jaar, terwijl het bekend is dat het werk niet overvloedig
was.
Het is mij bekend dat de vrees voor minder verdiensten hier bij de bevolking zooveel 
mogelijk opgewekt is, maar met elken dag moet zij meer en meer op den achtergrond 
zijn geraakt, toen het telkens ontvangen loon het tastbaar bewijs van het tegendeel 
leverde.

Allesbeheerstend bij de overweging van dit punt is ook de “vraag”: wanneer wordt 
iemand vaste inwoner van Helenaveen?
Bij gelijke geschiktheid zal ieder arbeidgever zijne oudere arbeiders voor laten 
gaan, bij het begeven van gunsten. Maar verbetering van positie en aanspraak op 
voortdurende en toenemende steun door werk te geven - alleen te doen afhangen van een
soort van ancienniteit, komt mij voor minder juist te zijn; en vooral onjuist voor
Helenaveen, waar de bevolking samengesteld werd naar een, volgens mijn opvatting, 
zeer onjuist beginsel. Ik kan daarbij alleen oordeelen voor ‘tgeen in de laatste 
jaren geschiedde, onder den indruk van den tegenwoordigen hoofdopzichter. In plaats 
van deze voordeelige voorwaarden, uitloving van premiën etc. eene krachtige, ook 
bekwame bezetting van veenarbeiders te lokken, heeft men de vestiging in de hand 
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gewerkt van bij voorkeur groote gezinnen, die elders om velerlei redenen te veel 
waren. Die gezinnen bestaan feitelijk te H’veen, maar door dit werkelijk ten koste 
der onderneming. Zij zijn juist degenen die altijd blijven, en de ancienniteit 
volgende zou men dus eindigen met voorrechten te verleenen aan de minst geschikten.
Het moreel gehalte der bevolking te Helenaveen is dan ook beneden den middenmoot.
Aanvankelijk heeft men het stelsel gevolgd, dat thans door mij in praktijk wordt 
gebracht. Om mij niet bekende redenen is dit stelsel echter verlaten, en het gevolg 
ervan is dat het aantal deskundige en flinke arbeiders, dat naast het fabrieksvolk 
beschikbaar blijft, uiterst gering is.
De bespreking van den toestand der werkenden en de tegenwoordige regeling van zaken 
bracht er onwillekeurig toe om de verhouding der Mij tegenover die regeling te 
bespreken. Ik ga daar thans m?r onmiddellijk toe over, meer bepaald nog behandelende 
de vraag: of men hier met opgezeten arbeiders, dan wel met los volk moet werken. Bij 
de behandeling daarvan treden nu de belangen der Mij geheel op den voorgrond.
‘t Zij mij echter veroorloofd er u op te wijzen dat dit punt niet voor de eerste maal
aan de orde is, maar herhaaldelijk ernstig besproken werd. In den zomer van ‘89 in ‘t
bijzonder toen de Commissaris A J. Peereboom met mij een bezoek bracht aan de groote 
veenderijen in het Noorden. Deswegen werd door ons een verslag uitgebracht in de
Commissarissenvergadering van 14 Juli ‘89, dat met zijn conclusiën aldus luidt:
“De heer Peereboom en de Directeur hebben de veenderijen in Overijssel en Drenthe 
bezocht en daarna nog een gezet overzicht van de eigen veenderij genomen. De uitslag 
van dat onderzoek is, dat al is de eigen veenderij vooruit gegaan, de orde en 
regelmaat nog te wenschen overlaten. Onze opzichters zijn niet voldoende deskundig en
het aanstellen van een deskundig veenopzichter wordt in de toekomst zeer gewenscht 
geacht. Al is de kwaliteit onzer veenen geringer, de uitkomsten konden beter zijn. Nu
de toevloed van goede turfgravers voldoende is, is ook het vestigen van de 
meestgeschikten dier lieden te H’veen wenschelijk. Dit kan alleen verkregen worden 
door het bouwen van passende woningen. Deskundige veenopzichters zijn te verkrijgen 
zonder bezwarende voorwaarden en goedkooper dan wij thans betalen. Den Directeur 
wordt opgedragen in die richting werkzaam te zijn”.
Herhaald bezoek in het Noorden en vooral

[in de marge een lange opmerking, te lang voor een notitie:]
Een deskundige opzichter en deskundige werklieden acht ik zeer gewenscht, maar waar 
men ziet dat de naburige veenderijen het werk verrichten met volk uit de naburige 
plaatsen, daar komt het mij voor dat dit ook voor HV mogelijk moet zijn, waarbij ik 
in acht neem den tegenwoordigen stand der bevolking te HV. die m.i. veel te groot is 
voor het daar te verrichten werk, en als de oorzaak hiervan is, zooals de Directeur 
zegt, dat er zooveele ongeschikte arbeiders zijn, die het geld dat zij krijgen niet 
waard zijn, dan is het hoog tijd hierin verandering te brengen   P.
Moeten alle benoodigde turfgravers vaste bewoners zijn? Dat is immers niet mogelijk 
zonder een uitgaaf van ±f1000 voor elk gezin?
daargelaten nog, dat in tijden weinig vraag naar turf en turfstrooisel die geheele 
bevolking ter laste der Mij komt   Cr. [einde opmerking]

meer aanhoudende waarneming der eigen veenderij hebben mij meer en meer doen inzien 
dat de toen uitgesproken meening de juiste was, en de aangenomen weg tot herstel de 
ware.
Wij hebben thans naast de hoofdopzichter Verhoeven en den opzichter Blatter, een 
deskundige veenopzichter, Oostergo.
Woningen worden in ‘89 nog bijgebouwd, maar eerst in ‘91 in goed bewoonbare staat 
gebracht. Toen het Koningsfonds besloot twee woningen per jaar te bouwen, en ik zag 
dat verscheidene oude keeten met geringe kosten in bewoonbaren staat gebracht konden 
worden, werd het verdere bijbouwen onnoodig, vooral omdat te sterke aanvoer van 
deskundige arbeiders om na te melden reden overbodig was.
Voor het geregeld veenbedrijf is het noodig niet alleen goede gravers te hebben, maar
ook goede turfleggers en droogers, en eindelijk is het om de werkzaamheden geregeld 
en goed te doen plaats hebben noodig dat de opeenvolgende werkzaamheden door dezelfde
personen en hun gezin worden verricht. Daardoor wordt niet alleen het werk goed 
verricht, maar ook bij de bestaande tarieven aan de gezinnen een ruim bestaan 
verzekerd.
Deze regel heeft dan ook aanvankelijk in Helenaveen bestaan en met het verdwijnen van
het deskundig toezicht werd van ook van den regel afgeweken.
Losse arbeiders van elders zijn nog bovendien in den regel de minst bekwamen, en zij 
komen eerst beschikbaar wanneer de werkzaamheden ter plaatse zijn afgeloopen. Dus 
voor de droogers - bij ons te laat.
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Uit het hebben van losse arbeiders met meerdere bekwaamheid vloeide een nog grooter 
nadeel voort. De arbeiders hier uit den omtrek kregen in plaats van goed, slechte 
voorwaarden, en daar ook bazen en opzichter en hoofdopzichter het noodige onderricht 
niet konden geven, werd de wijze van werken met ieder seizoen slechter, en de 
arbeiders die wij ?tten verminderden even consequent in gehalte. Sedert 1889 heb ik 
getracht hierin, geheel volgens geest en letter van ‘t besluit van Commissarissen, 
verandering te brengen. En ofschoon de wijziging nog slechts gedeeltelijk werkt, zijn
de zeer gunstige gevolgen niet uitgebleven.
Sedert 1990 heb ik ook getracht den toestand te verbeteren door premiën uit te loven 
voor goed graven. Dit stelsel kwam mij voor niet ongunstig te moeten werken, 
intusschen in ‘90 had ik er geen succes mede, omdat ik premien slechts schaars en 
bijna uitsluitend, zoo niet geheel, aan Duitsche gravers werden toegekend. Eerstens 
heb ik mij deze toewijzing der premiën nooit uit het geleverde werk kunnen verklaren,
maar tweedens ging het doel, aantrekking van turfgravers te HVeen en in den naasten 
omtrek geheel verloren. Dit betreur ik te meer, omdat dit jaar (1891), het eerste 
jaar zonder los werkvolk, de toekenning der premien zeer goed gewerkt heeft en niet 
onbelangrijke voordeelen bezorgde. Er is om strijd mooi werk geleverd; die zich 
minder bekwaam gevoelde vroeg onderricht, en die zich onbekwaam gevoelde droop af.
Ik heb de eer U hierbij over te leggen een staat A, aanwijzend hoeveel turf er in 
totaal tonnen maat verkregen is sedert het jaar 1885. Daaruit blijkt dat de 
gewenschte maat niet alleen verkregen, maar zelfs overschreden is met 10023 tonnen 
(van 2 hectoliter).
Staat B wijst aan hoeveel fabrieksturf (1) in diezelfde jaren verkregen is, en 
hoeveel wij eigenlijk hadden moeten verkrijgen. Daarbij

(1) Ter wille van de billikheid heb ik onder de cijfers begrepen alle turf die niet 
door de behandeling in kwaliteit terugging - al was ‘t, van den aard van ‘t veen, 
geen fabrieksturf  Bosch

is eene flinke hoeveelheid afgetrokken voor het ongunstige jaar ‘88, hoewel bij de 
aangegeven hoeveelheid reeds daarmede rekening gehouden was. Het tekort aan 
fabrieksturf gedurende de jaren is 172959 ton, gelijk aan 23855 m³ gerekend à f1. 
maakt een winstderving van f23855.
Dit is alleen en uitsluitend een gevolg van het onjuiste stelsel. Van het nemen van 
minder bekwame gravers en droogers, en van het losmaken van het gewenschte verband 
tusschen graven en droogen, een en ander verscheept, door gebrek aan deskundig 
opzicht.
Ik voeg nog hierbij een staat C, waaruit u blijkt dat men met 1325 dagwerk goed 
behandelde turf, evenveel verdient als met 2000 dagwerk, behandeld zooals te HVeen 
gebruikelijk was. Daar kan ik nog aan toevoegen 1º dat de uitkomsten die ik voor het 
moeilijkste deel der veenderij (de 300 bunders onder Horst) in ‘91 verkreeg, nog 
gunstiger zijn dan die hier als toppunt zijn aangegeven; 2º dat ik in stede van het 
voortdurend tekort in maat aan fabrieksturf, in 90/91 eindelijk voor ‘t eerst een 
werkelijken overmaat verkregen heb; en 3º dat het graven door losse arbeiders, 
speciaal door Duitschers, ongeveer f3. per dagwerk meer kost dan door hier gevestigde
arbeiders.
Kon ik hiervoor verzekeren dat de alhier gevestigde bevolking geen nadeel leed door 
het aanvoeren van vaste arbeiders, kon ik verder aantonen dat het hebben van 
deugdelijke vaste arbeiders in het rechtstreeks belang der Mij is - nog blijft het 
buiten allen kijf, dat het aantal aanwezige arbeiders ver van voldoende is. Nog 
steeds geschieden tal van werkzaamheden niet op tijd, tot groot nadeel der 
uitkomsten, nog steeds blijven dringende werkzaamheden achterwege, en zoude bijv. 
indien wij in Sept. van dit jaar niet begunstigd waren door allervoordeeligst weder, 
de toestand zeer treurig zijn geweest.
Bij de overweging van dit punt mag ook niet uit het oog verloren worden, dat bijna al
de gronden, vroeger door de Mij zeker bebouwd, thans in pacht zijn bij de bewoners. 
Dit is voor hen een voordeel, voor de Mij geen nadeel, maar het feit brengt mede, dat
er van hunnen zijde en meer meer intensieve cultuur veel meer arbeid op het veld te 
verrichten is en zij zich minder beschikbaar stellen voor de Maatschappij.
Zonder in technische bijzonderheden af te dolen vestig ik verder uwe aandacht slechts
op één punt. Gewenscht zou het zijn onze turf, evenals in de veenderij van Deurne, 
vroeger droog te hebben - dat kan hoofdzakelijk niet uit gebrek aan deskundige hand 
op het gewenschte oogenblik. Even wenschelijk of zelfs urgent wordt het genoemd meer
turf te graven en gereed te maken. Maar aangenomen dat hiertegen overigens geene 
bezwaren bestonden, neem ik de vrijheid en de vraag te stellen: hoe ik dan die 
meerdere turf geladen moet krijgen, daar nu alle werk reeds uit zijn verband gerukt 
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en veel eigenlijk verwaarloosd wordt om ‘t meerdere dat wij nu hebben te verladen. 
Dat is bij het bestaande aantal werklieden eene eenvoudige onmogelijkheid. In de 
eerste week dezer maand heeft zich bij krachtige afvoer van turf en turfstrooisel dit
feit op betreurenswaardige wijze voorgedaan, al mocht een deel der wanorde (aan) uit 
gebrek aan regeling worden toegeschreven. 
Het is zeer gemakkelijk om toe te geven aan dang om ons bedrijf boven de maat uit de 
zetten en daarvoor op goedkoope wijze een vertoon van sc?d en kracht te geven, maar 
aan de andere zijde wordt dan ons bedrijf zeer belangrijke schade toegebracht, die 
alleen niet direct de aandacht kan trekken - zoo ooit.
Waar de Commissie aandringt op steeds scherper wordend toezicht op velerlei takken 
van bedrijf, ga ik gaarne geheel met haar mede, naast het scherper toezicht acht ik 
echter bij elken tak van bedrijf het deskundig toezicht van nog grooter belang.
De Commissie uit den stelligen wensch dat er meer turf gegraven worde, en noemt voor 
dit jaar het cijfer van 800 dagwerk (dat 100 dagwerk beneden het bereikte cijfer is),
en meent het steeds minder worden der graverij te moeten toeschrijven aan gebrek aan 
beleid van mijne zijde.
Daarbij merkt de Commissie op, dat dit te meer te betreuren is, nu bij de hooge 
steenkolenprijzen de winsten op de turf belangrijk toenamen.
Wat het laatste betreft zij ‘t mij vergund op te merken dat wel is waar de prijs 
gestegen is, maar het verbruik aan de steenfabrieken stellig niet toegenomen. Wanneer
bij minder verbruik van velen zijden meer voortgebracht wordt (Deurne stak dit jaar 
ruim 2000 dagwerk en Griendtsveen begon ook zijn graverij van zwarte turf), zal 
alleen hij zich voor schade vrijwaren die niet boven de maat voortbrengt. Wij zouden 
alleen maar zekere winst hebben kunnen behalen door het maken van persturf, waartoe 
mij ter elfder ure beweerd werd dat ‘t volk ontbrak, en door het aanmaken van ërturf,
wat tot nu toe vreemd was aan ons bedrijf.
Mijn streven is altijd geweest, sedert ik mij meer in de zaak thuis gevoeld heb, om 
nooit meer te graven dan ik met zekerheid, ook bij ongunstige weersgesteldheid, droog
zou krijgen. Ik meen dat het niet te verantwoorden is het gegraven veen en ‘t aan 
graven uitgegeven loon roekeloos in den waagschaal te stellen.
Dezen regel heb ik sinds ‘89 gevolgd. Door u zal daartegen aangewend worden, dat mij 
sedert ‘89 toch de vrijheid was gegeven om de verlangde verb?den aan te nemen, en dat
ik daarom althans in ‘91 had moeten zorgen.
Ik zoude daarmede ook geenszins gedraald hebben, indien niet overwegend redenen zich 
daartegen hadden verzet.
Er is in 1891 alle turf gegraven die te bereiken was. Dat er niet meer gegraven is, 
komt voort uit de verkeerde behandeling van het veenveld.
Het is mij bekend, de toestand van het veld wijst dit aan dat men pogingen in het 
werk stelt om te ontkomen aan de eenmaal begane fouten, maar dit kan niet geschieden 
dan door te handelen tot nadeel der onderneming.
Het aangeven der technische bijzonderheden komt mij voor misplaatst te zijn. Ik mag 
mijzelf niet op den voorgrond plaatsen als de veentechnicus bij uitnemendheid, maar 
bij hetgeen ik elders en hier gezet waarnam, naar hetgeen erkend bekwame verveenders 
mij ook hier ter plaatse mede deelden, kan ik niet anders dan het hier gevoerde 
beleid ongelukkig noemen.
Mijn streven is geweest, deze crisis door te komen, want de feiten zijn gelukkig niet
onherstelbaar, zonder er melding van te maken. En hoeveel dit strikt genomen ook niet
in ‘t belang onzer Mij was, meende ik verontschuldiging te vinden in het feit dat het
toezicht van den Hoofdopzichter, hoe gering ‘t misschien ook was, stellig niet 
deskundig was; en daar wij nu een deskundig veenopzichter hebben, de fout niet meer 
herhaald behoefde te worden.
Het bewerken eener veenderij moet geschieden volgens vaste plannen, die men 3 a 4 
jaren te voren beramen moet. Bedaard, vakkundig, overleg en vasthouden aan de eenmaal
aangenomen richting zijn de onmisbare voorwaarden van slagen. Eenmaal begane feiten 
of verzuimen zijn in de veenderij niet meer in te halen de onstuimigste veerkracht 
loopt hier spaak. En daar nu juist een dergelijke veerkracht de hoofdeigenschap is 
van onzer Hoofdopzichter en bedaard vakkundig overleg in deze niet zijn deel, is het 
zeer verschoonbaar dat er feilen zijn begaan.
Twijfel omtrent de juistheid mijner uitspraken is bij de beslistheid der uitspraak 
van de Commissie natuurlijk.
Het komt mij daarom zeer in het belang onzer Mij voor, indien dit punt aan een 
deskundig onderzoek kon worden opgedragen.
Blijkt het, dat mijne raadlieden allen dolen en dat mijne waarnemingen op een 
dwaalspoor voeren, dan zal ik mij haasten mijne meening te laten varen.
Vooralsnog moet ik haar handhaven.
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24 september 1891  [Het volgende is de inhoud van de eerste twee bladzijden 
die elders als afschrift te lezen is. Alleen de layout is iets anders. Er zijn dus 
blijkbaar 2 inhoudelijk identieke reacties van de directeur geschreven, nl. één door 
de directeur en een kopie door de secretaris.
De versie van de secretaris bevat echter de nodige aantekeningen in de marge.]

Mijnheer de Voorzitter!

Bij schrijven van 24 Sept ll werden mij door den secretaris toegezonden:
1° Het verslag der Commissie uit Commissarissen der Mij Helenaveen, benoemd in de 
vergadering van 13 April 1891.
2°. Eene ontwerp instructie voor den hoofdopzichter van de Mij Hveen te Hveen;
met verzoek omtrent beiden een rapport te willen uitbrengen en dat met de stukken aan
u te doen toekomen.

Voldoende aan dit verlangen, heb ik de eer U hierbij die stukken te herzenden, en U 
te rapporteeren:
Dat naar mij voorkomt de aanleiding tot het ingesteld onderzoek kan blijven rusten, 
aangezien de aangevoerde reden van ontevredenheid tegen mij, bleken ongegrond te 
zijn.
De commissie noemt echter buiten die aangevoerde redenen nog andere op, als:
1° De minder gunstige toestand der turfstrooiselfabrikatie;
2° De voortdurend kleiner wordende graverij van zwarten turf;
3° De aanvoer van nieuwe gezinnen in plaats van Duitsche gravers, die slechts 
tijdelijk kwamen;
4° De langdurige strenge winter;
5° De ongunstige verhouding tusschen den Direkteur en den Hoofdopzichter.

De punten 1 en 4 kunnen buiten beschouwing blijven.
Aangaande punt 5 wil ik allereerst verklaren dat ik mij omtrent den hoofdopzichter in
de zachtste termen wensch te blijven uitlaten, omdat ik de verandering in zijne 
positie, door mijne komst hier veroorzaakt, voor hem pijnlijk genoeg acht, om daaraan
veel te kunnen toeschrijven. Intusschen moet ik opmerken 1° dat die verandering 
hoofdzakelijk materieel was, en dat ik uit het verslag der commissie niet kan 
opmaken, of dat punt de noodige aandacht getrokken heeft.
2° dat ‘t mij voorkomt dat de commissie als haar oordeel uitsprekende “dat de 
hoofdopzichter tegen over de bevolking bij elke moeijelijkheid zijne handen in 
onschuld wascht en alle verantwoordelijkheid op den Direkteur schuift”, dit oordeel 
heeft moeten vormen op minder naauwkeurige gegevens.
De uitspraak toch van de politie beambten, belast met het toezicht hier, en van de
marechaussée die tijdelijk hier geplaatst was, - geeft aanleiding tot van het oordeel
der commissie, afwijkende conclusien.
3° Wat ik met den meesten ernst wensch te verklaren, dat mijn aanvankelijke hier 
aangenomen houding naast den hoofdopzichter geene andere is geweest, dan een zachtere
vorm van die de Commissie thans in ‘t algemeen genomen, wenscht in het leven te 
roepen door de ontworpen instruktie voor deze hoofdopzichter.
Dat ik die houding eerst heb laten varen, toen de misverstanden toenamen, toen mijne 
wenschen meer en meer onjuist opgevat werden, toen eindelijk de belangen ...

7 november 1891  HELENAVEEN. In het begin van den zomer werd de rijks-veldwachter 
Huizing, alhier aan de halte gestationeerd, tot handhaving van orde en rust in de 
Peel gedetacheerd te Helenaveen-Dorp; thans nu de werkzaamheden voor het grootste 
gedeelte zijn geeindigd, keert hij weder naar zijne standplaats terug. 

???? 1892  Tegen de 21-jarigen landbouwer J. H., te Liessel, is proces-verbaal 
opgemaakt, wegens het in brand steken van heide, waardoor een felle heidebrand 
ontstaan is in de veenderij onder Deurne en Liessel.

26 augustus 1892  Te Helenaveen is een oppervlakte van 6000 vierkante meter turf 
geheel door brand vernield. Oorzaak onbekend.

16 maart 1893  MAASBREE, 14 Maart. Gisterenavond zag men in de richting 
van Helenaveen een grooten vuurgloed. Heden morgen vernamen wij, dat aldaar, ten 
nadeele der maatschappij Helenaveen, eene groote uitgestrektheid jonge dennenbosschen
was afgebrand. 
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18 maart 1893  - Ten nadeele van de Maatschappij “Helenaveen” is Maandagavond eene 
groote uitgestrektheid jonge dennenbosch afgebrand gelegen te Helenaveen.

18 maart 1893  MEYEL. In de Peel onder de gemeente Deurne brak jl. Maandag-namiddag 
brand uit, in een gedeelte heide aan die gemeente toebehoorende; in weinig tijds was 
eene oppervlakte van p. m. 8 hectaren, waarop eenige bosschen toebehoorende aan de
maatschappij van ontginning en verveening Helenaveen vernield, waar door aan die
maatschappij een schade is teweeggebracht van p. m. f1000.
De oorzaak hiervan ligt nog in ‘t duister.

29 maart 1893  Turfproducten.
Men schrijft ons uit Londen: 
De Britsche Regeering heeft eene verzameling uitgegeven van op haar verzoek door de 
consuls in Denemarken, Frankrijk, Duitschland, Nederland en Zweden en Noorwegen 
gereed gemaakte verslagen betreffende de bereiding van brandstoffen, turfstrooisel en
andere producten.
Die verslagen bevatten voor oningewijden zeer vele bijzonderheden. In de eerste 
plaats valt er uit te leeren, welk een groot aantal producten thans uit turf gemaakt 
worden. Bekend zijn de verschillende soorten van brandstoffen, hetzij in den vorm van
blokturf of in dien van turfmolm vermengd met steenkolengruis, alsmede de voorwerpen,
die door de Fransche Maatschappij La Béraudine uit turfvezels gemaakt worden, zooals 
karpetten en vloerkleeden, matrassen, enz. Men weet ook welk gebruik is gemaakt van 
de reukwegnemende eigenschappen van turfmolm en hoe deze stof in suikerfabrieken 
benuttigd wordt.
Ons land heeft een te grooten uitvoer van turfstrooisel, om de vermelding noodig te 
maken van het toenemend gebruik, dat van deze stof gemaakt wordt ter vervanging van 
stroo in de stallen. Maar minder algemeen bekend is, dat de turfmolm ook gebruikt 
wordt ter vermenging met zouten voor chemische meststoffen, om te maken, dat zich 
daarin geen harde brokken vormen. Zij wordt verder gebruikt als pakmiddel voor 
breekbare voorwerpen, als middel ter verpakking en voor het preserveeren van aan 
bederf onderhevige waren, zooals: vruchten, groenten, boter en eieren (versche visch 
is in den zomer, verpakt in turfmolm, verzonden van Triëst naar Kopenhagen en in 
goeden toestand aangekomen), terwijl men de eigenschappen van het artikel als een 
slechte warmte-geleider ook toepast voor ijskelders of voor vloeren en zolders van 
huizen.
Een mengsel van turfmolm, india-rubber en zwavel is een uitstekend materiaal gebleken
voor het isoleeren van ondergrondsche telegraafkabels. Te Kopenhagen zijn goede 
poreuse steenen voor weinig geld gemaakt door de klei met turfmolm te vermengen. 
Zuiver turfmolm, vrij van zand of grasvezels, is sedert eenigen tijd bij de 
fabricatie van buskruit gebruikt, ter vervanging van houtskool. Het op die wijze 
gemaakte buskruit geeft bijna geen rook, maar wordt gemakkelijk vochtig. Turfvezels 
worden gebruikt als grondstof voor papier en celluloid-fabrieken. De chemische 
industrie gebruikt de turf reeds voor het bereiden van lichtgas, teer, paraffine, 
olie, enz. En eindelijk worden uit turfvezels nog lucifers gemaakt. Deze hebben het 
voordeel, dat ze goedkooper, taaier en minder breekbaar zijn dan de houten lucifers, 
terwijl ze beter en langzamer branden.
In Zweden, waar de diepte der turf afwisselt van 3 tot 37 voet en zelfs meer, heeft 
men evenzeer een open oog voor de ontwikkeling dezer industrie. De Heer Samuelson, te
Marieberg, in Vermland, heeft er zich voor jaren goed bij bevonden, door de turf in 
den herfst of en winter of in de lente, vóór de nachtvorsten voorbij zijn, af te 
graven. Niet alleen wordt het werk daardoor verricht in een tijd van het jaar waarin 
er weinig werk is, maar daar de turf eenmaal bevroren was, droogt zij, als het warme 
weder komt, veel spoediger en beter dan wanneer zij niet bevroor. 
Onder de berichten, die de Britsche Regeering van hare consuls ontving, zijn vooral 
uitvoerig die voor Duitschland en Nederland, waarin de geheele industrie uitvoerig en
in alle onderdeelen beschreven wordt. De verslagen uit Nederland zijn bewerkt door de
heeren Turing en Robinson, de Britsche consuls respectievelijk te Rotterdam en 
Amsterdam. Beiden schrijven het succes dezer industrie in Nederland toe aan de 
goedkoope middelen van vervoer, terwijl eerstgenoemde er op wijst, dat aan de 
voorschriften, die bestaan voor de bebouwing van afgegraven venen, niet altijd strikt
de hand wordt gehouden. Zoo is de Peel nog onbebouwd. Maar die bebouwing kost veel 
geld. Indien zij intusschen veronachtzaamd wordt, dan volgt als zeker resultaat een 
uitgestrekte wildernis met eene groote bevolking zonder werk en middelen voor het 
levensonderhoud. Dit ondervindt men thans in Friesland, waar de werklieden tot de 
grootste armoede zijn gebracht en van openbare liefdadigheid afhankelijk zijn 
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geworden.

1 april 1893  DE PEELINDUSTRIE  I.
Op de oude kaarten van?? ziet men op die van het 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 bijge? 
“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 
[omge]ving deed uitsteken.
? akelig schreeuwend gebrom de stilte en was met de heipieper en de kievit de eenige 
bewoner dezer ongenaakbare landstreek.
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.
En dan het verschrikkelijke Soemeer ten Westen van Sevenum op de Deurnesche grens.
Het zwarte water was giftig en de ongelukkige, die in den drabbigen plas viel, liet 
er ellendiglijk zijn leven. Het was zoo diep, dat het niet gepeild kon worden.
Een herder doolde zoolang rond tot hij in ‘t Soemeer liep en met zijn kudde verdronk.
de hond, die omkwam, dwaalde bij stormachtige nachten over de vlakte, om den eenzamen
wandelaar tegen te loeien voor ‘t gevaar, waarvan zijn meester het slachtoffer werd.
De achtbare heeren, die vroeger bij een grenstwist tusschen Venray, Horst en Deurne 
daar de nieuwe palen plaatsten, hebben gewis een zwaren tocht gehad en de lange 
rechte grenslijnen tusschen de grenzen der verschillende dorpen, wijzen er op, dat de
bodem weinig verdeeld was.
Een woeste, moerassige, eentoonige vlakte, dat was het beeld van de Peel in vroegere 
eeuwen.
De oeverbewoners, als wij ze zoo mogen noemen, hadden langzamerhand verbindingswegen 
tusschen de verschillende dorpen gezocht, die door de gesteldheid? ??? willen 
beschrijven, lag hoog. De slechte waterafvoer, de groote uitgestrekte vlakte, was 
oorzaak, dat de planten verzuurden, stierven en de grond langzamerhand drassig 
geworden een geschikte bodem voor waterplanten en vooral voor de “lok”plant. Er had 
veenvorming plaats.
Eeuwen en eeuwen lag de streek daar eenzaam en verlaten. In de drooge Venraysche,
Horster en Sevenumsche heide dreef de herder zijne kudden en zocht bij slecht weer en
ontijden eene schuilplaats in de schaapskooien, die men hier en daar verspreid 
gebouwd had.
Ook de boer trok een paar malen naar de Peel, om tegen eene kleine vergoeding aan de 
gemeente, daar een voorraad turf te steken, om die later naar huis te halen als 
winterbrand.
De peel had bijna geen waarde.
Dat zou echter niet zoo blijven!
De woningen van de arbeiders en kleine boeren waren van alle zijden dichter op het 
onbekende land aangedrongen en zoo hier en daar werden dijken en dijkjes aangelegd 
tot het vervoer van den turf.
De energie van één man zou het uitzicht der streek als met een tooverslag veranderen.
In het jaar 50 reisde een der burgemeesters van de Peelgemeenten naar Holland en 
maakte op de boot kennis met een man, wiens naam aan de geschiedenis der peel 
onafscheidelijk verbonden is, met den Heer Johan van de Griendt van Orthen, eerst 
ambtenaar bij den Rijkswaterstaat, later aannemer.
Al reizende vertelde de burgemeester ook over de Peel, die daar ?t haar 
reuzenvoorraad turf nog [onaan]geroerd lag. Men kon dezen niet exploiteeren, wijl het
vervoer niet doenlijk was. Er waren onoverkomelijke bezwaren. De Heer van der
Griendt, geheel ondernemingsgeest, kende geene bezwaren en had terdege geluisterd, 
toen de Burgemeester hem het verhaal deed.
Hij zag met een diepen blik, dat die verborgen schatten wel te veroveren waren en 
besloot een tocht naar het veenland te wagen.
De bijzonderheden van die reis zullen wij niet beschrijven. De Heer van de Griendt 
onderzocht en zocht nog eens en vond spoedig den weg tot exploitatie. De Zuid-
Willemsvaart lag er, maar was ver weg.
Maar ook het Noorderkanaal, dat door Napoleon aangelegd was om de Maas met de Schelde
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te verbinden, was voor een gedeelte voltooid en daarheen moest hij zijn weg zoeken, 
wilde hij de toekomstige producten der veenderij vervoeren.
De heer van de Griendt vormde eene maatschappij en kocht tegen een spotprijs een 
aantal hectaren veen en besloot dadelijk in 1853 de handen aan ‘t werk te slaan.
Tal van moeilijkheden werden hem bereid. Hij had te strijden tegen vooroordeelen, 
tegen het verzet van menschen, die geen vertrouwen in het graven van de kanalen 
hadden, tegen moeilijkheden op het terrein, maar hij gaf den koop niet op en begon.
Eens begonnen werd het werk met kracht voortgezet. Het kanaalwerk vorderde snel, maar
toen men aan het Soemeer zou komen, toen begonnen de ongeloovigen eerst recht met het
hoofd te schudden.
Hoe zou men door de peillooze diepte komen? Wat baatte het of de ingenieurs, die de 
leiding van het werk hadden, al met hunne profielen afkwamen en de uitkomsten hunner 
waterpassingen toonden.
Toch hadden zij gelijk, toen men aan het Soemeer kwam en de dijk doorstak, liep het 
meer geheel droog en bleek het, dat het een waterplas van geringe diepte was, een 
zoogenaamd Vlies, die men vroeger in de Venraysche Peel vond. De Venraysche vliezen 
zijn thans ook meest alle verdwenen door den verbeterden waterafvoer. ‘t Was een 
onge-
stoomboot in de vaart.

*) Het kanaal volgde van Nederweert bij sluis ? het oude Noorderkanaal tot voorbij 
het dorp Meijel, waar het in Noordelijke richting uit het Noorderkanaal loopt.

Naar een vast plan werd de nieuwe Kolonie ontgonnen. Zij kreeg den naam van
Helenaveen, naar de echtgenoote van den Heer van de Griendt, Helena Panis.
In den eersten tijd richtte men ook de blikken naar ‘t Noorden, waar de oude koloniën
als Hoogeveen, Dedemsvaart en de veenderijen over de grens in Westfalen tal van 
bekwame arbeiders konden leveren. De beambten der maatschappij gingen de karavanen 
van Duitschland uit halen en geleidden ze na veel reizen en trekken naar de plaats 
hunner bestemming.
Bij den voortgang der exploitatie veranderde langzamerhand de vlottende bevolking in 
eene vaste en verschillende familien vestigden zich in ‘t veen en deden langzamerhand
het nieuwe dorpje Helenaveen ontstaan.
In den beginne nietig, klein, is het allengskens aangegroeid tot een beduidend dorp.
Er werd eene Roomsche en eene Protestantsche kerk gebouwd en om de lezers een 
denkbeeld te geven van den spoedigen vooruitgang kan gemeld worden, dat in 1863 het 
getal vaste bewoners reeds 365 en in 1874, 432 met 79 gebouwen bedroeg. De afstand 
van de kerken der verschilllende gezindten was ook te groot. Deurne, Horst en Liesel 
lagen allen ver verwijderd en de wegen daarheen waren slecht. De eenige goede weg was
die langs het kanaal. Maar na eenige jaren kwam nog eene blijde mare voor de
Peelbewoners; naar de Noordzijde zou ook een verbindingsweg naar de buitenwereld 
komen, die tot nog toe slechts naar de Zuidzijde voldoende te bereiken was.
De spoorweg Venlo-Eindhoven werd aangelegd. Eene strook van 100 meter breedte werd 
vanaf het begin der Peel in de richting van Deurne tot juist waar de grenzen van
Venray, Horst en Deurne elkander ontmoeten onteigend en er verrezen baken, die de 
richting aanduidden, waarin de spoorlijn [komen] zou.
Het was ook niet het gemakkelijkste werk. Eerst werden duizenden wagens ballast 
gestort en een duik gevormd door het veen.
‘t was een heidensch verblijf voor de aannemers en de werklieden in de Peel, waar tot
nu toe niemand gewerkt had.
Maar alle moeielijkheden werden overwonnen en kwam ten slotte na requesteeren en 
vragen een halte, - maar welke eene!
Een bezoeker beschreef indertijd de aankomst aan het station aldus:
Eindelijk houdt te midden van dat weinig aanlokkelijk tafereel de trein stil - juist 
nadat een medereiziger de opmerking gemaakt heeft, dat het geen land is. Wij zijn aan
de halte Helenaveen genaderd en buigen ons aan weerszijde uit den wagen, om de 
wonderen aan deze plaats eigen, op te nemen. Aan de eene zijde een armzalig, zwart 
geteerd stationsgebouwtje, ‘t eenige op de gansche lijn, waarvan wij helaas het 
getuigenis moeten afleggen, dat ‘t in harmonie is met zijne omgeving. Aan de andere 
zijde eene oude keet met eene hut van zoden daarnaast.
Verder een pretentieus spoorwegtoestel: dubbel spoor met wissels, een hek om den 
toegang af te sluiten van een kunstweg, die vijf à zes meter lang is en eindelijk - 
en dat is het wonder der halte - eene spoorwegbrug met dubbel spoor, eene draaibrug, 
boven een gegraven water, nauwelijks groot genoeg of de brug steekt als zij open is 
met de beide einden op het land.
(Wordt vervolgd.)
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5 april 1893  DE PEELINDUSTRIE  II.
Er zijn een paar passagiers bijgekomen en een aantal afgestegen, de laatsten een 
zestal.
De trein stoomt weg en laat hen alleen staan in die akelige woestenij, de overige 
reizigers te vergeefs latende raden wat die daar toch wel moeten doen.
Nog even eene opmerking. Het leven van den stationchef aan de halte Helenaveen was 
toen een somber bestaan. Daarom trok het onze aandacht, schrijft onze zegsman, hoe in
die omgeving, of liever zonder eenige omgeving, ‘s menschen aard hem bij kan blijven.
De chef is een opgeruimd man, die zich boven de omstandigheden weet te verheffen.
Toen de halt er was, trok men later ook het kanaal door en men begon eene haven te 
graven. De boot der Maatschappij voer nu door tot aan de halte. Nieuwe terreinen 
werden door de Maatschappij gepacht en gekocht ook meer in de nabijheid der statie, 
wijl men behalve de verveening ook eene nieuwe bron van inkomsten geopend had door de
boekweitcultuur.
De Maatschappij had het geluk degelijke, werkzame vertegenwoordigers en beheerders te
vindne. De heer Deckers ? Schillens namen de be?  [Maatscha]ppij uitstekend waar en 
hebben een ruim?  de opkomst en den bloei van Helenaveen.
Hoe Helenaveen er voor twintig jaren uitzag, kan ons de schets van den heer heer G.
Bosch leeren, die destijds ook te Helenaveen verbleef. Hier en daar stelt hij de 
zaken wel wat rooskleurig voor, maar in algemeene trekken wordt het beeld vrij juist 
teruggegeven. Hij beschrijft het bezoek aan de veenkolonie als volgt:
Stap thans met mij af aan de halte Helenaveen. De voetweg brengt u eerst door de 
treurige omgeving, tot ge na eene frissche wandeling van drie kwartier weder de 
eerste sporen van menschelijke nijverheid ontwaart. Na de bovengemelde wandeling ligt
in den kop der vaart waar ge aankomt een stoombootje klaar, om u naar alle 
windstreken te vervoeren. ‘t Trekt al dadelijk de aandacht, dat ge op de terreinen 
der Maatschappij niet meer behoeft te gaan op een weg door het veen, die bij droogte 
niet onaangenaam is, maar bij nat weer ellendig wordt, - maar dat ge flinke 
kunstwegen aantreft, behoorlijk begrint en wel onderhouden  De reis aan boord 
voortzettende. ziet ge aan weerszijden aanzienlijke hoeveelheden turf opgestapeld in 
de bekende kwaliteiten: de geele bovenkorst van nagenoeg geen waarde, de overige als 
fabrieksturf toen zeer gezocht en altijd gemakkelijk aan den markt te brengen. Op u 
verzoek brengt men u in de zijtakken der hoofdvaart, waar men nog bezig is turf te 
graven. Aan weerszijden is de veenlaag terrasvormig weggestoken. Daar ligt de boot 
stil, men kan niet verder doorvaren, want een eind verder zijn ze nog bezig met het 
graven van eene nieuwe vaart, “wijk” zooals dat in de taal der veenwerkers heet. ‘t 
Is vreemd te zien, hoe juist dat werk gaat en hoe handig de werklieden elkaar steeds 
helpen. De veenmassa wordt op de maat afgestoken, met eene daarvoor eigenaardig 
geschikte spade op een kruiwagen geworpen, waarop er een bepaald aantal naast 
elkander kunnen liggen, die uit den put gereden, den werkman, daarmede belast nu 
juist niet het minste vrachtje bezorgen. Zij worden van den kruiwagen gestort en in 
eenige orde geplaatst aan de lucht ter drooging overgelaten
Zeer opmerkelijk is het te zien, hoe de werklieden, die onder in den put staan, de 
specie, die zij uitsteken met eene weergaloze juistheid met hunne spade werpen op de 
spade van een kameraad, die boven hen staat en zoodoende eene lastig vervoerbare 
specie op een ?? ?ar terrein snel en zeker verplaatsen.
Ditmaal kunnen wij ook eene tweede wijk niet tot het eind bevaren, want er ligt daar 
een schip in lading. Een vreemde bouw! een schip bijna te groot voor de vaart, waarin
het ligt, zonder mast, met een ontzaglijk roer; geheel van ijzer gebouwd! Het is een 
der transportvaartuigen van de Maatschappij “de ‘s Hertogenbosch”, trouwens ook de 
grootste, dat zij heeft. De Maatschappij vindt eene aanmerkelijke besparing van 
kosten in het vervoeren van zeer groote hoeveelheden in eens.
Dan bespreekt de schrijver het door ons ook reeds vermelde “boekweiten”, dat thans 
geheel uitgediend heeft. Men weet thans het bovenveen wel beter te gebruiken dan het 
in asch om te zetten.
De boekweit is gemaaid, zegt hij, en staat aan schoven om te velde gedorscht te 
worden.
Wij treffen juist zulk een groep, druk bezig, die ons geen enkel oogenblik met hare 
aandacht vereerd  De arbeid is zwaar en wordt per hectoliter gedorscht en gezuiverd 
graan betaald; er is dus geen tijd of kracht te verspillen.
Die vrienden moeten “hooien als de zon schijnt,” want bij te veel wind of regen 
kunnen zij niet werken.

8 april 1893  DE PEELINDUSTRIE  III.
Thans zijn de vroegere boekweitvelden doorsneden met wijken en vaarten en denkt men 
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niet meer aan die cultuur.
Toch is er een tijd geweest, dat de Maatschappij 1500 hectaren boekweitveen had en 
vlak bij ‘t station 300 hectaren b?dde.
In 1874 had de Maatschappij een oogst van 
  630 Hectoliter rogge
  295id.wintertarwe.
  192id.haver.
18id.boekweit
 2100id.aardappelen
 1365id.klaver
23100 Kilogramonbewerkt vlas
88 Hectoliter lijnzaad
15000 Kilogramtabak.
Het bezoek aan ‘t dorp Helenaveen wordt verder aldus beschreven:
Wij kwamen gisteren met de stoomboot in het midden van het sorp Helenaveen aan. De 
huizen werden talrijker, ten laatste zijn zij nog alleen van elkander gescheiden door
een akker of een tuin; de beplantingen zijn ouder en weliger, w? zijn volop in de 
bedrijvigheid. Zagen wij tot nogtoe de bewoners alleen bezig in den omtrek van of op 
hun huis en erf, thans bewegen zich velen door elkander.
Gespannen, beladen met producten van de landbouw, bewegen zich op en neer. De 
schooljeugd is ruim vertegenwoordigd en vertoont in deze jeugdige nederzetting re? al
de eigenschappen, die zij elders ook ?kkelt; brave Hendrikken en groote sch?en; 
kleine moedertjes van tien en elf ?aren, die met de grootste zorg en ni? vrij van 
verwaandheid passen op h? zusjes of broertjes van zes; de ? mogelijke 
onverschilligheid voor ‘t uiterlijk; ontwakende ijdelheid bij de heeren en dames der 
hoogste klasse, maar bij allen en in alles blijken van welvaart en nijverheid.
Is er onderscheid te zien in de kostbaarheid van kleedij, overal ziet men dezelfde 
zorg en netheid, die getuigt van spaarzaamheid en betrekkelijke welvaart  Bij het van
boord stappen slaan wij eerst een vluchtig oog op de omgeving voor wij het 
zoogenaamde Directiehuis, de woning van den opzichter, binnentreden. ‘t Is een 
weldadige aanblik. Links dat vroolijke gezicht over de vaart op kerk en pastorie, 
rechts de open vlakte, vooruit eene fraai geplante laan met den dorpstoren van
Sevenum in ‘t verre verschiet; tal van gebouwen, flink onderhouden kunstwegen die 
hier samenloopen. Wij gaan even de brug over om nog een blik te slaan op Het 
Directiehuis, dat in smaakvollen vorm gelegen is in een fraaien Engelschen tuin.
In de twintig jaar, die er verloopen zijn sinds het schrijven van die regeken, is
Helenaveen nog vooruitgegaan.
Maar het dorp heeft evenals de Maatschappij een mededinger gekregen in eene nieuwe 
groote Maatschappij, die haar operatieveld korter bij het station gekozen heeft.
het is het gehucht en de Maatschappij Griendtsveen. Beide dragen ook hun naam naar de
familie van de Griendt.
Deze nieuwe Maatschappij heeft tevens fabrieken in ‘t Noorden de lands te 
Dedemsvaart. Haar in  exploitatie zijnde terrein zal ongeveer 1800 hectaren groot 
zijn met inbegrip van de gronden aan gene zijde van het spoor onder Horst en Venray 
gelegen en die onder beheer der Maatschappij Inaveen staan.
Komt men met den trein van Horst naar de halte Helenaveen, dan ziet men, bij 
wachtpost 18, reeds een enorm afstand voor de halte, de reclameborden der
maatschappij Griendtsveen en rechts, voorbij wachtpost 19, die van Inaveen langs de 
lijn staan.
Men rijdt onder de ijzeren brug door, waarover de transporteur de turven van Inaveen 
in de machine tot de bereiding van turfstrooisel voert.
Enorme hoopen turf bij ‘t station staan te wachten op vervoer naar de fabrieken. Zij 
zijn als bolwerken zoo hoog.
Bij het station staat de fraaie directeurswoning, de school en de herberg, de 
fabrieken en aan de overzijde eene rij arbeiderswoningen en daar achter weer 
fabrieken van de heeren Heegh en Esser, Feder Wolf en Cie. En alles fabriceert hier
turfstrooisel.
Deze fabricatie is van jongen datum.
Voor een jaar of tien kwam een Duitscher te Horst logeeren en trol de Peel in. Het 
bovenveen was door de gemeente Horst destijds aan eene Fransche of Belgische
maatschappij verpacht om de “smeelen” die er opgroeiden en die zij tot papier 
verwerkten. ‘t Bracht weinig op, maar de Duitscher kreeg ook gronden in pacht en 
binnen kort fabriceerde men turfstrooisel als ligging voor paarden. Het gebruik nam 
toe, anderen legdener zich ook op toe; er ontstonden meer fabrieken en thans wordt er
zooveel gemaakt, dat men verbaasd staat over het enorme aantal wagons, dat naar wijd 
en zijd verzonden wordt.
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De gemeenten stonden er goed mede.
De prijzen van het bovenveen, dat vroeger totaal geene waarde had, stegen 
buitensporig. Men betaalde er ten slotte zooveel voor als ‘t geheele bezit van 
uiterwaarden.
Maar de zaak ging goed en men verdiende nog. De fabricatie is goed te volgen. De 
drooge turven worden in den zoogenaamden “wolf” tot kleine stukken gescheurd en daar 
in eene persmachine gebracht.
Van een vorm, veel grooter dan het pak, wordt de bodem, door twee schuine hefboomen 
omhoog gedrukt en zoo de turf bijeengeperst. Dan werden om de latten, die bereids aan
de vier hoeken er om liggen, sterke ijzerdraden geslagen, vastgedraaid en de boei, 
waarin het pak geslagen is, losgelaten. Nu perst het pak weer ongeveer een halve 
meter uiteen, spant de ijzerdraden er om heen zeer strak aan en het pak is gereed. 
Het wordt op den gereedstaanden wagen geladen en als deze vol is, sjort men ze met 
een paard of een hit over de rails naar het station, nam hem bevorens nog op eene 
bascule gewogen te hebben.
De beweegkracht komt van eene groote machine in het een eind verder gelegen 
machinehuis en een ijzeren gevlochten band zwiert in ijlende vaart tusschen de twee 
drijfraderen.
Des avonds zijn de terreinen en de fabrieken verlicht door electrisch licht.
Een weinig achter de fabriek schiet uit de hoofdvaart eene groote vaart in de 
richting van Horst naar Wachthuis 19. Zij zal mettertijd doorgetrokken worden tot
Amerika, waarvan men de nieuwe kerk en pastorie, als ‘t zonnetje schijnt, goed en 
duidelijk kan zien liggen.
Rechts van het kanaal,  midden in ‘t veen, ligt eene zandheuvel “de Vossenheuvel,” 
waarop een steenen huis eenzaam staat. Van daar heeft men een ruim vergezicht op de 
geheele omgeving.
Men ziet van hier de torens van Horst, Sevenum. Maasbree, Helden, Meijel, de 
torentjes en fabrieken van Helenaveen, de fabrieken van Griendtsveen, de gebouwen aan
‘t station, de zonderlinge brug van den transporteur, de toren van Deurne, Amerika en
daarachter de groote, hooge toren van Venraij met zijne kleine hoektorentjes. Overal 
rondom staan turfhoopen en blinkt het water der wijken.
Zooals de lange wijken daar nu liggen, zijn ze slechts tijdelijk. Zij liggen boven 
het peil van het kanaal en worden gevoed door de pompmachine in de fabriek van
Griendtsveen. Zij liggen op 200 meter afstand van een en zijn 4½-8 meter breed. Later
laat men ze droog loopen en graaft de definitieve wijken midden tusschen de thans 
bestaanden in. Het hoofdkanaal heeft de aanzienlijke breedte van 14 meter.
Het doel is later dit kanaal door te trekken tot aan Amerika.
Dit kanaal zal op den duur een prachtige verbinding zijn voor het dorpje Amerika, dat
in zijne opkomst is.
Amerika bestaat uit wijd en zijd verspreide woningen. Voor een paar jaar heeft men 
door het stichten van een kerk en school een vereenigingspunt gemaakt voor de 
omwonenden.
Wanneer nu de halte Amerika gebouwd zal zijn is ook dit plekje verbonden met het 
wereldverkeer. Het wijkenstelsel op de terreinen van Griendtsveen is vrij uitgebreid.
In de “oude peel” zooals men de terreinen der Maatschappij Helenaveen heet, liggen de
wijken in den vorm van een drietand terweerszijden van ‘t kanaal. Deze Maatschappij 
heeft hare fabrieken te Helenaveen (dorp) liggen. Zij is de eigenaresse van het 
kanaal naar de statie en van de haven.
Op deurnsch grondgebied ligt bijna evenwijdig met het Helenaveensche het Deurnsch 
kanaal, als een bewijs dat alle menschen niet gelijk denken. Toen men geen goed 
accoord kon ?  men zelf ?
Tusschen de beide kanalen liggen nog zeer bedrijvige turfstrooiselfabrieken van
Steegh en Esser, Fedor Wolff en Co., die allen om ‘t hardst fabriceeren, daar de 
aanvraag tegenwoordig groot is. De fabrieken worden ook electrisch verlicht.
Aan de overzijde van het spoor op Horster en Venraysch gebied werkt de Maatschappij 
Inaveen. De fabriek ligt aan deze zijde van het spoor. Het terrein aan de andere 
zijde. Om nu de turf in de machine te krijgen heeft men een transporteur, eene brug 
over ‘t spoor gebouwd, waarover een breede ijzeren band zonder eind loopt, waarop 
wagentjes geplaatst zijn. De turven aan de overzijde daarin geworpen loopen vanzlef 
in de machine. ‘s Is een vernuftig uitgedacht overbrengingsmiddel. Wat overal treft, 
is de rustlooze bedrijvigheid, doe overal heerscht. In den drukken tijd gunt men zich
zelf des nachts geen rust, om aan de talrijke aanvragen te voldoen. Er wordt trouwens
een voldoend loon gegeven.
Een groot geluk voor de kolonie, zoowel voor Helenaveen vroeger als thans voor
Griendtsveen, is, dat de drank er geweerd wordt.
Wie in ‘t noorden gezien heeft, welke ontzettende rampen voor persoon en voor 
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huisgezin het misbruik van sterken drank na zich sleept, moet terecht de maatregelen 
der Directie prijzen, die het gebruik van sterken drank, zooveel als in hare macht 
is, zoekt tegen te gaan.
In ‘t noorden kan men Zaterdags zien, hoe het met zwaar werken verdiende geld in 
slechten jenever wordt omgezet, hoe het weekgeld verbrast wordt en krakeel en twist 
het gevolg zijn der onmatigheid.
Waarvandaan komen anders die dronkenmanstooneelen, dat zedebederf en die ruwheid?

8 april 1893  - In Griendtsveen, behoorende tot de Peel is door 150 Friesche 
veenarbeiders eene werkstaking op het getouw gezet. Om op alle gebeurlijkheden 
voorbereid te zijn, heeft de burgemeester van Deurne, tot wiens gemeente ook
Griendtsveen behoort, de hulp ontboden van de brigade Maréchaussées, gevestigd te
Asten, terwijl ook de andere brigaden gewaarschuwd zijn, alsmede de bezetting te
Venloo.

12 april 1893  Omtrent de werkstaking der Friesche veenwerkers in de Peel in Noord-
Brabant wordt ons gemeld, dat deze thans is geeindigd. Door de kalme en waardige 
houding van den directeur, den Heer Schellings, alsook door de onmogelijkheid om 
sterken drank te bekomen, heeft de beweging zich alleen bepaald tot eenige 
manifestaties en demonstraties.
Sinds eenige jaren heeft zich in de arbeiderskolonie “Amerika-Griendtsveen” een 
buitengewone bedrijvigheid ontwikkeld. Er zijn daar thans niet minder dan achthonderd
man werkzaam, van welke tweehonderd Friezen zijn, die in het laatst der vorige maand 
zijn overgekomen. De werklieden waren over het algemeen tevreden; de gravers van 
zware turf verdienden ongeveer f1.80 per dag, die van Grauwveen f1.50 en de overigen 
f1.20  Wel schijnt het loon dit jaar iets lager geweest te zijn dan verleden jaar, 
doch de arbeid en de verdiensten waren den Friezen bekend vóordat zij daarheen 
trokken.
Toen vijftien van hen, na een halven dag te hebben gegraven, het werk staakten en al 
spoedig meer anderen wisten te overreden of te dwingen om hen te volgen, deelden zij 
hunne grieven aan den directeur mede. Deze wees hunne eischen af, ook toen hun aantal
den volgenden dag tot 150 was aangegroeid. Middelerwijl hadden een paar opruiers een 
telegram gezonden aan den socialistischen spreker Van der Zwaag, te Wolvega, met 
verzoek onmiddellijk over te komen, om hen te helpen in hun verzet, want - zoo luidde
hun klacht - er is bedrog gepleegd, wij hebben gebrek aan woord. Ook hoopten zij geld
te ontvangen van de socialistischen bond.
Doch noch het een, noch het ander geschiedde. Op antwoord werd te vergeefs gewacht, 
en van het opsteken van de roode vaan kwam niet veel. De directeur beloofde toen aan 
ieder, die wilde vertrekken, een vrijbiljet naar Friesland. Toen ‘t er op aankwam, 
weigerde de een voor den ander aan het station weg te reizen, zoodat het getal der 
vertrekkenden ten slotte tot twintig slonk.
Nu keerde weldra alles tot de gewone orde terug. Met die twintig waren waarschijnlijk
de opruiers tot de werkstaking verdwenen. De politie uit den omtrek, welke inmiddels 
was aangekomen, vond alles rustig.

13 april 1893  DE PEELINDUSTRIE  IV. (Slot)
Men zou kunnen denken, dat de menschen bij ‘t zware werk, het sobere maal en het 
ongezellige keetleven niet prettig gestemd zouden zijn. Toch hoort men af en toe een 
gezang uit de keeten klinken, dat meer pleit voor ‘t goede humeur der arbeiders dan 
voor de gezellige omgeving of voor de muzikale ontwikkeling der zangers.
Het ideaal van den Drentschen arbeiders, die ver van zijn huis een gedeelte van het 
jaar in zwaren arbeid gaat doorbrengen, is des winters te kunnen gaan schaatsrijden, 
niets te doen en uit te rusten. Zij kunnen bij goed werken een veertig, vijftig 
gulden mede huiswaarts nemen. In de Peel werken ook vele arbeiders uit de omliggende 
dorpen, die dan des Zondags naar huis gaan na de week in de keeten gewoond te hebben.
Het kanaal Helenaveen is nog al vischrijk; ook in de wijken komen kleine baarzen en 
snoeken voor, waarvan ‘t een raadsel is, hoe zij in het drabbige water kunnen leven.
Opmerkelijk is het, dat tusschen de wijken zoo weinig vogels en dieren huizen. Een 
enkele heipieper, een vlucht patrijzen, is alles wat men er ziet. Hazen zijn er van 
zelf weinig, omdat zij bijna alle verdrinken; de kanten der wijken gaan steil af en 
raken de langooren er op hunne vlucht in, dan moeten zijn dit met den dood bekoopen. 
Eene hoogte midden in het terrein gelegen draagt den naam van Vossenheuvel, omdat 
daar voor jaren een nest vossen uitgegraven werd. Reinaert zal verre tochten hebben 
moeten ondernemen om de kippen uit de buurt te verschalken. De Vossenheuvel is het 
hoogste punt van een zandrug, die hier over eene groote lengte door de veenlaag 
gebroken is. Wanneer men het afgestoken veen van terzijde beschouwd kan men juist 
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zien hoe het gevormd werd. De lagen zijn in het bovenste gedeelte het duidelijkst. 
Onder zit de zoogenaamde compacte blauwe en zwarte turf op het zand. Daarboven de 
lossere bruine turf en daarop de losse turf.
De geheele veenlaag is zeer dik, hier en daar vier à vijf meter.
In de eerste jaren zal men zich hoofdzakelijk wel bezighouden met het vervaardigen 
van turfstrooisel. Wanneer het bovenveen weg is, zal de turffabricatie weer moeten 
beginnen en eindelijk de ontginning van den gemengden ondergrond, het in 
cultuurbrengen. Dan zal de toestand worden, zooals die reeds een halve eeuw en meer 
in het Noorden bestaat. De vaste bevolking zal zich toeleggen op landbouw en 
tuinderij.
De turfstrooiselfabricatie brengt velen werk en brood, de fabriekseigenaars eene 
goede verdienste en heeft vele der omliggende gemeenten, als: Deurne, Venray en Horst
rijk gemaakt. Toch zal er een tijd komen, dat het bovenveen geheel verbruikt is.
Om de goede eigenschappen van het turfstrooisel in paardenstallen is Engeland een 
goede afnemer. In Engeland liggen groote venen en men heeft wel gedacht, om deze te 
exploiteeren, maar deze liggen te ver van de groote verkeerswegen verwijderd.
Zoo zal deze tak van industrie ook geen lang leven hebben.
Tegen dien tijd echter legt men zich al weer op iets anders toe en nadat het turfveen
verdwenen zal zijn, zal Griendtsveen, evenals Helenaveen, eene landbouwkolonie zijn, 
gunstig gelegen aan kanalen en een spoor. Waar eens de akelige moerassen lagen, 
weerklinkt dan het vroolijke gezang der akkerlieden en het goudgele graan rijpt, waar
eerst het riet boven de bruine plassen verdorde.

13 april 1893  Socialisten in de Peel.
Men schrijft ons uit: 
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 arbeiders-kolonie America-
Griendtsveen, onder Horst, Limburg. Op dit oogenblik zijn er niet minder dan 800 man 
werkzaam, van welke 400 Noord-Brabanters, 200 Limburgers en 200 uit Friesland en
Overijsel. De geest der werklieden was over het algemeen een tevredene. De gravers 
van zwarte turf verdienen per dag ± fl.1.80, die van grauw veen fl. 1.50 en de rest 
fl.1.20. Wel schijnt het loon thans ietwat lager geweest te zijn dan verleden jaar. 
Wel schijnen de Friezen in de meening verkeerd te hebben, dat er weder, gelijk toen, 
sprake was van splittingwerk en niet van kuilwerk. 
Doch dat alles was hun bekend gemaakt voor zij den tocht naar het Zuiden ondernamen. 
Wat ervan zij: den vorigen Vrijdag openbaarde zich plotseling onder hen een geest van
verzet en opstand. "Drie cent per stok minder dan verleden jaar, dat nooit", zeiden 
zij. Een vijftiental ontevredenen staakten reeds den arbeid, nadat zij een halven dag
gegraven hadden. 
Vereenigd trokken zij het veld door en wisten hunne makkers te overreden ofwel te 
dwingen, met hen mee te gaan. Twee afgevaardigden uit elke keet gingen nu naar het 
directiegebouw en legden hunne grieven aan den directeur bloot. Zij verkozen voor het
gestelde loon niet langer te werken. Hooger loon werd evenwel niet toegestaan. Den 
volgenden dag begon het leventje opnieuw. Wel waren er niet weinigen die liefst niet 
medededen aan dergelijke betoogingen, doch zij konden den drang der anderen niet 
weerstaan. In processie, gepakt en gezakt, eene schop of een stuk hout in do hand, 
trokken 150 forsch gebouwde Friezen nogmaals naar het directie-gebouw en herhaalden 
bun eisch: "Drie centen per stok meer, of wij gaan heen!"
Middelerwijl hadden een paar opruiers een telegram gezonden aan den socialistischen 
spreker Van der Zwaag uit Wolvega, met het verzoek zich onmiddellijk naar
Griendtsveen to begeven en daar het woord te voeren tot de ontevredenen, want, zoo 
luidde hunne klacht: "er is bedrog gepleegd, wij hebben gebrek aan brood." Ook 
hoopten zij geld te ontvangen van den socialistischen bond. Dit evenwel bleef uit, 
evenals de heer Van der Zwaag. Ondertusschen wachtten de werklieden aan het station
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Helenaveen to vergeefs op antwoord en zochten een tijdverdrijf..... in woeste 
oproerkreten en bedreigingen? och neen, in haasje over spelen, in mallemolen, in 
draai-maar-rond en andere spelen. Een enkelen keer slechts werd een socialistisch 
liedje aangeheven, een enkele maal de ruwe kreet vernomen: "Wij zullen hier de 
vrjjheidsster doen schitteren, de roode vlag doen wapperen!”
De directeur Schellings, in stede van hun overdreven eisch in te willigen, beloofde 
hun een vrijbiljet naar Wolvega, Steenwijk, Heerenveen of waarheen dan ook en
Schellings ging na, ondanks eenige tegenstribbeling, ondanks het geroep van enkelen: 
"wij willen ook geld! reisgeld is niet voldoende! wij willen geld om brood te 
koopen!" met hen naar het station en verklaarde aan den chef, dat allen op zijne 
kosten de terugreis konden aanvaarden. 144 namen werden opgegeven, doch nu begon het:
"maar mijnheer! ik wil niet weg, ik ga niet; zij hebben ons met geweld uit de putten 
gehaald, zij hebben ons uit de keet gesleurd" enz. enz.
"Wie weg wil, kan weg", klonk het onverbiddelijk uit den mond van den wakkeren
directeur en nu slonk het getal der vertrekkenden tot 20. Alles keerde terug tot de 
gewone orde.
En toch, ondanks die kalmte, ondanks het vertrek van de heftigsten bleef menig hart 
nog beklemd en zuchtte: "mits er maar geen bloed vloeie!" Gelukkig bleek deze vrees 
ijdel en kon de intijds gerequireerde politiemacht van Deurne, Horst, Asten en
Helmond de volmaaktste rust constateeren.
Wij hopen, dat deze steeds zoo vreedzame kolonie in het vervolg moge verschoond 
blijven van dergelijke manifestaties en dat de maatschappij Griendtsveen er in moge 
slagen, door een humaan optreden en een billijk loon den geest van tevredenheid onder
hare honderden arbeiders levendig te houden. Wij hopen verder dat het den ijverigen
pastoor dier parochie, den Wel Eerw. Heer Jeuken, moge gelukken, zijne Katholieken, 
die vier vijfden der bevolking uitmaken, te vrijwaren tegen socialistische woelingen 
en dat het hem gegeven zij binnen kort in het centrum dier veenderij aan de halte
Helenaveen zijn zoo vurig gewenscht kerkgebouw te zien verrijzen.

8 juli 1893  In de Peel tusschen Deurne en Venraai heerscht reeds sedert eenige dagen
een kolossale heidebrand; honderden hectaren heide zijn reeds verbrand en nog steeds 
woekert het vuur voort. Met groote krachtsinspanning heeft men den brand gekeerd van 
den duizenden hoopen turf, toebehoorende aan de maatschappij Griendsveen, waardoor 
veel schade voorkomen werd.

18 augustus 1893  I. Naar Helenaveen. - Eerste indrukken. - De oudste inwoner.
“Retour Helenaveen!”
De klerk aan het loket van het station waar ik dit vroeg, keek mij zeer verbaasd aan.
“Helenaveen, Helenaveen,” zeide hij, “waar ligt dat?”
“’k Moet u er op wijzen, dat Helenaveen eene halte is aan de lijn van den 
Staatsspoorweg,” zeide ik, “maar geeft u dan maar retour Boxtel, dan zal ik wel 
verder komen”. 
De man zeide niets meer, gaf het verlangde kaartje, doch haalde tevens even de 
schouders op, blijkbaar niet begrijpende, hoe ik van Boxtel naar Helenaveen 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.
Nochtans, die klerk van het Staatsspoor is niet de eenige, die niet weet waar
Helenaveen ligt, niet weet wat daar te zien kan zijn. Ik heb dezer dagen meer 
menschen, als ik zeide te Helenaveen te zijn geweest, dadelijk hooren vragen: ”Waar 
ligt dat?”- en wanneer ik hem dan antwoordde: “Dicht bij Venloo, ‘t is een kolonie in
de Peel!”, werd er glimlachend tot mij gezegd: “In de Peel? In dat moeras? Wie gaat 
daar nu heen? Wat is daar te zien?”
Eigenaardig! Eene landbouwkolonie, een plekje in het hartje van Brabant, dat 
werkelijk in menig opzicht belangwekkende is, een plaatsje waar de nijverheid bloeit;
het is misschien meer bekend in het buitenland, dan in Nederland zelf. De meesten 
weten niet of ternauwernood waar het ligt en die het bij toeval wel eens op de kaart 
vonden, weten volstrekt niet wat er belangrijk aan is.
Helenaveen bereikt men van Amsterdam met den trein naar Boxtel; daar gekomen kan men 
dan een kaartje naar de halte Helenaveen krijgen; men kan ook te Amsterdam direct een
kaartje naar Venloo nemen en van daar naar Helenaveen, drie stations terug. Beide 
reizen kosten ongeveer hetzelfde: de laatste wijze heeft dit voor, dat men men met 
een sneltrein tot Venloo kan komen en dan slechts een paar stations ver terug behoeft
te “boemelen”, terwijl men van Boxtel naar Helenaveen een trein heeft die te Best,
Eindhoven, Nunen, Helmond en Deurne stopt, alvorens Helenaveen te bereiken. Ik nam 
nochtans dezen weg om een blik op het landschap tusschen Boxtel en Helenaveen te 
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slaan en heb mij dat uurtje “boemelen” niet beklaagd.
De aanblik van het landschap tusschen Boxtel en Deurne is inderdaad fraai. Het oog 
blijft herhaaldelijk rusten op met zorg bebouwde akkers met rogge en haver, 
schilderachtig gelegen tusschen boschjes hoog opgeschoten hakhout of min of meer 
grootere uitgestrektheden sparrenbosch. Telkens steekt de toren van de een of andere
katholieke kerk hoog boven het vrij geaccidenteerde terrein uit.
Is men Deurne voorbij dan verandert dit alles. Dan spoort men tot bij Venlo door de 
barre heide. Zoo ver het oog reikt strekt zich de dorre vlakte uit. Het ook ontwaart 
niets dan hoog opgestapelde bergen turf, nu en dan een berkenboom of een rij 
bijenkorven, aan den gezichtseinder zich boven de vlakte verheffende torenspitsen.
De trein stopte aan de halte Helenaveen, een vrij onoogelijk stationsgebouwtje, maar 
waar men al dadelijk merkt dat in deze buurt druk verkeer plaats heeft, getuige het 
groote aantal geladen en ongeladen goederenwagons, dat in de buurt der halte staat.
Wij gaan in de postkar, waarin behalve voor den koetsier en den brievengaarder, nog 
plaats is voor twee passagiers, en als wij al dadelijk den hoek bij het station zijn 
omgeslagen en de fabrieken der “Griendtsveen Moss Litter Co. Limd” zijn gepasseerd, 
ligt langs het Helena-kanaal voor ons de weg naar het dorpje Helenaveen. In den 
aanvang is die weg vrij eentonig: rechts en links strekt zich de heide uit met de 
hooge stapels turf; ter rechterzijde staan nog jong-geplante boomen, die weinig of 
geen schaduw afwerpen, nu en dan ziet men een arbeiderswoning, waaromheen een stukske
in cultuur gebrachte grond.
Maar hoe verder men komt, hoe meer teekening er komt in de omgeving. De flinke, 
breede, harde grindweg maakt langs het kanaal dikwerf groote bochten, daar waar een 
zijkanaal in de hoofdvaart valt en daar ter plaatse moet ons rijtuig dan over 
drijvende pontonbruggen. Dergelijke bruggen vindt men in groote getale op de kanalen 
te Helenaveen; sommigen ervan, die, waarover rijtuigen kunnen passeeren, zijn 
steviger en breeder dan anderen, waarover alleen verkeer te voet mogelijk is.
Deze bruggen hebben dit boven draaibruggen, dat de brugwachters onnoodig zijn: de 
schippers, die door de kanalen varen maken de bruggen zelf open en sluiten ze weer 
achter zich, door ze aan de ketting vast te leggen.
Kort geleden kwam een schipper uit Holland te Helenaveen. Hij was er nooit te voren 
met zijn schuit geweest en al spoedig versperde een der bruggen hem de doorvaart. In 
den omtrek was geen mensch te zien. Toen na zijn aanhoudend geschreeuw van : “brug 
op!” niemand verscheen om de brug te openen, zeide de schipper tot zijn knecht: “Wij 
zullen de brug zelf openen en om die luie kerels hier, die niet op hun post zijn, een
kool te stoven, laten wij de brug dan open.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. Doch nauwelijks was het schip een eindweegs door de brug of 
toevallig kwam een opzichter der maatschappij “Helenaveen” daar ter plaatse en onze 
schipper was heel verbaasd te hooren dat hij de brug achter zich moest sluiten en 
elke schipper hier zelf het brugwachterswerk had te doen.
Zoo iets had hij in Holland nooit gehoord!
Zooals gezegd, er komt allengs meer leven in het landschap. De boomen langs den weg 
worden steviger en lommerrijker; de arbeiderswoningen, eenvoudig, doch net van steen 
opgetrokken met haar moestuinen en bouwland, worden talrijker; de perceelen ontgonnen
land met hun dik staand graan en aardappelen nemen toe; overal in den omtrek ziet men
boschpaadjes en fraaie lanen, waardoor men aan het einde voorbij de nette woning van 
den boekhouder met den fraai aangelegden tuin, voorbij de in het hout verscholen 
kleine protestantsche kerk, langs de openbare school, langs de katholieke kerk en
katholieke school, tot de postkar na een groot uur rijden ophoudt voor de groote, 
ruime woning met kantoren van den directeur der Maatschappij Helenaveen, 
waartegenover ook het hulppostkantoor staat: die lange rit met de postkar heeft ons 
de somma van dertig, zegge dertig cents, gekost.
De directeur der maatschappij “Helenaveen”, de heer J. C. van de Blocquery, wien wij 
ons verlangen te kennen gaven omtrent Helenaveen iets meer te vernemen, verklaarde 
zich tot het geven van alle mogelijke inlichtingen volgaarne bereid en van hetgeen 
wij van hem vernamen en door eigen aanschouwing zagen, wenschen wij den lezer een en 
ander mede te deelen.
Voor veertig jaren bestond de plaats, die thans Helenaveen heet, nog niet. Het was in
1853 dat de heer Van der Griendt uit ‘s-Hertogenbosch van de gemeente Deurne eenige 
honderden bunders veen in de Peel kocht, met het doel, die te gaan ontginnen. Wilde 
men daartoe kunnen komen, dan diende allereerst een kanaal te worden gegraven, om het
moeraswater te kunnen afvoeren en de eventueel uit te baggeren turf te kunnen 
transporteeren. Daartoe werd begonnen met het graven van een kanaal, beginnende bij 
de Noordervaart, die weder uitloopt in de Zuid-Willemsvaart. De voor dat kanaal 
uitgegraven grond vormt thans de onderlaag van den flinken rijweg langs het kanaal.
Het werk ging de krachten van den heer v. d. Griendt - die deze plek naar zijne 
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echtgenoote Helenaveen noemde - al spoedig te boven, doch hij wist eene maatschappij 
te vormen, waarvan hij de eerste directeur werd en wat thans nog is de “Maatschappij
Helenaveen”. Het doel dier Maatschappij was het land uit te veenen, de turf aan de 
markt te brengen en de uitgeveende gronden in cultuur te brengen of te bebosschen.
“Er was hier huis nog plant, mijnheer”, aldus sprak de 79-jarige Kempers, een man, 
die, oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig, in 1853 de eerste spade in den grond stak 
voor het te graven Helenakanaal, “’t was hier moeras en nog eens moeras. En kijkt u 
nu eens! Thans overal bosch, flinke boomen, mooie wegen, tal van woningen, best land,
dat jaarlijks meer en meer opbrengt. Ik zelf in een best huisje met een aardige lap 
grond, ja, mijnheer, er kan heel wat gebeuren in veertig jaar tijds. Ik heb hier 
alles als ‘t ware zien geboren worden. Heeft u dien grooten kersenboom gezien daar op
het erf van de directeurswoning?
Ik had hem gezien. ’t Was een kersenboom, zoo groot als ik er nooit te voren een had 
gezien, een reus onder zijns gelijken, waarvan dezen zomer niet minder dan 600 pond 
kersen was geoogst.
“Welnu, mijnheer,” vervolgde de oude man, “dien boom heb ik geplant; ‘t was een 
nietig plantje uit een kersenpit gegroeid, ik kweekte het uit aardigheid op en 
plantte het bij mijn huis, want op die plek, waar nu de directeurswoning staat, heb 
ik mijn eerste hutje gehad en kijk nu eens wat een boom dat is geworden! En zoo is ‘t
met alles gegaan. Vruchtboomen - ho maar! en thans groote boomgaarden met beste peren
en appelen; menschen woonden hier niet; wij kwamen hier van alle kanten heen om te 
werken aan het kanaal, uit Zeeland, uit Overijsel, uit Holland, uit Friesland, uit
Brabant zelf. De meeste lui, die hier wonen zijn dan ook oorspronkelijk geen
Brabanters en nu wonen hier bijna 700 menschen en ze hebben ‘t allemaal vrij goed. 
Ja, ja, mijnheer, je kunt van een leelijk stuk grond heel wat goeds maken, als je 
maar werkt en als je maar mest, want de mest moet ‘t ‘m doen, de mest moet ‘t ‘m 
doen! En dat was in den beginnen een last. Die werd met schepen aangevoerd en 
iedereen kon er dan van koopen uit de kuilen, waarin ze bewaard werd. Daar ginder is 
nog zoo’n kuil over, maar nu worden ze niet meer gebruikt. Maar och, van koopen kwam 
niet veel, ‘t volk had er ‘t geld niet voor en zoo kreeg men ‘t dan ook meestal voor 
niemendal. Nou, u Kunt wel zien dat er goed gebruik van is gemaakt.
Veertig jaar, er kan in zoo ‘n tijd wat gebeuren!”
De oude man zweeg. Hij leunde op den schoffel, waarmee hij bezig was geweest zijn 
tuintje van onkruid te zuiveren, toen wij tot hem kwamen en liet peinzend den blik 
gaan over het landschap voor hem.
Ik vroeg hem nog een en ander uit het verleden en verliet hem toen om met den
boekhouder de turfstrooiselfabrieken te gaan bezichtigen. Over die fabrieken en de 
culturen te Helenaveen in een volgend artikel.

24 augustus 1893  II. De turfstrooiselfabriek.
Het oorspronkelijke doel, waarmede de Maatschappij Helenaveen optrad, was het in 
cultuur brengen van woeste gronden. Dat doel is nooit uit het oog verloren, 
integendeel, wij zullen later zien dat het een zeer groote plaats inneemt onder de 
werkzaamheden der kolonie, maar daarnaast heeft de turfstrooisel-fabricage in de 
laatste jaren een verbazende vlucht genomen. Van de 1000 bunders grond ongeveer, die 
door de Maatschappij bewerkt worden, zijn er 150 in cultuur gebracht, de overige 
moeten dienen voor de fabricage van turfstrooisel. Het hoogveen, waaruit de gronden 
van de Peel hoofdzakelijk bestaan, heeft als bovenste laag het zoogenaamde grauwe
veen. Tot voor een jaar of acht werd die laag als waardeloos afgegraven en in kuilen 
geworpen, “ingebonkt” zooals men dat noemt, vandaar dat men in de buurt tal van 
zoogenaamde “bonken” vindt, waaruit het grauwe veen thans geleidelijk weder wordt 
opgegraven voor de fabricage van het turfstrooisel. Het was vroeger alleen te doen om
de onder het grauwe veen gelegen sliblaag, om daarvan de zoogenaamde persturf te 
maken.
Die persturf wordt ook nu nog gebruikt; het is een degelijke brandstof, die bij de 
verbranding in hitte niet voor steenkolen behoeft onder te doen en waarvan de groote 
steenfabrieken dan ook gretige afnemers zijn.
Het grauwe veen wordt thans afgestoken in groote lichtbruine turven, die gedroogd 
zijnde, gelijken op groote mikbrooden, met dit onderscheid dat zij aanmerkelijk 
lichter zijn. De groote hoopen turf die men in en om Helenaveen ziet, zijn gevormd 
uit deze lichtbruine turven. Het kanalennet is hoofdzakelijk uitgebreid met het doel 
de groote hoeveelheden grauwveen naar de fabrieken te kunnen vervoeren.
De Maatschappij heeft haar turfstrooiselfabricatie dermate zien uitbreiden, dat zij 
thans twee fabrieken er voor in werking heeft. De eene is een vaste fabriek, de 
andere eene drijvende, gelegen op de Helenavaart, en kan door twee paarden 
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gemakkelijk langs het kanaal worden voortgetrokken naar de plekken waar de grootste 
hoeveelheden turf zijn bijeengebracht.
Treden wij een der fabrieken binnen. ‘t Zij u geraden niet bang te zijn voor een 
beetje stof, want natuurlijk de vermalen drogen turf maakt dat men in de fabriek als 
‘t ware stof eet en men haar verlatende die stoflaag duimen dik op de kleeren heeft 
en neus en ooren er hun deel van hebben erlangd.
Op de bovenverdieping wordt de turf in de machine gegooid, die door stoomkracht in 
beweging gebracht, de stukken fijn maalt. Die fijn gemalen turf komt beneden tusschen
persen, die haar persen tot groote balen, gemiddeld 150 kilo wegende. Voor die baal 
de pers verlaat, wordt zijn omklemd door latten en dunne ijzeren banden, vervolgens 
bij het verlaten der pers gewogen, gemerkt en op de schuiten gelaten, die gevuld 
zijnde, den voorraad langs de kanalen naar de halte vervoeren, van waar deze verder 
per spoor wordt getransporteerd.
Dagelijks worden eenige duizenden kilo’s turfstrooisel gemaakt en vooral deze zomer 
is de vraag naar dit artikel ontzaggelijk groot. Uit Frankrijk, België, Engeland,
Amerika krijgt de Maatschappij aanvraag tot levering en die vraag is zóó groot, dat 
aan alle bestellingen onmogelijk kan worden voldaan. Wat daarvan de reden is? De in 
vele landen door de langdurige droogte mislukte hooi-oogst. Door de weinige voorraden
hooi, moet het stroo, dat anders grootendeels in de veestallen wordt gebracht om 
later als mest dienst te kunnen doen, thans voor een groot deel als haksel onder het 
veevoeder worden gemengd, zoodat voor het vee iets anders als ligging in de stallen 
moet dienst doen; dat andere nu is het turfstrooisel. Maar zelfs in normale tijden 
geven vele veehouders aan turfstrooisel verre de voorkeur boven stroo, omdat het 
strooisel zich met de faecaliën der dieren veel beter mengt tot mest, waardoor weinig
verloren gaat. De mest door turfstrooisel verkregen is voor vele gronden beter dan 
die van strooi en in ‘t bijzonder geschikt voor droge kleigronden. Ook de 
zindelijkheid en de frischheid in de stallen wordt er zeer door bevorderd.
Het turfstrooisel wordt dan ook in de stallen van tram- en rijtuigmaatschappijen veel
neer gebruikt dan stroo, maar ‘t is een eigenaardig verschijnsel dat de afnemers bij 
ons te lande in vergelijking van die van het buitenland meer klein in aantal zijn: in
ons land schijnt men over ‘t algemeen nog maar niet nuttig te kunnen vinden, wat in 
het buitenland zoo zeer gewild is.
De stof, die bij het vermalen van het grauwe veen tot turfstrooisel, blijft liggen, 
is ook niet geheel waardeloos. Ook die wordt tot balen geperst, waarvan evenwel bij 
het vervoer uit den aard der zaak veel verloren gaat. Zij wordt in den laatsten tijd 
veel gebruikt voor privaten, in die huizen waar geen Liernurstel bestaat; vooral in
Duitschland wordt die stof daartoe veel gevraagd. Te Helenaveen zelf wordt die stof 
in de privaten der woningen van directeur en boekhouder gebruikt, waardoor die 
privaten geheel reukeloos zijn. Zou er, vroegen wij ons bij deze gelegenheid af, niet
op de een of andere wijze iets te vinden zijn, dat in die woningen te Amsterdam, die 
nog altijd den beerwagen voor de deur moeten zien, steeds eene hoeveelheid van die
turfstrooisel-stof kon zijn, voor de vaten of emmers, waarin men de faecaliën moet 
opzamelen; de gezondheidstoestand van hen, die in dergelijke woningen leven, zou er 
zeker door bevorderd worden.
De blijvende vraag naar turfstrooisel, die natuurlijk ‘s winters, als het vee gestald
is, nog grooter is dan thans, maakt dat aan de fabrieken zomer en winter volop werk 
is. In dezen tijd des jaars graaft men de grootste hoeveelheden grauw veen af en 
stapelt die op in de nabijheid der fabrieken, opdat, als straks strenge vorst het 
graven in de venen onmogelijk maakt, voldoende hoeveelheid voorradig is en men 
geregeld zal kunnen doorwerken.
De ventilatie in de fabrieken der Maatschappij laat niets te wenschen over, wat 
evenwel niet wegneemt dat de werklieden nog altijd veel last hebben van het stof, dat
hun in neus, mond, oogen en ooren vliegt. Tot dusverre wordt door de directie te 
vergeefs gezocht naar een voorwerp, dat, het hoofd van den werkman bedekkende, hem 
tegen de stof beschermt; een masker dat beproefd is, bleek onvoldoende, daar de 
werklieden het daarachter te benauwd kregen, hoe licht en luchtig het ook werd 
gemaakt. 
Beide fabrieken zijn electrisch verlicht, terwijl zij, evenals de halte Helenaveen, 
telephonisch met het hoofdkwartier verbonden zijn.
Er is nog een product dat bij het opgraven van het grauwveen verkregen wordt, hetwelk
in den laatsten tijd mede zijn nut krijgt, nl. de z.g. “lok”, dat zijn de vezels, die
in de turf zitten. Zij blijven in de veenderijen liggen, doch worden door een 
fabrikant opgezameld tot het maken van anti-septische verbanden, terwijl zij 
bovendien ook voor het vlechten van matten, loopers en tapijten goede diensten 
bewijzen. 
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eind augustus 1893  III. Tuin- en landbouw in Helenaveen. - Het Koning-Willems-
fonds. - Stichting “Koningslust”. - Toestand der bevolking. - Wat nog gedaan kan 
worden. - Een spreekwoord tot besluit.
Ik heb er op gewezen, dat van de 1000 bunders land, die de maatschappij “Helenaveen” 
ontgint, er 150 ongeveer in cultuur zijn gebracht.
Tegen betaling van een zeer lagen huurprijs, waarvan de huurders de eerste jaren nog 
vrijgesteld zijn, kunnen zij van de Maatschappij een stukske grond en een huisje in 
huur krijgen. De huisjes zijn zeer eenvoudig, doch net opgetrokken.
Wanneer men de in cultuur gebrachte gronden langs gaat, valt het dadelijk op, met hoe
veel voorliefde de grond bebouwd werd; hoe veel moeite en zorg er aan besteed werd 
van den oorspronkelijk onvruchtbaren bodem een rentegevend plekje te maken en hoe 
zeer men daarin geslaagd is.
Slechts op zeer enkele plaatsen, waar wij bij ons bezoek kwamen, stonden de gewassen 
slecht, en waar dit het geval is, was de oorzaak meestal, dat de “boer” weinig hart 
voor zijn werk had en zijn grond bepaald verwaarloosde.
Wat de granen betreft, wij merkten in hoofdzaak op haver en rogge, die bijna overal 
zeer dik stonden, slechts op enkele punten was een lapje boekweit te zien.
Hoofdzaak te Helenaveen zijn echter groente- en vruchtenteelt, die zeer goede 
uitkomsten schijnen te geven. Elk huisje heeft in de onmiddellijke nabijheid een 
groententuin, waarin spersie- en snijboonen, en bovenal komkommers en augurken 
geteeld worden, trouwens men schijnt hier den bodem bijkans voor alles geschikt te 
kunnen maken. In de tuinen van den directeur en den boekhouder, die de moeite van het
zien waard waren, zoo muntten zij uit door degelijk onderhoud en fraaien aanleg, 
vindt men bijkans van alle inlandsche boomen en planten een exemplaar 
vertegenwoordigd en de tuinen leverden allerhande groenten en vruchten.
In den tuin van den boekhouder zagen wij een paar exemplaren van reusachtige 
komkommers, indirect een geschenk van H. M. koningin Wilhelmina. De jonge Koningin, 
die nl. wel gehoord had hoe veel belangstelling nu wijlen haar vader voor Helenaveen 
had betoond, had ook eens den wensch te kennen gegeven, iets voor Helenaveen te doen 
en echt kinderlijk zond zij uit haar tuintje op het Loo het zaad van de 
reuzenkomkommers naar de Maatschappij.
Dit zaad heeft rijke en reusachtige vruchten afgeworpen en zoo H. M. ooit bij een 
tochtje door Brabant ook Helenaveen mocht bezoeken - wat de bevolking aldaar steeds 
hoopt dat nog eens gebeuren zal - zal zij in den tuin van den boekhouder de 
reuzenkomkommers kunnen vinden.
Er is ook te Helenaveen een reusachtige groententuin, die echter niet tot de gro den 
der Maatschappij behoort, doch geëxploiteerd wordt door een vroegeren hoofdopzichter 
der Maatschappij.
Een bezoek overwaard is de Westlandsche tuin, die door de Maatschappij verhuurd is. 
In dezen tuin groeien de vruchten even weelderig als in het om het ooft beroemde 
Westland.
Tijdens ons bezoek gingen de talrijke pruimen-, appel- en perenboomen als gebukt 
onder den zwaren last, dien zij hadden te torsen en langs de lange muren zaten de 
druivenranken vol van trossen, die heel wat beloofden en deze druiven uit de om zijn 
onvruchtbaarheid steeds berucht geweest zijnden Peel, kunnen bepaald eene 
vergelijking met die, gekweekt in het om zijn vruchtbaarheid bekende Westland, 
glansrijk doorstaan.
‘t Zij erkend, dat dezen zomer een groote bijzonderheid is: er zijn jaren aan den 
zomer van 1893 voorafgegaan, dat de vruchtboomen bijkans niets opbrachten en de
pachters hunne pachtsom niet aan het geoogste ooft verdienden, doch die ongunstige 
toestand bestond dan evengoed voor de kweekers en boomgaardhouders in Westland of 
Betuwe.
De groenten worden voor een groot gedeelte naar Crefeld verzonden, voor een ander 
deel met de vruchten te Rotterdam ter markt gebracht.
Naast den Westlandschen tuin bestond tot voor een paar jaar de Koning-Willemstuin.
Z. M. Willem III had nl. indertijd een aantal vruchtboomen aan de Maatschappij 
geschonken. Later bleek, dat de boomen wel vrucht droegen, doch de leverancier bommen
had gestuurd, waarvan de vrucht op de markt weinig of geen waarde had. Besloten werd 
daarom de boomen te rooien, zoodat thans de plaats, waar zij stonden, een uitgestrekt
weiland is. Het voornemen is echter er geleidelijk weder vruchtboomen van groote 
waarde te doen planten.
Behalve het schenken van den Willemstuin, betoonde Z. M. belangstelling in de 
kolonie, door daarvoor te stichten het Koning-Willemsfonds. De bestemming van dit 
fonds is, daaruit zooveel mogelijk degelijke arbeiderswoningen in de kolonie te 
bouwen en den bewoners er van, wanneer zij hun grond gaan ontginnen, voor de eerste 
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kosten een renteloos voorschot te verstrekken. Dit fonds heeft in de kolonie al heel 
wat goeds gesticht en daarmee is de naam van wijlen Z. M. Willem III voor altijd aan
Helenaveen verbonden. Toen Z. M. overleden was, heeft de Maatschappij dan ook de 
dankbaarheid aan zijne nagedachtenis betoond, door op de lijkbaar een fraaien, 
reusachtigen krans te doen leggen, waarvan op het kantoor der directie thans nog eene
goedgeslaagde photographie te zien is, hangende nevens de portretten van Z. M. en
koningin Wilhelmina.
Ik wil hier tevens nog even wijzen op een stichting, die, hoewel niet tot Helenaveen 
behoorende, daar toch in de buurt ligt en hier wel even genoemd mag worden, nl. de 
stichting Koningslust, onder de gemeente Helden.
Wanneer men bij de directeurswoning de fraaie laan doorgewandeld is, die naar de 
grens der heide loopt, dan ziet met heel heel in de verte het bosch, dat de stichting
Koningslust omgeeft.
Twee monniken kochten daar voor eenige jaren een stuk slechte heide en begonnen die 
te ontginnen. Later werd er een gesticht gebouwd, waarin dronkaards en goedaardige 
idioten werden opgenomen en aan het werk gesteld. En thans beschikt de stichting over
60 à 70 bunders goed ontgonnen en voor den landbouw geschikt gemaakte gronden, die 
door de bewoners der stichting worden onderhouden. Men treft er goed vee aan en 
schuren vol graan, dat door de bewoners zelven weder uit de hand wordt gedorscht, 
zoodat men ook ‘s winters de menschen aan het werk kan houden.
Naast Helenaveen bewijst Koninglust wat met wilskracht en vlijt van den onvruchtbaren
bodem kan worden gemaakt.
Vraagt men nu: Hoe is onder de geschikste omstandigheden de toestand der bevolking in
deze kolonie? dan kan het antwoord daarop luiden: gunstig.
De arbeiders zijn over het geheel zeer tevreden en genieten een welvaart, die hun 
door menig arbeider in deze dagen mag worden benijd.
De woningen, wij merkten het reeds op, zijn klein, doch voldoende voor de behoefte en
de loonen betrekkelijk hoog. In de turfstrooiselfabriek en in het veen wordt het werk
aanbesteed voor vasten prijs, zoodat de ploegen, die het meest opgegraven hebben, of 
de meeste balen turfstrooisel hebben gemaakt, het grootste weekloon verwerven. Over 
‘t algemeen verdienen de arbeiders f1.50 à f1.60 per dag, terwijl de vrouwen en 
jongens boven de 12 jaar, die hoofdzakelijk medehelpen bij het opstapelen der turf, 
ook nog verdiensten in huis brengen.
Armoede, zooals men die in de groote steden kent, komt te Helenaveen hoegenaamd niet 
voor. De werkman kan ‘s zomers bijna dagelijks een stuk vleesch op tafel hebben en 
dan nog gemakkelijk een duitje voor den winter overleggen, indien het denkbeeld van 
sparen meer was doorgedrongen, doch dit is, dus werd ons verzekerd, nog bij lange na 
niet het geval. ‘s Zomers neemt men het er van, zoodat men ‘s winters wel eens moeite
heeft er te komen, vooral in die dagen als strenge vorst belet het graven in de venen
voort te zetten. In de turfstrooiselfabrieken kan men, gelijk gezegd, ‘s winters 
doorwerken, zoodat daar de verdiensten nooit stil staan. Is de toestand bij 
uitzondering, door ziekte of wat ook, erg nijpend, dan komt de maatschappij 
“Helenaveen” met een geldelijk voorschot te hulp.
Ook de pachters der gronden genieten een betrekkelijke welvaart, die natuurlijk meer 
of minder is, naarmate de zomer voor tuin- en akkerbouw al dan niet gunstig was.
Maar over ‘t algemeen mag men te Helenaveen van een welvarende bevolking spreken en 
als men gezien heeft wat daar tot stand is gebracht, dan rijst onwillekeurig de 
vraag, kan er niet meer gedaan worden? Niet door de Maatschappij, deze doet én in ‘t 
belang harer aandeelhouders, én in dat der bevolking wat mogelijk is, maar zou de 
Staat hier niet meer kunnen doen? Er liggen in die streek nog duizenden bunders 
grond, die op dezelfde wijze, als de maatschappij “Helenaveen” doet, productief 
konden worden gemaakt. Indien de Staat daartoe wilde medewerken door huisjes te 
bouwen en den bewoners er van daarbij een stuk grond ter ontginning te geven, de 
eerste paar jaren met een voorschot, er zouden dan heel wat boerenarbeiders uit 
verschillende deelen des lands, die nu niets verdienen, aan loonend werk kunnen 
geholpen worden.
‘t Spreekt vanzelf, dat tegen een dergelijk plan bezwaren kunnen worden geopperd, dat
moeilijkheden zich zullen voordoen, doch dat zij onoverkomelijk zouden zijn, gelooven
wij niet. Een proef ware althans te nemen.
Ten slotte de verklaring van een spreekwoord, dat dikwerf gebruikt wordt, doch 
waarvan velen de herkomst zeker niet weten. Men kent de uitdrukking “mijl op zeven”. 
De verklaring van deze uitdrukking vindt men in de Peel.
Zuidelijk van Helenaveen ligt het dorp Meyel, noordelijk er van het dorp Sevenum. 
Beide dorpen liggen in een rechte lijn betrekkelijk dicht bij elkaar. Doch daar men 
vroeger door de moerassige Peel den rechten weg tusschen beide plaatsen niet kon 
nemen, moest men, om van Meyel te Sevenum te komen, een grooten omweg maken, en zoo 
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ontstond, als er sprake was van een grooten omweg, de uitdrukking: “van Meyel op
Sevenum”, die allengs verbasterd werd in “mijl op zeven”. 

18 september 1893  Voor het vervoer van turfmolm en turfstrooisel bij wagenladingen 
van minstens 10,000 K.G., of bij betaling van de vracht voor dit gewicht per wagen, 
van de stations Almeloo (S. S. en H. S. M.) Dedemsvaart, Helenaveen en Hoogeveen der 
S. S. naar de stations Heidingsfeld en Lindau, zijn uitzonderingsvrachtprijzen in 
werking getreden, geldig tot 1 September 1894.

13 februari 1894  BRIEVEN UIT PEELLAND  I. 
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. Ook zijn er, die verband 
willen brengen tusschen ons "Peel" on 't Hoogduitsche Pfuhl, waaraan wij o. a. ons 
woord "poel" ontleenen. Bij al die afleidingen is het niet gebleven, 't Zou 
waarachtig ook jammer zijn. Goeroe, in zijn Kerk en Wereldhistoriën, vertelt, dat
Peelland en Peellanders afleidingen zijn van 't Latijnscho Petulanus, d, w. z. 
dartel, en hij komt met de onnoozele opmerking voor den dag, dat de oudste bewoners 
van Peelland zeer dartel en brooddronken leefden en hun hals niet gaarne wilden 
buigen onder 't juk van vreemde overheerschers (nu, dat zal wel geen enkel volk graag
doen). Maar er is nog een latijnsch woord pedum, (herdersstaf), en daar moet Peelland
voorzeker vandaan komen, want men schreef oudtijds Pedelland, en Peelboeren moeten 
een ras geweest zijn, dat steeds met stokken, knuppels en knotsen gewapend uitging, 
om zich te verweren.... Na al deze geleerde opmerkingen zal de lezer gewis weten 
waarvan de naam van 't uitgestrekte moeras, dat zich als een woestijn tusschen Noord-
Brabant en Limburg uitstrekt, afkomstig af. 
Doch met oudheidkundige gissingen en beschrijvingen zal ik u niet langer vervelen, 't
Is wèl geweest. Het ia mijn plan u nu en dan onder het op schrift "Brieven uit
Peelland" het een en ander nopens den tegenwoordigen toestand van Noord-Brabant 
oostelijk gedeelte mede te deelen: over den landbouw, over de veeteelt, over de 
kermissen, over zeden en gewoonten over schoolwezen, beschaving, industrie 
godsdienstig leven, merkwaardige bouwen, zeldzaamheden, natuurschoon wegen en 
vaarten, verbeteringen of onderscheiden gebied, - nu ja, da zullen we wel zien. 't 
Zullen schetsen zijn uit een door-en-door katholiek gedeelte van 't katholieke Noord
Brabant.

19 februari 1894  Brieven uit een vruchtbaar deel van Twente
LXV. *)
Ericus naar Amerika.
"Daar heb je het nu al: Ericus raadt ieder af naar Amerika te gaan, zoolang in ons 
eigen land nog plaats is voor twee millioen menschen, en nu gaat hij er zelf heen. 
Het rapport zal hem hebben verschikt..."
Niets van dit alles, belangstellende lezers! Ik ben alweêr terug, gezond en wel, 
zonder dat ik last had van zeeziekte, om de eenvoudige reden, dat ik stilletjes in 
mijn eigen land bleef aan deze zijde van den oceaan. Van dit Amerika in de gemeente
Horst, provincie Limburg, en ook van nog een andere reis wil ik u verhalen en eerst 
daarna de hoofdpunten van het rapport bespreken, vooral omdat ik dan eene breede 
uiteenzetting van de allernieuwste, meest intensieve landbouwwetenschap en cultuur 
vermijd, alleen door deze woorden:
"Men twijfelt of huisgezinnen op 3 H.A. kunnen bestaan zonder bijverdienste? In de 
gemeente Horst zijn er zoo meer dan honderd." - Maar hierover spoedig meer; er zal 
waarlijk geen harde strijd worden gestreden. We zullen dat heel vreedzaam afdoen. De 
hoofdzaak is: ook de Heer Lõhnis, onze geachte inspecteur M. O., ook het geheele 
Landbouwcomité, vooral de waardige voorzitter, verklaren zich allen beslist vóor
heide-ontginning, en mijn brochure, ze was geen uitgewerkt plan, slechts eene 
opwekking daartoe. We zullen dus zeker goede vrienden worden, voor zoover we het nog 
niet zijn.
Voor weinige dagen las men, dat de aanneming van de halte Amerika gegund was. Waar 
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ligt dat Amerika? Waarom bouwt men daar midden in de hei eene halte?
Dit is te danken aan de energie, aan de volharding van een man, die in den geheelen 
omtrek geacht en geëerd is, die reeds eene kerk en eene pastorie voor zijne gemeente 
wist te verkrijgen en nu eene halte krijgt, welke Juni moet gereed zijn, en dat in 
slechts twee jaren tijds. Nu rust hij zeker? O neen, ook het meubilair voor de kerk 
moet er nog zijn; eene noodkerk, kan het zijn eene flinke kerk, moet nog verrijzen te
riendtsveen, halte Hlenaveen, anderhalf uur van Amerika, waar de uitbreiding der 
tufstrooiselfabricage misschien een flink dorp doet verrijzen, als de arbeiders er 
grond in eigendom krijgen van de eigenaars: The Grientsveen Mosslitter Co. Limited, 
Rotterdam. De heeren Jozef en Eduard van der Griendt teekenen voor de firma en zijn
directeuren met 4 Engelsche commissarissen. 
Amerika op de zandige hei zonder turf, door heideontginning ontstaan, Griendtsveen, 
bijna uitsluitend uit veenarbeiders bestaande die uit alle oorden des lands daarheen 
trokken bieden gelegenheid te over, om verschillende oorzaken van het ontstaan van 
dorpen te bespreken.
Een grindweg wordt spoedig aangelegd naar Horst en Deurne (langs of liever in de 
richting van den spoorweg van Horst naar Deurne) en is het grauwveen te Griendtsveen 
verwerkt, dan zal men ('t kan nog wel 10 jaren duren) Amerika ook een waterweg kunnen
geven wat nu door het kunstmatig gevoede kanaal tot vervoer van het turfstrooisel nog
niet kan geschieden.
De naam Amerika bestond reeds lang: eene familie Van der Heide gaf de voorkeur aan 
eene Latijnsche vertaling van haren naam, en zoo bestond de naam Amerika, voor er 
zelfs een spoor van een dorp of dorpje was. Maar het nieuwe Amerika, het pas nu tot 
dorp verheven plaatsje van 350 inwoners met 64 huizen, is pas sedert de laatste jaren
ontstaan, begint eigenlijk pas te ontstaan, begint eigenlijk pas te ontstaan, doch 
gaat, volgens mijne bescheiden meening, eene schoone toekomst tegemoet. 24 Huizen 
zijn pas bijgebouwd, en zoo gaat het voort, terwijl er elders huizen worden 
afgebroken en in geen geen 30 jaren éen enkel wordt gebouwd in vruchtbare streken.
Dat  reeds een enkel huis daar stond u een groot voordeel. "Duren is een schoone 
stad", schreven wij als jongens; eene huishouding oprichten, een dorp stichten gaat 
wel, maar die in stand te houden, tot bloei te brengen is moeilijker. 
Er staat nu: eene kerk, eene pastorie met grooten fraaien tuin, een school met 67 
leerlingen, waar het hoofd wordt bijgestaan door een onderwijzer, een
onderwijzerswoning met grooten tuin, een stoommeelfabriekje, door een bakker voor 
zichzelven opgericht, dat echter veel te klein blijkt en het werk spoedig niet af kan
winkel en herberg, meest bierhuis wordt hier tevens gehouden en men kan er ook zeer 
eenvoudig logies krijgen; dan nog een bakker, winkelier, herbergier. Glimlacht niet, 
lezers, deze Amerikanen gaan zich niet aan sterken 'drank te buiten, maar drinken 
gaarne een glas van het donkere, pittige en toch niet naar het hoofd stijgende, 
heerlijke Horster bier. 
Verder komt er eene stoomlattenzagerij, die meteen het hout voor de te bouwen huizen 
kan leveren, een timmerman en twee metselaars. Overigens zijn allen landbouwers, 
eigen boeren, grondeigenaars, kapitalisten, zou ik haast zeggen. Armoede bestaat hier
niet, ieder slacht per jaar twee varkens, de veiligheid laat niets te wenschen over, 
allen komen knap en net gekleed voor don dag. Ook de handwerkslieden zijn eigenaars 
hunner gebouwen en gronden. 
't Zijn meest jongelui, die hier komen. Eigenaardig is het begin. Een voormalige 
boerenknecht, boerenzoon of veenarbeider wil gaan trouwen, eigen huis en haard 
verwerven. (Pachters kent men in Amerika niet.) Hij gaat naar den burgemeester te
Horst en vraagt dien "of hij mag gaan timmeren." Is de vrager te goeder naam en faam 
bekend en uit dezelfde gemeente, dan wordt hem eenvoudig tot antwoord gevraagd waar 
hij wil gaan timmeren en hoeveel grond bij gaarne zou hebben. Heeft de vrager geen 
geld, dan wordt hem niet meer dan 1 H.A. te gelijk kosteloos in gebruik gegeven, om 
te toonen wat hij kan. 
Hij leent nu tegen 4 of 5% eene som van f400 à f500 en moet dan eerst wat 
bijverdienen, waartoe op anderhalf uur afstand gelegenheid bestaat. Bij hard werken 
en groote zuinigheid maakt hij zijn huisje vrij in eenige jaren en vraagt dan om den 
grond te mogen koopen. Volgens de gemeentewet wordt zijn H A. publiek verkocht, maar 
niemand biedt tegen hem op, en voor f5O wordt hij gewoonlijk eigenaar. Meestal koopt 
hij er dan meteen nog twee H.A. bij; de meeste boerderijen zijn van 3 H.A. Dan is hij
"er uit" de magere jaren zijn voorbij, de vette komen. Nog niemand heeft in dezen 
strijd het onderspit gedolven. De wetenschap, dat elke bespaarde stuiver nader brengt
tot het onbezwaard bezit van huis en erf, doet het schijnbaar onmogelijke. 
Zij, die een sommetje van flOO of meer bespaard hebben (niemand had meer dan f500), 
konden bijverdienste missen. Zij hadden terstond eene beste koe, pas gekalfd, en 
konden tegen 4 pCt. geld krijgen voor "het timmeren". In het eerst werd roofbouw 
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gedreven; klaver, snijrogge, zoo maar op de zelf gespitte hei uitgezaaid, met veel te
weinig schapenmest, dient tot voedsel, krijgt veel melk, in 't eerst wel 20 à 24 
liter, terwijl onze boeren, die meest stroo geven, met 12 à 15 liter moeten tevreden 
zijn. Zij krijgen voor den room daarvan 4 à 4½ ct. en nemen de ondermelk terug. Zoo 
ontvangen zij b.v. (om niet het meeste te nemen) voor 20 T. à 4 ct. fO.8O en 18 L. 
ontroomde melk, waarvan 4 L. voor de voeding van man en vrouw voldoende is en 14 L. 
kan dienen tot het mesten van kalf of big, waarvan de opbrengst strekt tot afbetaling
van het huis. In vele gevallen schijnt 30 à 40 ct. voldoende, om wat men niet heeft 
te koopen en besteedt men de rest tot afbetaling en om koe, kalf en big krachtvoeder 
bij te geven en zoo tot de hoogste melkopbrengst, tot den sterksten groei, te 
brengen. Op de schraalste gronden heeft men in den regel de blankste kalveren: zoo 
zijn die van Nijkerk op de Veluwe te Amsterdam beroemd, die van Weert in Limburg te 
Luik en in geheel België. de kalveren van Amerika heeft men ook gaarne.
Vervolg en slot in Brief LXVI en dan het Rapport.
ERICUS.

*) Zie Het Nieuws v/d Dag van 12 Febr. blz. 9.

26 februari 1894  Brieven uit een vruchtbaar deel van Twente
LXVI. *)
Ericus naar Amerika (vervolg en slot).
"Ericus zal wel gedroomd hebben", zei een lid van het Nederlandsch Landbouwcomité, 
toen er gesproken werd over het ontstaan van nieuwe dorpen door heideontginning. Een
Noord-Brabantsch lid deelde toen mede (zie het artikel der Redactie: Ericus en 
Landontginning), hoe werkelijk geheele dorpen zoo waren ontstaan, zelfs van 
voormalige bedeelden, en hoe deze alle tamelijk welvaart genoten.
Phantasie, utopie, theorie, idylle, idealisme, plannen, stokpaardjes, droomen???
Neen, duizendmaal neen. Ik heb die gronden op 14 plaatsen onderzocht, o. a. in 
tegenwoordigheid van Hendrikus Tiele, landbouwer vlak bij de halte, waarmede men druk
aan het bouwen is.
Die huizen, ik heb ze bevoeld, betast; ik achtte het onnoodig ze bovendien te 
"beruiken en te belikken", zooals "Izaãk van den Dam" volgens Justus van Maurik, zeer
zeker gedaan zou hebben, maar ik heb in een daarvan geslapen, volop genoten van die 
heideproducten en, lezers! geen der gerechten bestond uit rozengeur en maneschijn. 
Ook mijne maag zeide mij: "dat is geen illusie, Ericus, daarin zit eiwit, vet, 
zetmeel.
Mocht geen mijner landgenooten, geen enkele mijner medemenschen op de geheele aarde 
ooit minder verzadigd worden, dan de armste inwoner van Amerika; mocht geen huisgezin
ooit minder vleesch en spek krijgen, dan overeenkomt met twee varkens per jaar. Weg 
is dan de ontevredenheid, verbannen zijn de werkloosheid en hare verschrikkelijke, 
onafzienbare gevolgen. "Ventre affamé n'a point d'oreilles" (een hongerige maag heeft
geene ooren) is een internationaal en een waar spreekwoord, doch: "Muizende katten 
mauwen niet." Zeg die eenvoudige landbouwers en handwerkslieden eens: ja, zie je, 
vriend, je eigendom is diefstal, je grond, je huis, je kapitaaltje; ook die luiaards,
die dronkaards, die verkwisters willen er hun deel van hebben.
"Laten ze er eens aankomen," is hun antwoord, en, heusch, ik raad het niemand aan 
dien grond te nationaliseeren, aan dat huis, dat kapitaal te komen. Bloedig zou de 
verdediging zijn van huis en erf, van gemeente, van provincie, van Vorstin en 
Vaderland. Dat, is hun eigendom; blijf er af en verwerf het uzelven, als gij het 
begeert. Begin met de postspaarbank, als gij eigendom verlangt. Bespaar een cent, een
stuiver, een dubbeltje. Vele kleintjes maken een groote. Van niets, absoluut niets, 
komt niets. Verwerf u bezit door noeste vlijt, voorbeeldige spaarzaamheid, en hebt ge
dan een sommetje van f5O, flOO, dan wil men u wel verder helpen. Zoo'n 
postspaarbankboekje is meteen het diploma van deze deugden. Het geeft den 
geldschieter vertrouwen. Koop een halve of een geheele H.A. grond, met recht tot 
aankoop van nog 2, 3 of meer H.A., zoodra gij uw halve of heele H.A. hebt ontgonnen. 
Kunt gij een ondergrondsploeg koopen en een paard huren, dan zal dit al heel spoedig 
geschied zijn. Kunt gij ook het paard, een Russische sterke pony, met zeer weinig 
behoeften, koopen, dan haalt gij zelf uwe materialen aan tot den bouw van uw huis (in
Amerika moet men de steenen 3 uren ver rijden, langs in den winter bijna onbegaanbare
wegen; met halte en grindweg gaat dit nu natuurlijk spoedig veel beter). Haal zelf 
uwe onontbeerlijke kunstmeststoffen, om zonder roofbouw, zooals ik dit in Landbouw 
XXXVII aantoonde, uw grond vruchtbaar te maken reeds het eerste jaar. Met de 
trekschuit ging het, per spoor en stoomboot gaat het toch spoediger, zooals ik nader 
in de volgende artikelen Landbouw zal aantoonen, bij de bespreking van het door de 
Friesche Bumastichting bekroonde werk der heeren Mansholdt over stikstofwinning uit 
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de lucht met vlinderbloemige planten.
Krijgen wij, in verband met de Rijkspostspaarbank, Rijksvoorschotbanken, zoodat men 
b. v. het vijfvoud kan bekomen van den inleg als voorschot tot hoogstens f1000 (b. v.
bij een bezit van f10 tot f50, bij f20 tot f100, bij 50 tot f250, bij f100 tot f500 
en bij f200 tot f1000), dan zal men eens zien hoe gespaard wordt door hen, die grond 
met landhoeve of werkplaats in eigendom wenschen te verkrijgen. Die geen cent kan 
besparen, worde knecht... het, tot hij ten minste f10 op zijn boekje heeft, waarlijk 
geen overdreven eisch: op zeer vele plaatsen en plaatsjes bestaat groote behoefte aan
handwerkslieden van allerlei soort, ook aan boerenarbeiders en dienstboden. Spaar dan
totdat gij wat beginnen kunt, op eigen wieken kunt drijven. Eerst knecht, dan baas; 
eerst boerenarbeider, boerenknecht of meid, dan boer of boerin. Dat is de degelijke, 
beproefde, van ouds bekende weg: geen theorie, maar practijk. Hebt ge uw huis 
gebouwd, uw grond beploegd en kunt ge uw paard niet voeden (wat ik sterk betwijfel), 
dan kunt gij het op iedere markt verkoopen en later een nieuw koopen -. als gij met 
melkkoeien ploegt, krijgt gij geen melk en geen arbeid: deze verouderde landbouw, die
vooral in Frankrijk gebruikelijk was, wordt ook daar steeds zeldzamer en wordt 
nergens volgehouden, waar men door coöperatieve boterfabricken de werkelijke waarde 
der melk beeft leeren kennen, Pershoopen zijn in Limburg al meer dan 10 jaren in 
gebruik: daarom kan men zijn oogst hoofdzakelijk buitenshuis laten en heeft slechts 
beknopte woningen noodig. Niemand te Amerika acht het moeielijk eene boerderij met 1 
paard, 4 koeien, 2 kalveren en 3 varkens voor f9OO te bouwen. De duurste kost daar 
f8OO. Eenvoud is het kenmerk der waarheid en een kleine staat een groot gemak. 
Zooals ik zeide: men bewijst daar, dat men bestaan kan op 3 H.A. Op menige vraag 
kreeg ik ten antwoord, dat men zich hoogst gelukkig zou achten, als men fl3OO voor 
eene boerderij bij 4 H.A. (huis f900, 4. H.A. à f100) had kunnen ter leen krijgen of 
zelf daaraan besteden. Men vindt ze daar lucratief, weelderig. En toch: die 
eenvoudige boeren hebben zeer doelmatige oudergrondsploegen en Brabantsche ploegen, 
waarvan men de eerste bij heiboeren, die ze nog meer noodig hebben, en bij de meeste 
Twentsche heiboeren te vergeefs zoekt. Te Amerika zijn zes landbouwers, waarvan 
bepaald zeker is, dat ze nooit bijverdienste noodig achtten, en .... t zijn de 
besten. Een van hen, die met alles samen (kleeren enz.) geen f2OO bezat, genoemde 
Hendrikus Tiele, heeft nu langzamerhand ±8 H.A. in bezit gekregen, bezit bovendien 
zijne boerderij, paard, karren en landbouwgereedschappen, 4 varkens en 52, zegge 
twee-en-vijftig, schapen. En heeft hij armoede geleden? Hij verklaart dikwijls zeer 
moede, doch nooit hongerig, naar bed te zijn gegaan; zijne vrouw en 12 kinderen 
(waarvan 9 in leven) kon hij steeds voldoende voeden, al kent hij geene oesters met 
champagne; ook zijn ouden vader, dien hij reeds lang onderhield, heeft het nooit aan 
het noodige ontbroken. Allen kleeden zich knap; de blos der gezondheid ligt op hun 
gelaat. Maar die eenvoudige boer is volstrekt niet eigenwijs; hij heeft gezonde 
begrippen van grondvermenging (met eigen paard en kar uitgevoerd) en van diepe 
grondbewerking. Voor hij een ondergrondploeg kende, paste hij bet spitploegen toe. 
Onder de voor, of liever daarin, wordt dan gespit, als de ploeg niet diep werkt. Ik 
noem hem slechts als type van de streek; hij was een pionnier. 
De gemeente Horst bezit zoo nog honderden H.A. De gemeenten verkoopen slechts grond 
als ze geld noodig hebben of als die grond verlangd wordt. Horst verkoopt niet 
gaarne; ikzelf had 100 H.A.; daar willen koopen à f5O. Bij kerk, school en halte 
besteedt men reeds flOO à  f150 per H.A.. verder dan een half uur van de halte koopt 
men nog voor f5O. 
Volgen wij de Limburgers en Brabanders na door slechts grond beschikbaar te stellen. 
Laat ieder zelf huizen bouwen zooals hij verkiest, spitten of ploegen zooals hij het 
best vindt, met paarden, ossen, koeien, schapen of konijnen, dat is de zaak der 
landbouwers; met een klein kapitaal doet dan onze Heidemaatschappij, ons 
Landbouwcomité, onze Oranje- en gewone bond van orde door hervorming veel. Waar bezit
bepaald onmogelijk is, geve men den grond a 3 pCt. in erfpacht; maar verkoopen werkt 
overal uitstekend. Volgt de Brabanders en Limburgers na als gij dorpen wilt bouwen. 
Al wordt men daar niet rijk, als de armste 2 varkens kan slachten en net gekleed 
gaat, als in de streken overal orde en welvaart, heerscht, dan wensch ik de duizenden
kleiboeren, die tot over de ooren in de schulden zitten, naar de heide, al was ''t 
dan ook naar de Mookerhei.
Van Amerika en Griendsveen zal ik u na en bij de bespreking van 't rapport nog wel 
een en ander mededeelen. 
ERICUS.

*) Zie Het Nieuws v/d Dag van 19 Febr., blz. 21.
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7 maart 1894  BRIEVEN UIT PEELLAND.  II.
Hebt gij dominé Hanewinkel gekend? Ik niet, lezer, zijneerw. had al lang het 
tijdelijke met het eeuwige verwisseld, toen ik geboren werd; een grondige reden 
voorwaar om geen persoonlijke kennismaking met hem te kunnen aangaan.'Of ik zijneerw.
persoonlijk had willen kennen? In het begin dezer eeuw was hij een vrij gevierd man, 
en de adjectieven geleerd, wakker, schrander enz. enz. zijn hem tijdens zijn leven 
kwistig naar het hoofd geworpen. Pater Allard noemt hem erg grimmig, bitter en 
onverdraagzaam, terwijl Maar, zult ge mogelijk vragen, wat interesseert ons ds 
Hanewinkel, die voor het meerendeel der lezers een onbekende grootheid is en daarbij 
geen rol meer speelt op het hedendaagsche wereldtooneel? Dominé Hanewinkel, lezer, 
heeft indertijd een paar heel dwaze, maar voor een geschiedvorscher thans 
merkwaardige boeken geschreven. Ge kent ze mogelijk niet, want ze worden al zeldzamer
en zeldzamer (wat nu juist zoo heel erg niet is). Een ervan is getiteld: Reize door 
de Majorij van 's-Hertogenbosch; 't is een echt monumentje van gereformeerde 
"verdraagzaamheid". Het scheldt op de meierijsche Katholieken uit het laatst der 
vorige eeuw van 't begin tot het einde, van de eerste bladzijde tot de laatste, en 
een heele woordenlijst van scheldnamen, die hij den armen Meierijenaars naar 't hoofd
werpt, zou er uit het boek zijn samen te lezen. Hij noemt zijn katholieke 
gewestgenooten beurtelings in vollen ernst, want hij bewijst ook op zijn manier: 
afgodendienaars, bijgeloovigen, boeren, domkoppen, baldadigen, lichtgeloovigen, 
haatpredikers, vervolgzuchtigen, enz. enz.
Ik heb van Hanewinkel gesproken, omdat de stof, die hij behandeld heeft, hier en daar
wel aan de mijne raakt: de predikant van Vierlingsbeek schreef brieven uit de 
Meierij, mijn plan is het, af en toe brieven uit Peelland te leveren, mais le 
pasteur Hanewinkel ne sera pas mon maitre pour le style épislolaire.
In zijn hooggeroemd Gedenkschrift van Nederlands Herstelling schrijft v. d. Palm: "In
Amsterdam leeft alles van den handel" ... en — in Peelland leeft alles van den 
landbouw. De landbouw is er het voornaamste middel van bestaan, en daarom zullen de 
landbouw en zijn heer ook de stof wezen, waarvoor ik in de eerste plaats eenige 
aandacht vraag.
Om met goed fatsoen over de boeren uit Peelland te kunnen schrijven, is meer noodig 
dan een oppervlakkige kennismaking met de luitjes; betrekkelijk den boerenstand heeft
dr Hanewinkel het niet verder gebracht, vandaar ook die onnauwkeurige schetsen, 
waardoor zijn brievenboek zich kenmerkt. Van bijzondere eigenschappen heeft hij 
algemeene gemaakt, en de misdaden van een enkelen persoon heeft hij een heel volk 
aangewreven. Dat is niet christelijk; zoo iets pleit niet voor den schrijver. Kan ik 
u pleizier doen met een paar schotjes uit het gekke boek? Welnu: 
"De Meierijenaar redeneert noch onderzoekt, waarom dan ook de meesten onder hen, 
vooral op die plaatsen, welke niet aan de passage liggen of weinig gemeenschap met de
steden hebben, niet anders dan werktuigelijke en als bij instinct handelende wezens 
zijn; menschen, die schier niets van de menschelijkheid bezitten dan de uiterlijke 
gedaante. Ik heb onder de boeren in de Meierij schepsels gevonden, die zóó 
verschrikkelijk dom en onwetend waren, dat ik er over verbaasd stond, zoodanig, dat 
zij mij de eenvoudigste vragen, die men elders aan kinderen, die pas beginnen te 
spreken, voorhoudt, niet beantwoorden kunnen". Dat klinkt niet erg malsch! "Uit 
noodzakelijkheid, of iets meer dan ongevoeligheid, of omdat het zoo het gebruik is, 
getrouwd zijnde en kinderen verwekkende, brengt hij die (de lessen van het domste 
bijgeloof uitgezonderd) eveneens op als zijne kuikens en kalveren, en het voornaamste
oogmerk is er zoo spoedig mogelijk voordeel van te trekken." 
"Van den landbouw of andere zijner bezigheden moet een meierijsche boer iets meer 
weten, zou men denken; doch men bedriegt zich. Tusschen den os, die in de Meierij den
ploeg trekt, en den boer, die erachter gaat, is wat hun kundigheden in den landbouw 
betreft slechts zeer weinig onderscheid. Gewoonte en dwang door behoefte zijn de 
eenige drijfveeren, die hem werkzaam doen zijn. Vraagt slechts zoo een loomen, 
ongevoeligen ossendrijver, waarom hij zijn land zoo en niet op een andere wijze 
behandelt, waarom hij het met deze en niet met een andere soort van bemesting tracht 
vruchtbaar te maken, en hij zal u in zijne lompe en bijna onverstaanbare taal 
trachten te beduiden, dat hij het oude gebruik volgt en er voor het overige niet van 
weet of wil weten."
Al voeg ik in dezen trant aan de karakterschets van den meierijschen boer niets meer 
bij, dan kan het er voor vandaag mee door.
Onze landstreek heeft voorzeker haar gebreken, maar welk gewest heeft die niet? Een 
boer is in Peelland niet slechter dan elders, maar zijn naastenliefde, eenvoud en 
hulpvaardigheid doen hem eer aan. Het eerlijkheidsgevoel, dat beken ik, is niet 
steeds even sterk in hem ontwikkeld. Op dat punt houdt hij er bepaald nu en dan 

#20130819  140  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

8545

8550

8555

8560

8565

8570

8575

8580

8585

8590

8595

8600

8605

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

aparte ideeën op na. Doch of dit nu alleen bij den Peelboer is op te merken? 't Wordt
door sommigen den ganschen boerenstand verweten, met den dichter Poot, den 
beminnelijken zanger van het Akkerleven, incluis. Evenwel, de Hemel gave, dat het 
slechts den boeren aan volkomene eerlijkheidsbegrippen ontbrak! "Ieder is een dief in
zijn nering," zegt het spreekwoord en dat vindt zijn getuigen onder alle klassen der 
samenleving.
Ik weet anders wel: een spar uit een gemeentebosch te halen, als men die juist noodig
heeft, op de gemeentewegen, als de veldwachter uit 't gezicht is, zoden te steken, 
met den rug naaide schapen gaan staan, als ze op eens andermans goed grazen, een 
breede scheidsvoor ploegen, een vijf en-twintigtal of meer turven van zijns buurmans 
klotmijt nemen, als de kar nog niet vol is, - ik weet wel: dat zijn van die zonden, 
waarin menige boer precies zoo'n zwaar been niet vindt.
Doch genoeg voor heden, een volgende maal over een nieuw verschijnsel op 
landbouwkundig gebied, althans in onze streken, en dan over wat anders.

15 maart 1894  BRIEVEN UIT PEELLAND.III. 
Sprak ik u in mijn vorig schrijven over een nieuw verschijnsel in het 
landbouwersbedrijf, - altijd met betrekking tot onze landstreek, - ik bedoelde 
daarmede de oprichting van coöperatieve boterfabrieken, welke als paddestoelen in den
herfst uit den grond verrijzen. Deze fabrieken zijn werkelijk een schrede voorwaarts;
de oude sleur heeft er een "leelijken klap" door gekregen. De boeren in deze streken 
hebben over het algemeen een afkeer van alles wat nieuw is, en landbouw en veeteelt 
hebben in de Peel sedert een paar eeuwen betrekkelijk zeer weinig vorderingen 
gemaakt.
In het aangrenzend Limburg was men reeds op verscheiden plaatsen tot het oprichten 
van coöperatieve boter fabrieken overgegaan, en de deelnemers waren over 't algemeen 
zeer tevreden. Liesel, een plaatsje nauwelijks op de landkaart te vinden, zou het 
eerste dorp in deze streken wezen, dat zijn voordeel deed met hetgeen Limburg op het 
gebied van boterbereiding en samenwerking ons vóór was. De coöperatieve boterfabriek 
te Liesel, gemeente Deurne, is wel de beste in haar soort uit gansch Peelland; 
volgaarne sta ik haar een plaatsje in mijn brieven af.
Een landbouwer uit het dorp (de heer J. Berkoens), beter op de hoogte van zijn tijd 
dan zooveel anderen, vormde 't plan om die inrichting tot stand te brengen, en 
spaarde daarvoor kosten noch moeite. Door de eensgezindheid der dorpelingen (meest 
allen boeren) en door den invloed, dien hij wegens zijn meerdere ontwikkeling op de 
andere landbouwers oefent, kwam spoedig een vereeniging van drie en-zeventig leden 
tot stand, waarvan de heer Berkoens met eenparige stemmen tot president gekozen werd.
Meermalen had hij geheel belangloos in 't algemeen welzijn gewerkt, ook thans stond 
hij den grond benoodigd voor den bouw der fabriek gratis af. Een net, welingelicht 
gebouw werd opgetrokken, en daarin werden de gunstig bekendstaande machinerieën van 
Melotte, uit Remicourt (Luik), geplaatst. Een viertal wakkere werklui werden gekozen 
en de fabriek geopend. Wat stonden de eenvoudige lieselsche landlieden met verbaasde 
blikken naar dat wonderding, de centrifuge, te kijken, en hoe onbegrijpelijk was voor
hen de werking van den controleur! Een enkele zal 't zelfs gespeten hebben, dat dit 
"ding" zoo juist de bestanddeelen der melk aanwijst, want in de winkels zijn wel eens
boterkluiten gebracht, die van binnen... hm! hm!... Iedere boer (die deelnemer is) 
weet op welk uur hij zijn melk, welke aan bepaalde eischen moet voldoen (zuiver, 
versch, enz.) aan de fabriek moet brengen. De ontroomde melk neemt hij weer mee naar 
huis. 
Bij inschrijving is de boter van een halfjaar verkocht aan den heer De Wert, te Best 
bij Eindhoven. In het laatste kwartaal van '93 ontving de vereeniging 55 cent per 
half kilo, in dit loopend kwartaal 66 cent. Om de veertien dagen geschiedt de 
uitbetaling, en iedere landbouwer stort dan 50 ct., tot delging van de schuld, die 
men bij den bouw der fabriek heeft moeten aangaan. Verder is bepaald, dat ingeval de 
vereeniging ophoudt te bestaan, de fabriek en de machines aan den president komen, 
tegen betaling der waarde. Zoo zeker moesten onze landbouwers van hun onderneming 
zijn. 
Toch was er in 't begin nog een enkel lieselsch boertje, dat de zaak niet goed 
vertrouwde. De luitjes moesten, alvorens toe te treden, met eigen oogen zich kunnen 
vergewissen. De meeste dezer ongeloovige en weinig energieke heeren zijn met 
nieuwjaar ll. toegetreden, na hun ongeloovigheid duur betaald te hebben. Schade en 
schande zijn nog altijd flinke leermeesteressen, ze maken iemand wijs. Thans telt de 
vereeniging drie en-tachtig leden. 
Alles gaat naar wensch, dank het uitstekend bestuur! Allen zijn tevreden en de 
qualiteit der boter wordt geroemd. 
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Verscheiden landbouwers uit Friesland en Groningen, die bij de boterbereiding een 
andere methode in toepassing brengen, kwamen hier een kijkje nemen. En de minder 
prettige indruk, dien zij van het nederige dorpje ontvingen, werd grootendeels 
uitgewischt, toen zij zagen dat ook de bewoners dier in hun oog onaanzienlijke 
boerenhuisjes uitstekende boter wisten te bereiden. 
Het voorbeeld, door de landbouwers te Liesel gegeven, vond spoedig navolging in de 
omliggende plaatsen; de coöperatieve boterfabrieken verrezen daar, zooals ik zeide, 
als paddestoelen uit den grond. Niet allen echter mogen zich in grooten bloei 
verheugen, zelfs zijn sommige vereenigingen weer ontbonden. 
Voor dergelijke inrichtingen wordt op veel plaatsen de gewenschte en vereischte 
samenwerking en eendracht onder de boeren gemist, terwijl nu en dan de vereenigingen 
door onzinnige maatregelen haar ontbinding zelven bewerkten. 
Thans nog een enkel woordje over de vroegere boterbereiding en den veestapel aan de 
boorden der Peel. 
Vóór de oprichting der fabrieken was 't bereiden der boter het werk van "moeder de 
vrouw". Uit het groote verschil in qualiteit onzer huismoeders ontstond het groote 
verschil in qualiteit der boter. Al zouden op de meeste boerderijtjes de noodige 
middelen voor goede boterbereiding niet ontbroken hebben, in veel huizen miste men 
die zindelijkheid, welke voor de boterbereiding een eerst vereischte is. Op de "mijn"
werd dan ook voor de meeste boter niet meer betaald dan ± 40 cent per half kilo, en 
waarlijk, veel kluiten zagen er niet zeer aantrekkelijk uit. Slechts weinig boeren 
leverden tamelijk goede boter. 
Hoe gelukkig gevoelen zich thans onze huismoeders! Ze zijn van 't lastige "karnen" 
ontslagen, en de kwade hand, of iets anders, die vroeger 't vee of de kam wel eens 
raakte, waardoor 't bereiden der boter onmogelijk werd, vermag nu niets; een heerlijk
terrein is de macht der toeverkollen ontnomen. 
Doordat onze landbouwers hun boter beter betaald krijgen dan vroeger, leggen zij zich
thans ook meer toe op de verbetering van den veestapel. Die verbetering is reeds 
merkbaar, men wil jong vee hebben, en 't vee wordt nu beter verzorgd en gevoed. 
Overigens hebben de hollandsche koeien waarlijk wel reden haar natuurgenooten in
Peelland te benijden. Meermalen is het gebeurd, dat een koe in onze streek in den 
gezegenden ouderdom van ±30 jaar overleed 0f.... ter slachtbank werd geleid. (De lui 
zijn wat gebit betreft door moeder natuur niet misdeeld.) 
Het gebrek aan weiland is de hoofdoorzaak van ons slecht vee. In veel streken kan in 
dat gebrek niet voorzien worden. Hier is het slechts een quaestie van kapitaal. 
Geschikte gronden om er weiland van te maken, zijn er in de Peeldorpen veel aanwezig,
en Maaswater, — wel dat is er in de onmiddellijke nabijheid. 
De volgende maal over iets anders.

10 mei 1894  Eene tentoonstelling
Eene reis naar America is geen kleinigheid, en toch zal menigeen onzer landgenooten 
dien tocht aanvaarden, overtuigd als zij zijn geen hinder van de lastige zeeziekte te
zullen hebben, terwijl bovendien de reis niet zoo lang is, als men zich wel 
voorstelt.
't Is dan ook niet het overzeesch America, dat wij op het oog hebben, maar een plaats
in onze peel- en heidestreek op de grenzen van Noordbrabant en Limburg. 't Is, laten 
wij het zoo noemen, het America van den ijverigen pastoor J. Jeuken wiens energie en 
volharding in een paar jaar tijd een woest en onherbergzaam oord maakte tot hetgeen 
het nu reeds genoemd mag worden: een oase in de woestijn, waar men gaarne verpoozen 
wil. Als men, hetzij van Horst of Helenaveen de in aanbouw zijnde halte America 
nadert, toonen de wapperende vlaggen, dat er feest gevierd wordt in de heide. Stap er
eens af, reiziger, en ga op een paar minuten afstands van de halte zien, wat Ijver en
volharding tot stand brachten, wat offervaardigheid bijeen wist te brengen. In het 
schoollokaal, dat achter de kerk en pastorie gelegen is, vindt ge een 
tentoonstelling, de bezichtiging overwaard. Geen klassieke kunst of schoone kunsten, 
maar een tentoonstelling van de meest uiteenloopende zaken en toch alles zoodanig 
geschikt en gesteld, dat het oog er voor een wijle aangenaam op blijft rusten, zonder
zich te vermoeien. Naast naalden borduurwerk van vaardige damesvingeren, ontwaart ge 
de producten van den arbeider, naast luxe-artikelen zaken voor dagélijksch gebruik, 
plaat- en boekwerken nevens fijne merken van wijn en sigaren, voorwerpen van 
kerkelijke kunst en stukken van betrekkelijk groote waarde. En dat alles niet pêle-
mêle daar neer geworpen maar met fijnen smaak gearrangeerd door Francois Pisters uit
Roermond, die terzijde gestaan werd door behulpzame dames, die zoo gaarne hulp 
verleenen als het de goede zaak betreft.
Het doel, waarvoor deze tentoonstelling geopend werd, is genoegzaam bekend. De 
ijverige herder van America wil een kerk bouwen en bemeubelen te Griendtsveen, een 
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flink bevolkte statie geheel uit een arbeidersbevolking bestaande en ressorteerende 
onder zijne parochie. Wie zal niet gaarne pastoor J. Jeuken een handje helpen, wie 
niet een steentje bijbrengen tot den bouw van een nieuw godshuis in een plaats, waar 
zoovelen onzer minder met aardsche goederen bedeelde broeders an zusters in het 
geloof daaraan dringend behoefte hebben.
Vele Limburgers on Noordbrabanters zullen voorzeker van deze gelegenheid profiteeren 
om een reisje naar ons America te maken voor den 15 dezer, wanneer de tentoonstelling
gesloten wordt. Voor wie de reis te ver is, bestaat nog wel gelegenheid zijn 
sympathie met dit echt Nederlandsch missiewerk te betuigen, door voor den 15en aan 
den Eerw. heer pastoor loten te bestellen, welke nog steeds à 50 cent verkrijgbaar 
zijn.

27 augustus 1894  BRIEVEN UIT PEELLAND.  IV. 
Wat is het in den laatsten tijd veranderd nabij de halte Helenaveen, op de grenzen 
van Noord-Brabant en Limburg! Een geheel nieuw dorp is verrezen op de plek, waar 
vroeger weinig meer te zien was dan een uitgestrekte vlakte, met heide begroeid en 
door geen boom zelfs verlevendigd! Van woningen was er nauwelijks een spoor te 
ontdekken. Bij de oude halte — thans een baanwachterswoning—bevond zich een armoedige
keet, waar jenever en bier verkocht werden en de reiziger kon wachten op den trein, 
die er enkele malen daags stopte.
Toch was het somwijlen vrij levendig op de hoogte van het kleine station.
Er is een tijd geweest, dat in de Peel veel boekweit werd verbouwd. Dit gaf aan 
verscheiden lieden werk en was voor de meeste ondernemers zeer winstgevend. Zoodra 
het voorjaar in het land was, werd de bovenste veenlaag omgehaald, en wanneer de 
kluiten dooiden wind en de zon waren gedroogd, stak men ze in brand. Honderden 
hectaren lagen somwijlen in de limburg-noordbrabantsche Peel te branden en te 
smeulen, tot groot ongemak van een gansche landstreek. Dewijl men het veenbranden 
liefst ondernam bij een drogen Oostenwind, zat dikwijls de halve Meierij (en vooral 
de Peeldorpen) in een dichten rook gehuld, die zelfs tot in de huizen doordrong. Was 
het veen uitgebrand, dan werd in de overgebleven asch boekweit gezaaid, die bij 
gunstige jaren heel wat opleverde.
Maar de bloeitijd der boekweitteelt in de Peel schijnt voorbij te zijn, en zooals wij
zien zullen, heeft de bovenste veenlaag te veel waarde gekregen, om ze tot asch te 
verbranden.
Wij gaan een kijkje nemen te Griendtsveen, onder de gemeente Horst.
Waaraan dit nieuwe dorpje ontslaan en opkomst te danken heeft? Op deze vraag is een 
zeer kort antwoord te geven: aan de turfstrooisel-nijverheid. Misschien heeft dit 
antwoord eenige toelichting noodig.
Zooals de lezer weet, is de Peel zeer rijk aan turf, die in de omliggende plaatsen 
als brandstof gebruikt en bij scheepsvrachten naar elders vervoerd wordt. Die turf 
zit echter niet onmiddellijk aan de oppervlakte, maar is door een dikke korst mosveen
bedekt, hetgeen tot vóór enkele jaren als een ware plaag werd beschouwd.
De grauwe turf toch had bijna geen waaide, en de laag is op sommige plaatsen zelfs 
anderhalven meter dik.
Nu kwamen vóór een tiental jaren uit Duitschland industrieelen over, die de bewerking
van de mosturf ter hand namen. Nabij de halte Helenaveen richtten zij een fabriek op.
En zie — een nieuwe nijverheid, die zich in korte jaren sterk uitbreidde, was in het 
leven geroepen, en honderden gezinnen verschaft zij thans winter en zomer brood.
Vroeger was het alleen 's zomers in de veenderijen levendig; omstreeks half Maart 
ving het turfgraven aan, en dit duurde tot in het najaar, maar 's winters lagen de 
werkzaamheden stil. Het veen echter, dat voor turfstrooisel wordt gebruikt, laat zich
ook in den winter bewerken. Grauwe turf behoudt haar waarde zelfs al is ze bevroren 
terwijl ze nog nat was. Met de zwarte is het geheel iets anders.
De grauwe turf wordt op de gewone wijze in het veld gedroogd en in de fabrieken 
verwerkt. Hier wordt zij uiteengerukt en versneden, daarna uitgezeefd en in balen 
geperst. Deze balen van een halven kubieken meter inhoud wegen pi. m. 150 kilo; zij 
worden bijeengehouden door een zestal latten en zijn onder en boven door vier 
ijzerdraden omgeven.
Een bezoek aan een turfstrooiselfabriek is wel de moeite waard. De massaas turf, die 
dagelijks verwerkt worden, zijn ongelooflijk groot, en de snelheid, waarmede het werk
geschiedt, is verbazend.
Na enkele minuten ziet men de turf, die aan de eene zijde in de fabriek komt, haar 
aan den anderen kant behoorlijk verpakt, gewogen en gemerkt verlaten, om dadelijk aan
boord gebracht en de wijde wereld ingezonden te worden.
De wereld ingezonden, — 't is niet te veel gezegd, want naar alle oorden van Europa, 
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ja zelfs tot in de Nieuwe Wereld vindt het turfstrooisel zoo per schip als per spoor 
zijn weg. Vooral in de groote stallen der wereldsteden wordt het als ligging voor de 
paarden gebruikt.
Behalve de vijf flinke fabrieken bij de halte Helenaveen vindt men er een te
Helenaveen-zelf, benevens nog enkele in de Astensche Peel, nabij sluis No. 13, voorts
eenige in Overijsel, Drente en Groningen. 
Het turfstrooisel biedt in den landbouw veel voordeelen aan. Het is niet alleen een 
zacht en warm leger voor het vee, maar heeft bovendien nog de eigenschap, dat het 
veel vocht opneemt. Het is veel goedkooper dan stroo en geeft een meststof, die 
volgens herhaalde proeven uitstekend is. 
De Maatschappij Griendtsveen is op het gebied van turfstrooisel-fabricage een der 
voornaamste in ons werelddeel, en er zijn dagen waarop in haar fabrieken meer dan een
half millioen kilo droge turf wordt verwerkt. Daartoe zijn meer dan één millioen 
turven noodig, want één droge turf weegt ongeveer 4 hectogram. 
Griendtsveen is een bezoek overwaard. Het getal der vreemdelingen, die er jaarlijks 
een kijkje komen nemen, is zeer aanzienlijk. Om druk bezocht te worden, is het ook 
goed gelegen: de gemelde halte Helenaveen ligt er slechts enkele minuten van 
verwijderd, en de Helenavaart, die met het groote kanaal van Maastricht naar Den
Bosch in verbinding staat, doorsnijdt de eigendommen der Maatschappij. Het getal der 
huizen is er nog vrij gering, evenals dat der gezinnen, die er voor vast hun verblijf
hebben. Verscheiden werklieden wonen wel in de nabijgelegen dorpen, maar voor een 
groot gedeelte komen zij uit de noordelijke provinciën. Wanneer de tijd van
turfgraven aanbreekt, vinden zij hier volop werk. Tegen den winter keeren zij naar 
hun haardsteden terug. Wie dan spaarzaam is geweest, behoeft den winter niet met een 
bang gemoed af te wachten. 
Griendtsveen heeft sinds ettelijke jaren een school en zal zich ook weldra in het 
bezit van een kapel mogen verheugen. 
Sedert een jaar of drie wordt er 's Zondags in het schoollokaal het H. Misoffer 
opgedragen; in de week komt de predikant van Deurne er katechisatie geven. 
Zooals ik zeide, is het nieuwe dorpje een bezoek overwaard. Inderdaad, er is veel te 
zien, dat men elders tevergeefs zoekt. 
De spoorweg-viaduct (de zoogenaamde transporteur) is het mooiste wat men op het 
gebied van turfstrooisel-nijverheid, niet alleen in ons Land, maar in geheel Europa 
vindt. 
De fabrieken, welke door zijsporen met de hoofdlijn van den spoorweg Rotterdam —
Maastricht verbonden zijn, worden met het terrein, dat erachter is gelegen, 
gezamenlijk door meer dan 50 gloeilampen verlicht.
De waterspiegel der vaartjes in 't veld ligt 1½ meter hooger dan die der Helenavaart,
en deze kanaaltjes worden door middel van een pomp uit laatstgenoemde vaart gevoed.
De drijvende fabriek trekt de aandacht van iederen bezoeker. Geen wonder, een fabriek
op een schip is ook niet overal te zien.... Maar wanneer ik u al het merkwaardige, 
dat Griendtsveen reeds op 't oogenblik aanbiedt, moest opnoemen, zou ik nog lang niet
uitgepraat wezen. Thans echter eindig ik. Een volgende maal over het leven in de 
venen en wat er verder te berde zal gebracht worden.

10 augustus 1894  HELENAVEEN. Alhier is het zesjarig zoontje
van den landbouwer M. v. S. bij ongeluk in het kanaal gevallen en verdronken.  
  
29 november 1894  Heide ontginning, een bezoek aan America-Horst.
Ik vertoefde dezer dagen te Helena veen, het welbekende centrum van uitgestrekte 
veenderijen en turfstrooisel-industrie, in de Noord-Brabantsch-Limburgsche
Peelstreek. De halte America, van de Staatsspoor, ligt iets verder oostwaarts, in de 
richting van Venloo. De buurtschap Amerika behoort echter tot de Limburgsche gemeente
Horst. Ik heb bij ontginningen geen persoonlijk belang, maar had toch, nu en dan, met
eenige belangstelling in “Telegraaf” en “Nieuws” over dat ontwerp gelezen, en omdat 
wel eens in het “Nieuws"” naar America verwezen werd, besloot ik een eindje verder te
stoomen, om in het voorbijgaan die buurtschap eens te bezichtigen. Immers Ericus, die
de werkloozen naar de heide wil overbrengen in 1500 of 2000 volgens zijn plannen nog 
te stichten dorpen, concludeerde zeer logisch dat wat hier reeds is, ook elders kan, 
en ik verwachtte dat er van hetgeen hij bedoelt hier iets te zien zou wezen.
Te A. aangekomen merkte ik nochtans alvast op, dat van eene met overleg, “planmaszig”
ondernomen heide-ontginning, van rudimenten eener geïmproviseerde “buurtschap”, hier 
allerminst iets te bespeuren is. Wat er ontgonnen is, werd sedert de laatste 30 of 40
jaren uit vrije beweging zonder plan of aaneensluiting, vóór en na door arme menschen
ondernomen, waar zij 't goedvonden; en zoo iets is in de zandstreken geen 
zeldzaamheid. Mettertijd kwam er een agglomeratie tot stand, America verkreeg een 
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stationnetje, denkelijk ten gerieve der hier wonende veenarbeiders, en men zette de 
kroon op het werk met een school- en een kerkgebouw; de buurtschap, een uur van het 
hoofddorp, werd zelfs verheven tot den rang van Roomsch Katholieke parochie. Van 
zoo’n ongemerkt, "ongedwongen" ontstaan van buurtschappen op onze heidevelden, 
waaraan sommige zich later, onder gunstige omstandigheden, tot min of meer welvarende
dorpen ontwikkelden, kan men voorbeelden bij honderden tellen, en ik stel me voor, 
dat de meeste, zoo niet alle plattelandsgemeenten der Nederlandsche en Belgische 
kempen geen anderen oorsprong hebben.
Dat is, dunkt mij, een normaal ontwikkelingsproces, waarop men zich echter niet mag 
beroepen bij het voorstel om heidedorpjes uit één stuk, als op bestelling, af te 
leveren. Immers, met het traceeren van wegen, verkavelen van gronden, optrekken van 
nette en goedkoope boerderijtjes is nog maar weinig gedaan: er dient m. i. meer gelet
op de levende dan op de doode ontginningskrachten. Ik kom daarop aanstonds terug. De 
Eerw. pastoor der nieuwe parochie, aan wien America zeer veel te danken heeft, leest 
het “Nieuws” niet; te Horst-zelf wordt het evenmin gelezen, van de geweldige polemiek
Ericus contra Heide-Maatschappij, van Bertel's goudmijn wist daar geen mensch iets 
af; niemand had er van gedroomd hoe Ericus dat kleine nest in 't zonnetje zette. Dat 
vond ik vreemd. Overigens, Ericus-zelf had pastoor Jeucken bezocht en America 
geïnspecteerd Horst en het naburige Sevenum (station Horst—Sevenum), zijn belangrijke
gemeenten der Noord-Limburgsche zandstreek; beiden bezitten nog immense heidegronden,
waaronder blokken grond, die door ligging en geaardheid wel voor ontginning tot bouw-
en weiland geschikt zijn. Ik zelf zag zulke beste heidegronden waarlijk ook liever 
zóó ontgonnen dan tot bosch aangelegd, en de heeren der Heide-Maatschappij zullen er 
wel niet anders over denken. Een veel aanzienlijker, hooger liggend gedeelte is 
echter van veel slechter hoedanigheid, en aan stelselmatige ontginning dezer gronden 
tot bouwland denkt hier niemand, noch particulieren, noch Gemeentebesturen. Waarom 
ook, daar toch, naar ik vernam, in Limburg elk jaar oud gecultiveerd land, van 
mindere kwaliteit, tot den natuurstaat terugkeert, omdat er geen huurder voor te 
vinden is.
De gemeentenaren van Horst en Sevenum houden nog vast aan de oude leer (sommigen 
zullen ze verouderd noemen), dat het bij ontginning wel degelijk aankomt op de 
hoedanigheid van den bodem, en voor de toekomst eener eventueele agglomeratie op de 
geografische ligging. Men denkt hier “pessimistisch” over heideontginning, wel wat te
veel meen ik. Wie met geld naar de hei trekt, raakt er zijn geld kwijt; wie er zonder
geld heentrekt, zal 't misschien beter gaan: hij kan niets verliezen, en wat hij 
bijwoekert is winst"; zoo dachten velen erover te Horst, in welk flink dorp ik den 
nacht heb doorgebracht.
Wel, er zijn voorbeelden van in ons land, meer dan elders misschien, dat vermogende 
“heereboeren” hun geld in de hei staken en 't erin lieten zitten. De onbemiddelde 
ontginner daarentegen geeft wat hij op de woeste vlakte veroverde in den regel niet 
meer prijs.
Beide genoemde gemeenten waren, naar ik vernam, ook volstrekt niet gesteld op 
groepeeringen zooals er zich een te America gevormd had; "ze worden mettertijd een 
lastpost, dan moet er gezorgd worden voor onderwijs, wegen aangelegd en onderhouden, 
kerken gebouwd en al wat niet meer. Het jonge dorp maakt zich van de hoofdplaats los,
ten nadeele der daar gevestigde neringdoenden, enz., (argumenten, die ik trouwens 
laat voor wat ze waard zijn). Waar 't veen betreft, wordt dit wel aan neringdoenden 
afgestaan, maar de gemeente behoudt haar eigendomsrecht, het uitgebouwde veen keert 
tot haar terug. Mocht zij wel eens veen en bodem verkocht hebben, dat zou voortaan 
niet meer gebeuren. Zij heeft zelve wel eens bosschen aangelegd, die na 30 à 4O jaren
gekapt en daarna liefst voor ingezetenen gereserveerd werden; 't gebeurt, dat 
onbemiddelde jongelieden op goed geluk huwen en geneigd zijn op de heide te gaan 
tabernakelen. De gemeente staat hun dan zoo’n hectare boschgrond af (naar het 
schijnt, waar ze verkiezen), tegen den normalen prijs van f50. Zij-zelve zal haar
bosschen wel op vrij goede heide aanleggen, en wanneer deze niet te hoog lag, en het 
strooisel er niet uit weggehaald werd, dan acht men dat gerooide bosch een derde meer
waard dan ongerepte heide, hooger liggend bosch heeft den bodem niet verbeterd. In de
nabijheid van kerk en school besteedt men f100 tot f200 voor ontgonnen beste heide, 
zoo er nog gevonden wordt.) Bedoeld jong echtpaar, zonder gereed geld in het bezit 
van onroerend goed gekomen, gaat dan wel eens bij de dorpsgenooten collecteeren, 
vergadert baksteenen en hout en kalk, en anderen weigeren niet die materialen ter 
plaatse over te brengen en helpen aan de constructie mee; de jonge man is of wordt 
boerenarbeider, veenarbeider, spoorarbeider, of iets van dien aard, en meteen wordt 
er, zeer zachtjes aan, van den in bezit genomen bunder ontgonnen. Ik zag er, die 
zich, naar het scheen, moesten tevreden stellen met een allerprimitiefst blokhuis, 
opgetrokken uit regelmatig afgestoken dikke plaggen, des winters warm, des zomers 
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koel.
Is bijverdienste, als zooeven aangeduid, in zulk een geval een onmisbare hulpbron? 
Strikt genomen, misschien niet, maar in de tegenwoordig meest voorkomende gevallen 
moet die vraag toch in bevestigenden zin beantwoord worden. Ik heb oude kolonisten 
ondervraagd, vóór 25, 30, 40 jaren daar aangeland en de eerstelingen op het terrein. 
Er was in dien tijd geen gelegenheid voor bijverdiensten, althans geen vaste en 
winstgevende gelegenheid; desniettemin hebben enkelen het zoo ver gebracht als het 
met hunne hulpmiddelen gebracht kon worden, die nu 't ontgonnen land met een os of 
een koe, een licht paard of een poney bewerken, drie of vier beesten op stal hebben, 
varkens mesten, schepen en pension nemen, om mest te winnen, en vooral veel kinderen 
grootbrachten, stemmige jongens en deerns, 't Waren allen, zooals zich denken laat, 
brave, onvermoeibare, alle ontberingen trotseerende menschen, die, niet beter wetende
als men wil, in hun lot berusten en dag aan dag, jaar aan jaar van den vroegen morgen
tot den laten avond onverdroten voortzwoegen, zoo hard, dat steedsche werkloozen en 
would be-werkloozen er stellig in de verte geen denkbeeld van hebben. Ik kreeg 
bepaald respect voor die menschen, en 't deed mij tevens genoegen, te zien hoeveel 
belangstelling zij aan den dag legden voor hetgeen ik hun, naar mijn weten, zoo al 
vertelde van betere methodes, die tegenwoordig op ondankbaren bodem met succes worden
aangewend. Een en ander hiervan was warempel reeds tot deze "nieuwe wereld" 
doorgedrongen. Ze hadden van Thomas-slakken en kainit gehoord, en door tusschenkomst 
van den pastoor, die onder elk opzicht de rechte man is, leerden ze Arnhemsch of 
Nijmeegsch compost gebruiken; een onbetaalbare grondvermenging. Pastoor-zelf spaarde 
die kostbare specie ook niet, hij had zijn tuin te “creëeren” op een schraal punt, 
maar liet er, per hectare, voor plus minus f500 compost in onderspitten.
Ik vroeg: hoe ze 't toch aanlegden in de eerste jaren hunner immigratie. — "Wel, 
menheer, we hebben ons brood in die dagen wel eens droog gegeten en de aardappelen 
met het noodige zout; ook werden er als eens heide-bezems gesneden en in den drukken 
tijd een daggeld bij den boer in het dorp verdiend, meegeholpen aan het afsteken van
turf en wat al niet, maar we kwamen toch langzamerhand, met God, vooruit." De Eerw. 
heer zei me daaromtrent: "Indien het tegenwoordige geslacht nog zoo vlijtig en zoo 
ongehoord zuinig was als de ouderen het waren, dan ware er geen reden waarom de 
besten ook nu niet zonder de veenderij of de turfstrooiselfsbriek zouden kunnen 
stellen, maar zijn er zoo nog? De tijden veranderen, de menschen met hen. Er is nu 
gelegenheid, ruime gelegenheid zelfs om geld te verdienen, en dat een arme 
aankomeling er niet naar zou grijpen, zoowel als zij die er reeds zijn (op enkele 
uitzonderingen na), ware veel gevergd. Bedoelde gelegenheid influenceert echter de 
zeden: er wordt verdiend en meer verteerd, nieuwe gewoonten en behoeften dringen zich
als vanzelf op, en de quaestie of 't zonder bijverdiensten kan, is daardoor een 
speculatieve quaestie geworden." Pastoor sprak van uitzonderingen: wel onder "de 
besten" van vroeger dagen, die ik ontmoette, waren er, die hun kinderen nimmer naar 
't veen lieten gaan en daarop roemden; "ze werden er niet beter op" (ik geloof het 
graag). Dan liever bij den spoordienst en de meisjes in “brave boeren- of 
burgergezinnen”, voorzoover de boerderij haar missen kon. Niet altijd is de “groote 
gelegenheid” om elders geld te verdienen bevorderlijk voor de boerderij, nl. dan 
wanneer niet minstens een der kinderen voor haar behouden blijft (daar zou zekere 
veelbesproken wijziging der wet op de verdeeling van nalatenschappen te pas komen). 
Voor hen die van jongs af op andere manier hun brood leerden verdienen, wordt de 
heideboerderij allicht bijzaak, de handen staan voor den veldarbeid verkeerd. Zij 
huwen, vestigen zich in andere plaatsen; het ouderenpaar blijft op hoogeren leeftijd 
verlaten zitten, en 't bedrijf gaat niet meer vooruit.
L.  X. X.

7 juni 1895  - Te Helenaveen is een 16-jarige jongen uit Zomeren,
bij het baden verdronken.

2 juli 1895  Helenaveen, 1 Juli. Gisteren middag is door eene tot dusverre onbekende 
oorzaak brand ontstaan in een turfhoop, ter grootte van circa zestig kubieke meter, 
toebehoorende aan de maatschappij “Griendtsveen.” Aangewakkerd door den hevigen wind,
verspreidde het vuur zich zoo snel, dat aan blusschen niet te denken viel en de hoop 
geheel in de asch werd gelegd.
De schade wordt geraamd op pl. m. 60 gulden door assurantie gedekt.

13 september 1895  Te Helenaveen (N. -Br.), is de bliksem geslagen 
in een turfhoop, waardoor brand ontstond en ongeveer 100 kubiekmeter turf vernield 
werden.
Het verbrande behoorde aan de Maatschappij "Helenaveen."
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14 september 1895  Helenaveen, 11 Sept. In de afgeloopen nacht is alhier nabij de 
stationshalte een hoop turf van p. m. 90 kubieke meter, eigendom der Maatschappij
Helenaveen, door vuur vernield. De oorzaak wordt toegeschreven aan het inslaan van 
den bliksem, daar in dien nacht zich een hevig onweder boven deze streek heeft 
ontlast.

17 september 1895  Eene turffabriek, toebehoorende aan de “Maatschappij
Griendtsveen”, te Helenaveen, is Zondagnacht door brand verwoest. Ook al de 
machinerieën zijn vernield.
De oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd.

21 september 1895  - Zondagnacht brak te Helenaveen brand uit in de
turfstrooiselfabriek, genaamd de “Transporteur” toebehoorende aan de maatschappij G?,
tengevolge waarvan die fabriek geheel is uitgebrand en de machineriën dermate door 
het vuur hebben geleden, dat ze voor het gebruik zeer waarschijnlijk zullen zijn 
verloren. Eene partij turf en hout om de fabriek gelegen, werd eveneens een prooi der
vlammen.
De schade is vooralsnog niet te ramen doch is door de assurantie gedekt.
Oorzaak onbekend.

15 oktober 1895  Helenaveen, 12 Oct.  Gisteren avond tusschen 11 en 12 ure is alhier 
in een in de vaart liggend aakschip toebehoorende aan W. S. Bloem, steenfabrikant te 
Weurd bij Nijmegen (schipper J. Pardoel), beladen met circa 4000 ton turf van de
Maatschappij Helenaveen, door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand ontstaan. Het
gevolg was, dat schip en lading een prooi der vlammen werden, terwijl slechts een 
weinig van den inboedel van den schipper werd gered.
De schade is vooralsnog niet te ramen, doch deze is door assurantie gedekt, met 
uitzondering van den inboedel.

7 februari 1896  HEIDE-ONTGINNING EN WERKLOOSHEID.
In eene vergadering van Burgerplicht Afd. VIII, gehouden in Café Flora, trad 
gisteravond de Heer J. Baron (Ericus) als spreker op met het onderwerp: "Heide-
Ontginning en Werkloosheid." De Spreker werd op sympathieke wijze door den
Voorzitter, den Heer Lalleman, bij het auditorium ingeleid, en dit gaf, door een 
krachtig applaus, te kennen, dat die Voorzitter niet inisgetast had, toen hij zeide, 
dat een man als Ericus van aller onverdeelde aandacht reeds van te voren verzekerd 
kon zgn. De Heer Baron ving aan met te wijzen op hei treurig verschijnsel, dat in 
onze dagen overbevolking in de groote steden gepaard gaat met ontvolking van het 
platteland, iets dat niet zoo mag blijven. De landbewoner kan zich onmogelijk thuis 
gevoelen op een onfrissche achterkamer, drie hoog, in een groote stad. Hij moet naar 
zijn platteland terug: naar de Mookerhei desnoods — omtrent welke Mookerhei de 
spreker (men kan 't van Ericus begrijpen) lang niet kwaad te spreken was. Hij 
wenschte zelfs, dat 't elken stedeling zoo goed mocht gaan als de armste man op de 
Mookerheide. En daarna begon hij te spreken over America, de nu zeker wel genoegzaam 
bekend geworden heistreek in Brabant, bekend, dank zij Ericus, dank ook niet minder 
den onvermoeide pogingen van pastoor Jeuken. De Heer Baron deelde o. a. omtrent de 
bevolking mede, dat zij bestond uit de roerigste elementen, welke Friesland en
Groningen opleverden: lieden van wie men indertijd gezegd had, dat ze socialisten, 
zelfs anarchisten waren, en dus alles in het pas gestichte dorp in rep en roer zouden
brengen, en ziet, diezelfde lieden, mochten zij dan ook al vroeger eigendom 
"diefstal" genoemd hebben, zij waren thans aan hun "eigendom" gehecht, zooals 't wel 
meer gaat, als men zaken beoordeelt, die men niet kent. Verkwisters of luiaards kent 
men niet in America. De spreker had hier ruimschoots de gelegenheid om de waarde van 
heigrond in het licht te stellen en te doen uitkomen hoe verkeerd men vroeger deed 
met kleigrond alles en heide zoogoed als niets te achten. Gelukkig begint thans meer 
en meer het inzicht door te dringen, dat alles aankomt op de bewerking van den grond.
Spr. althans verkoos den goedkoop te verkrijgen heigrond (gelegen aan spoor, tram of 
vaart) boven ouden grond, zelfs den goedkoopsten. Dat laatstbedoelde gronden nu juist
niet in alle opzichten de voorkeur verdienen, bewijst het feit, dat bijv. verleden 
jaar aan het Amsterdamsch Abattoir niet minder dan 1730 runderen, als lijdende aan 
tuberculeusheid, zijn afgemaakt, een ziekte, waarvan men niet hoort in de magere 
heidestreken; ja zelfs gaat het met de ziekte aangestoken vee wel eens naar diezelfde
heigronden, om weer genezen te worden, wat zeer dikwijls gelukt. Spr. stond hierna 
«til b$ de oorzaken, welke de heibewoners naar de steden drijven, en de schadelijke 
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gevolgen daarvan, en gispte in krachtige bewoordingen de kunstmatige werkverschaffing
op het platteland. Die werkverschaffing, meende hg, had dezelfde uitwerking als 
sterkedrank: zij doet geen nut, schade zelfs, en men raakt er aan verslaafd. De 
arbeiders verleeren het werken, geven zich over aan spel en drank en worden 
onbruikbaar, 't Zou z. i. zeer wenschelijk wezen, als een groot gedeelte van de 
velerlei soort van handwerkslieden uit de groote steden naar het platteland 
verhuisden, ter bevolking nl. van op verstandige wijze te stichten dorpen.
De spr. schetste hierna hoe 't te Horst in Limburg (America) toegaat. Een jonkman, 
die wil gaan "timmeren", d. w. z. een huis bouwen en daarna trouwen, krijgt van 
gemeentewege een hectare grond en bearbeidt dien groud onder het oog van alle 
dorpsgenooten. Hij doet dus zijn uiterste best en is in den regel na verloop van 
enkele jaren eigenaar van 2 of 3 hectaren grond, die hem f50 per hectare gekost 
heeft; tegen 3 pCt. heeft men hem daarvoor gaarne het geld geleend.
Na nog gewezen te hebben hoe verkeerd in vroeger jaren de ontginning werd aangepakt 
'en hoe dit vooral thans veranderd is door eene betere wijze van bemesting, betreurde
spr. het zeer dat de meeste bezitters van heidegronden daarmete niets uitrichtten en 
ze ook niet verkoopen wilden. Daarin moot verandering komen, al heeft men spreker wel
eens om zijn ijveren in die richting een "oproermaker" genoemd. Zulke gronden, meent 
hij, moeten kunnen onteigend worden, en met vreugde heeft hij dan ook gezien, dat de 
Liberale Unie uitbreiding van het onteigeningsrecht in haar program heeft geschreven.
Hij wenscht, dat alle partijen haar hierin zullen volgen. Dat is geen oproer- maar 
vredeprediking. Oproerprediken is 't om te zeggen: de armen, de werkloozen, moeten 
zichzelven maar redden. Er is geen beter middel tot grondige, voortdurende 
bestrijding van de werkloosheid, dan goedgeleide heide-ontginning, en spr. zou dan 
ook willen, dat bij de verkiezingen aan alle candidaten in de eerste plaats gevraagd 
werd.- hoe denkt gij over heide-ontginning, wat wilt gij doen tegen de werkloosheid ?
(Applaus.)
Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den Heer Salentijn, landbouwer
te Sloterdijk, die er tegen protesteerde, dat de opkomst van belangstellenden niet 
grooter was geweest. Waar door iemand als Ericus wordt gesproken over zalen van zoo 
groot gewicht voor het Nederlandsche volk, had geen plaatsje onbezet moeten zijn. 
Spr. noemde Het Nieuws van den Dag zijn papieren vriend; maar hij meende toch, dat 
het blad te bescheiden was geweest en met vette letters het bericht van Ericus' 
lezing had moeten vermelden. Spr. hoopte, dat ons blad de kapitalisten krachtig zou 
opwekken tot bevordering van de zaak der heide-ontginning!
Op een schriftelijk tot hem gekomen vraag, wat te doen was in afwachting eener 
uitbreiding van het onteigeningsrecht, antwoordde de Heer Baron, dat b. v. 
philanthropen de zaak konden aanpakken: in Brabant en Limburg en ook in het noorden 
van Noord-Holland is tegen niet te duren prijs nog wel grond te krijgen. Ook zouden 
van regeeringswege wel landbouwdorpen kunnen aangelegd worden, evengoed als de 
Regeering nu landbouw-proefstations opricht, terwijl ook van particuliere zijde veel 
zou kunnen gedaan worden. Men zou den grond in de kom van zulk een dorp kunnen 
verkoopen aan neringdoenden. De spr. herinnerde ook aan de turfstrooiselindustrie 
nabij Griendsveen en aan de boterfabriekjes van America, waar zeer goede boter bereid
wordt, welke voor f1.40 per kilo naar Antwerpen gaat.
De vergadering werd hierna gesloten door den Voorzitter, die, onder luide instemming 
van de aanwezigen, den Heer Baron dank zeide voor zijn voordracht en den wensen 
uitte, dat hij nog lang en met succes werkzaam zou zijn in het belang van den 
Nederlandschen land- en tuinbouw, beide groote factoren van ons volksbestaan.
De vergadering was voor eene afdeelingsvergadering vrij talrijk bezocht, en de 
stadsbewoners bleven aan dit landelijk onderwerp tot den einde toe onverdeeld hunne 
aandacht schenken.

17 februari 1896  Land-ontginning en alles wat daarop betrekking heeft.
CLIV. *) 
Errata. Twee hoofdbezwaren tegen ontginning, die gemakkelijk weg te ruimen zijn.
Nog een en ander omtrent den heer Bruijn v. Rozenburg.
Pachtstelsels. Rapport van Hollands Noorderkwartier.
[...] In mijn lezing te Amsterdam heb ik wel gezegd, dat men in de gemeente Horst 
(Limburg) althans vroeger, 1 H.A. grond eerst gratis in gebruik kreeg, niet dat men  
die gratis kreeg. Overal kan men wel voor 5 á 6 jaar heidegrond gratis in gebruik 
krijgen en daarna pachten, maar hier in Horst (Limburg) mag of mocht men de ontgonnen
H. A. en nog2 daarbij koopen. Dit mag men anders slechts zelden. […]

25 februari 1896  [uit de Java-bode]  Nederlandsche Brieven.
VENLO, 25 Februari 1896.
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Ericus (alias de heer Baron), landbouwspecialiteit en medewerker aan het Nieuws van 
den Dag, had te Amsterdam eene lezing gehouden en daarbij weer danig op zijn 
stokpaardje gereden: heide-ontginning en emigratie uit de groote steden naar het 
platteland. Hij had toen ook melding gemaakt van de landbouwproeven van een
limburgschen geestelijke, pastoor Jeukers, en zijne mededeelingen hadden ons den lust
bijgebracht om zelve eens een kijkje te nemen in contreien, die men met alle recht 
"den achterhoek" zou mogen noemen.
"Fideele broeders!" had hij ons verzekerd, "die heeren pastoors, althans voor 't 
meerendeel. Ze ontvangen hun gasten goed en vragen naar geen geloof. Pas alleen op 
dat ge niet op een vastendag komt!"
Nu, zoo kwam 't ook uit. Op de kaart gezien was de afstand van Amsterdam tot Venlo 
(maar zoover behoefden we niet eens te gaan) een aanmerkelijke distantie, maar met 
den sneltrein viel 't traject erg mee: drie uren ongeveer. De route liep over 
Utrecht, 's Hertogenbosch, Bokstel en Helmond; het tusschenstation, waar we moesten 
afstappen, droeg den ongewonen naam van Amerika. Welnu, in het eigenlijke, het 
werelddeel Amerika, had ik wel een Batavia aangetroffen, waarom niet in Holland een
Amerika!
De verandering in de trekken van het landschap, naar gelang we verder zuidwaarts 
kwamen, was zeer goed merkbaar. De welige weilanden en 't hoog opgaand hout 
verdwenen; hei en jonge sparren kwamen er voor in de plaats. Zelden eens een flinke 
boerenhoeve, of een welvarend en helder dorp; 't waren meest onaanzienlijke, geringe 
woningen, oogenschijnlijk van daglooners en kleine boeren, wat we langs den weg 
zagen. "Dat is ook al wat men met dezen armen grond kan doen!" zei mijn metgezel, "er
dennen op planten. Die willen er ten minste nog groeien, en op die wijze brengt men 
een beetje humus op den grond. Ofschoon Ericus zegt, dat men te gelijker tijd ook de 
luttele groeikracht, welke in den bodem zit, daaraan onttrekt, dewijl het wassend 
geboomte die verbruikt. De geleerden zijn 't hier oneens." 
Af en toe komt ook bouwland te voorschijn, maar schraal bouwland. Klaarblijkelijk is 
't enkel het bovenste en dunne korstje van uitgestrekte zandgronden, door verwering 
en door bemesting in rentegevend land veranderd. Dan volgt weer de bruine heide en 
daaroverheen de eentonige strooken van aangeplante dennen en sparren, 't Is over 't 
geheel een onaanzienlijk landschap en waarvan 't in de Schrift zou heeten: "Kaalheid 
is over Gaza gekomen!" 
Steeds verder oostwaarts brengt ons de trein, totdat we de grens tusschen de 
provinciën Noord Brabant en Limburg over zijn; we bevinden ons in de Peel. 
"Wat zijn dat voor stapels?" en ik wijs mijn reiskameraad op vierkante hoopen, 
bruingrauw van kleur tamelijk hoog en ongefatsoeneerd in den vorm, waarmee net vlakke
landschap van afstand tot afstand is afgezet. 
Ik denk: steenen. Waarschijnlijk heeft men hier als plaatselijke industrie 
steenbakkerijen."
Hier glimlacht een van onze medepassagiers en zegt: 
"Met zulke steenen zou ik niet graag een huis bouwen, 't Zijn turven, meneer, turven!
En nog wel van de minste kwaliteit; 't is het zg. grauwe veen, de bovenste en vrij 
nuttelooze aardlaag, waarmee men vroeger in 't geheel geen weg wist en die men zelfs 
van het terrein moest wegvoeren ten einde bij de iets dieper liggende turf te komen. 
Zoo ergens, dan werd hier het spreekwoord bewaarheid: "in 't veen ziet men op geen
turfje." Maar sedert de turfstrooiselfabrieken in werking zijn gekomen, heeft men ook
voor deze waardeloos geachte grondstof het débouché gevonden".
We hebben de stations Deurne en Helenaveen achter den rug; thans komt Amerika. 
En waarlijk, daar staat pastoor Jeukers op het perron. We hadden hem vooraf belet 
gevraagd en hij had ons op heuschen toon het antwoord gezonden dat we gerust bij hem 
konden aankloppen. Tafel en bed zouden gereed staan. Alleen, geen illusiën omtrent 
eene bloeiende landbouwkolonie; die mochten we thuis laten. Ericus had dat alles veel
te mooi voorgesteld, en behalve de rhetorische versieringen van zijne rede kwamen ook
de welwillende overdrijvingen voor zijne rekening. 
Heeroom was eene korte, welgedane figuur, met blozend en gevuld aangezicht, ietwat 
boersch van uitdrukking. Trouwens, het is eene bekende daadzaak dat, waar de
protestantsche geestelijken veelal tot den deftigen burgerstand behooren, de R. K. 
kerk hare priesters en hare geestelijke zusters dikwijls uit den landbouwersstand 
recruteert. Het zwartvilten pastoorshoedje en de geestelijke soutane deden dit 
rustieke in 's mans uiterlijk intusschen eenigszins vergeten, terwijl onder dat zwart
en stemmig gewaad een buikje niet te miskennen viel.
"Hier hebt ge nu dat weidsche Amerika van de amsterdamsche lezing", zei pastoor, 
nadat zijne vleezige hand de onze had geschud. "Ge ziet, 't is een plek midden in de
hei, 't is au beau milieu van het limburgsche achterland. Die verspreide huizen, 
welke ge daar tusschen de turfhoopen ziet, zijn de arbeiderswoningen; want behalve 
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een paar ambtenaren en spoorweg-geëmployeerden wonen hier niet anders dan arbeiders. 
Onze kleine gemeente telt ongeveer 600 zielen en behoort onder het grootere dorp
Horst, het volgend station den kant naar Venlo op. 't Is niet eens eene 
oorspronkelijke bevolking, de meesten zijn van elders gekomen. De eigenlijke trafiek 
in deze streek, derhalve ook in de naburige koloniën Helenaveen en Griensveen, in de
turf, zoo voor brandstof als voor bouwtrafiek; of althans ik ben bezig het te 
probeeren!"
"Dat is zeker brandhout!" zegt mijn reisgezel, en  wijst op een paar goederenwagens 
volgeleden met jonge dennenstammen.
"Neen, alleen de wortels dienen daarvoor. Die worden als brandstof gebruikt in 
kalkovens; de stammen zelve gaan meestal de grens over naar Duitschland, waar ze in 
de mijnen gebruikt worden om de schachten en gangen te schoren. Of ook worden ze op 
de plaats zelf verwerkt, tot ruwe emballage voor de pakken turfstrooisel. Maar 't is 
meest jong goed. Wanneer zoo'n aanplant een jaar of tien gestaan heeft, dan wordt ze 
gerooid, de wortels uit den grond gepeuterd en die grond zelf omgewerkt tot bouwland.
Natuurlijk met meststof. Zonder dat krijgt men hier niets gedaan!" 
Zoo pratende zijn we den mullen zandweg op gewandeld, die van het kleine station de
hei in voert. Spoedig komt de kleine kerk in 't gezicht, nog met den gloed der 
nieuwheid overtogen, en daar naast de pastorie. 't Is verreweg het fraaiste gebouw 
van dit Amerika. Beide, bede- en woonhuis, getuigen van de ruime beurs waarover de 
Kerk beschikt en waarmee zij hare bolwerken opricht hier in 't veen van een 
achterhoek, daar in het centrum van een hoofdplaats, waar slechts de belangen van de 
Ecclesia militans dit vereischen.
Maar tevens valt mijn blik op een vrij armelijke woning met het opschrift Rust wat, 
en aan de voorzijde: "Café New-York."
"Ja ja", zegt onze gastheer glimlachend, wanneer hij mij dien kant op ziet kijken, 
"ook hier vindt ge het gezegde bevestigd dat, waar Onze Lieve Heer een kerk opricht, 
de duivel er een kroeg naast bouwt. Evenwel moet ik tot eer van mijne parochianen 
zeggen, dat ze dien herbergier niet rijk zullen maken, 't Is over 't geheel goed 
volk, geen drinken en twisten, geen anarchistische theorieën en geen bekkensnijden! 
Daarbij trouw in de vervulling van hunne godsdienstplichten. Alleen, ze zijn wat 
ultra-voorzichtig.... zal ik maar zeggen, wanneer 't op geld uitgeven aankomt. Daar 
redeneer ik nu reeds maandenlang om hen tot de oprichting eener kleine coöperatieve 
zuivelfabriek over te halen, gelijk er in den omtrek reeds eene staat, die goede 
resultaten geeft. Maar aan dat ioor zijn ze doof. Heeroom moet maar eens over wat 
anders preeken. Mag ik de heeren verzoeken...."
Tegelijk opent hij ons de deur zijner woning. 
Wij komen in een ruime, zindelijke gang, met blauwe plavuizen bevloerd, de muren 
versierd met eenige gekleurde lijsten en arabesken. Een fraaie glazen deur sluit aan 
de achterzijde die gang af en daaruit komt ons tegemoet vooreerst een muisvaal 
puckhondje dat, minder verdraagzaam dan zijn meester, de vreemde bezoekers begint aan
te blaffen.
Daarna een grof en nuchter vrouwmensch, breed-gebouwd, kort op de beenen en 
zwaarlijvig. 't Is eene grosse cornmère, gelijk ik haars gelijken zoo vaak op 
belgische markten en straten had gezien, het hoofd gedekt met een soort van 
bagijnemuts, het lichaam voor de bovenste helft gewikkeld in een dikken omslagdoek, 
daaronder een donkergrauwen rok, en muilen aan de voeten. 't Was de meid-huishoudster
van zijn eerwaarde, een vrouwelijk factotum, tegelijk keukenmeid, huisbediende, 
verstelnaaister, schoonmaakster, huismeesteres en wie weet wat al meer.
Slechts een paar fluisterende woorden wisselde zij met haren meester, en spoedig kwam
zij aansloffen met een kistje sigaren en een flesch portwijn. Wij waren in eene 
zijkamer gelaten, die aan de voorzij de uitzag op den kleinen tuin welke het huis 
omgaf; een zanderig hofje, waarbinnen eenige schrale heestertjes stonden, en in de 
bloemperkjes een aantal tulpenbollen, nauw uitgebot, hun best deden om in den 
kunstmest voorttetieren. Het vertrek was burgerlijk netjes gemeubeld, zonder de 
minste luxe. Op den schoorsteen een crucifix tusschen een paar ordinaire vazen, 
enkele gravures van eene gewijde voorstelling tegen het donker behangsel, gewone maar
helder witte vitrages voor de ramen, een goedkoop gestreept karpet op den 
geschilderden planken vloeren langs de wanden eenige ouderwetsche stoelen en eene 
dito commode.
"Een koloniënstichter ben ik niet," zoo ving de pastoor aan, toen we onder een sigaar
en een glas wijn bij eenzaten. "Ik alleen zou niet kunnen doen 't geen eene 
georganiseerde vennootschap met maatschappelijk kapitaal vereischt, of waartoe b. v. 
het Leger des Heils in staat is. Ik moedig alleen aan en ik geef het voorbeeld. Ik 
heb eenig geld in dezen grond gestoken om den menschen te laten zien, dat er nog wel 
iets meer in steekt dan turf. Want onze veenboertjes zijn voorzichtig en wagen zich 
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niet op ijs van één nacht. De menschen verdienen hun geld ook te moeizaam dan dat ze 
iederen gulden niet zouden omkeeren alvorens dien uit te geven. Ik heb nu wat grond 
gekocht en wat mest, ik heb dien laten bewerken, waardoor eenigen nog een goed 
dagloon verdienden, en vervolgens verpacht. Op een stuk gerooiden boschgrond b. v. 
heb ik een drietal tuinders nit Holland noergrezot, thans bezig zijn met dien grond 
om te werken, te effenen en te bemesten, ten einde er dan erwten, boonen en augurken 
te planten. Slaagt die proef dan zijn we een heel eind verder, want dan heeft de 
bodem zich uitgewezen als geschikt voor de warmoezerij en dat kan een fraaien stuiver
in 't laadje brengen." 
"Waarom geen granen geplant?" vroeg ik. Heeroom schudde 't hoofd. "In granen is reeds
lang overproductie," zei hij. "De prijzen zijn in de laatste jaren zoo laag geweest, 
dat ze nauw de productiekosten dekten. Amerika (natuurlijk niet dit Amerika) brengt 
met zijne machinale bewerkingsmethoden en zijne ontzaglijke akkervelden zulke 
hoeveelheden aan de markt, dat onze boeren daar niet mee concurreeren kunnen. De 
veeprijzen houden den wagen nog weer zoowat in 't spoor, maar de toestand is 
zorgelijk en de emigratie-cijfers toonen dat genoegzaam aan. Wij hebben reeds te veel
boeren, die "achteruit boeren." De verhoudingen zijn zóó, dat van de tien landbouwers
er misschien één is die winst maakt, en één die quitte speelt; de overige acht komen 
niet rond."
"Maar wanneer dat het geval is," merkt mijn reisgenoot op, "wie wil dan boer zijn?"
"Hm!"— en pater schonk ons nogmaals een koppig glaasje in — "het is hier zoozeer geen
kwestie van willen, als wel van moeten. De meesten zijn boer van 't eene geslacht op 
't andere en kennen niets anders dan hun vak. Wie geheel aan lager wal komt, moet 
zijn verhypothekeerd boeltje van de hand zetten en van baas knecht worden. Voor t 
overige houdt men vol zoo lang men kan en hoopt op betere tijden."
"In 't zuiden dezer provincie heb ik toch flinke en royale boerenhoeven gezien!" 
"Ja, pachthoeven, maar niet altijd eigendom. Ze behooren aan de adellijke kasteelen; 
ook wel eens (hier kuchte pastoor even) aan de geestelijkheid, maar 't blijft de 
vraag hoe de zetbaas zelf er mee uitkomt."
"Waarop bestaan dan uwe zeshonderd parochianen ?" 
"Hoofdzakelijk op het loon van den fabrieksarbeider, dat van f6 tot f9 en meer 
bedraagt. Er zijn hier wel een half dozijn turfstrooiselfabrieken in exploitatie en 
eenige daarvan concurreeren scherp, ook ten aanzien van het arbeidsloon. In zijn 
vrijen tijd bewerkt de man den grond, welke de maatschappij hem bij zijn huisje in 
bruikleen heeft afgestaan en zoo gebeurt het wel dat men de menschen bij maneschijn 
nog op het veld ziet. Ofschoon nu slechts weinigen het tot welvaart brengen, 
eigenlijke armoede, huiveringwekkende armoede, gelijk ze bij u te Amsterdam en in 
iedere groote stad gevonden wordt, bestaat hier niet. Eenieder weet zich redelijk wel
te bedruipen. "Elck sijn glas, elck sijn wijf!" — gelijk onze vaderen het 
uitdrukten." 
"En zijn 't alle hollandsche vennootschappen, welke dit gedeelte van de Peel tot 
ontwikkeling brachten?" 
"Allen? neen. Misschien hebt ge wel de borden gezien langs de lijn, met het opschrift
THE GRIENDTSVEEN MOSSLITTER COMPANY LIMITED, en waggons waarop geschreven: COMPAGNIE 
DE LITIÈRE DE TOURBE. Dat duidt reeds op vreemd kapitaal. De maatschappij te
Griendtsveen is wel de grootste en wanneer ge aan het dichtbijzijnde station komt, 
dan zult ge den omtrek letterlijk bedekt vinden met turfstapels. Enkele daarvan 
hebben omvangrijke afmetingen, 't zijn letterlijk vestingen van turf. Dat is dan ook 
de wintervoorraad. Bij vriezend weer of zware regens is de veldarbeid niet wel meer 
vol te houden en dan neemt men het materieel voor de fabrieken maar van die stapels, 
welke in den zomer zijn opgetast. Na 't eten zullen we eens van die installaties 
bezichtigen. De heeren zullen mij even willen excuseeren ..."
Onze gastheer stond op en begaf zich naar zijn achterhuis, denkelijk om met Hare 
Dikheid te confereeren over de tafel. Hij had ons, heengaande, eenige couranten 
toegeschoven tot tijdkorting, couranten, wier namen ons vreemd genoeg in de ooren 
klonken. Hadden wij ze te Amsterdam ooit op een leestafel gezien? 
Daar was b. v. De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad voor Bergen op Zoom en omstreken, 
De Vraagbaak, de Reizende Nieuwsbode, de Nieuwe Tilburgsche Courant, enz. 
Bekender klonken reeds de namen van Provinciale Noordbrabantsche Courant en
Limburger Koerier, beiden goed katholiek. 
"Luister eens naar dit staaltje van de landstaal" — zei mijn tochtgenoot, die het 
laatstgenoemde blad in handen had. "Dat men het provinciaal dialect zoo spreekt, 
verwondert mij niet; dat is zoo in bijna ieder gewest. Maar wel dat men het zoo 
drukt, 't Is een advertentie, die betrekking schijnt te hebben op de recente 
vastenavondfeesten: 

Radikaal-impressionistische 
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PUFFERKES-PARTIJ 
in Momus tenpel 

met alle agreminten, compleminten en in-
streminten die bij een dergelik gestereo-
typeerd Momusflest huuren (behooren) en 
en er metwerking van ene koddige vreem-
den étranger, dee neet hei van dan is. 

Om oet te scheien met 't begin: 
Oetdeiling van 2200 wittebroejer (wit-

tebrooden)aon den erme. 
Dee neet gemaskeerd of gedeguiseerd 

kumpt, moot in baltoilet zien.

"Ja, 't is een vreemde taal voor zoo'n étranger die niet hier vandaan is !" — erkende
pastoor Jeukers, die weer binnenkwam. "Geen wonder echter, want Limburg heeft in 
vroeger tijd reeds zooveel heeren moeten dienen, 't Is duitsch geweest, bourgondisch,
spaansch, hollandsch en fransch; het weet haast niet meer à quel saint se vouer. De 
steden hebben iets weg van 't belgische type, maar aan den oostkant zijn de duitsche 
grenzen weer dicht bij. Komt ge in Venlo, dan zal 't u opvallen dat men daar voor 
eenzelfde inrichting wel drie verschillende namen heeft en die boven de deur 
afficheert; hier Schenkwirthschaft, daar Estaminet, ginds Tappery.
"En," liet hij er glimlachend op volgen, "ze schrijven zich allen zoo MET VERGUNNING,
naar 't wel schijnt."
"Mag ik u thans verzoeken mijn bescheiden disch te deelen?"
Hij ging ons voor naar een tweede zijkamer, die zich aan den anderen kant van de gang
bevond, en in inrichting en meubileering niet wezenlijk verschilde van de eerste. 
Hier stond de tafel gedekt, waaraan wij ons neerzetten. Pastoor boog zich even 
voorover, maakte het teeken des kruises en verzonk eenige oogenblikken in prevelend 
nadenken, waarin wij hem natuurlijk niet stoorden. Evenmin de dienstbare, die met de 
soepterrine achter de deur stond. Alleen het puckhondje scheen aan ons het 
kettervleesch te ruiken en bromde zachtjes een waarschuwing, gelijk zijn kanien 
instinct hem dat scheen in te geven.
"Wij volgen hier de wijze van 't land," ving zijn eerwaarde, zich oprichtende, weder 
aan"; wij verrichten onze devotie voordat we den maaltijd aanvangen. Bij u te 
Amsterdam weet men daar misschien zoo niet van, heden ten dage, maar stellig was 't 
volgens oud gebruik. Zegt niet vader Cats:

Houdt dit voor d'eerste tafelwet: 
Zit waar de waard u nederzet. 

Doch of je staat, of dat je zit, 
Maak dat je God te voren bidt, 
opdat je zegen krijgen meugt, 
En zoo geniet je regte vreugd.

Verder, om één ure houden we onzen hoofdmaaltijd, anders dan in de hollandsche 
hoofdsteden, waar men dat wel eens zes uren later doet. Voor de rest een stevige 
avondboterham met thee, koud vleesch, een paar eieren of een kliekje van den vorigen 
dag. Denk nu niet dat ik dit zeg om u op iets voortebereiden; 't geen ge hier op 
tafel ziet, is alles versch met den trein aangebracht." 
Inderdaad, de maaltijd is eenvoudig, maar goed. Eerst een krachtige soep, daarna 
groote sneden gebraden ossenvleesch, met aardappelen en malsche andijvie; vervolgens 
schapenvleesch met appelmoes, en een paar vruchten als dessert. Een en ander 
doorgespoeld met een flesch rooden bordeaux. 
Wanneer de tafel is afgenomen en het kistje sigaren de ronde heeft gedaan, vertelt
pastoor nog 't een en ander over zijne indrukken en ervaringen, over de personen die,
door eenzelfde doel als wij gedreven, hem in deze eenzaamheid kwamen opzoeken, over 
zijne verhouding tot het gemeentebestuur, de geschiedenis der kolonie Amerika, enz. 
Vervolgens trekken we onze winterjassen aan, want er blaast een gure wind over de
heide, en wandelen naar buiten, het mulle zandpad op.
"Hier," zegt onze leidsman, en wijst op eene kleine boerderij, "woont een man, die op
deze plaats kwam met tweehonderd gulden in den zak en het daarmee zoo ver gebracht 
heeft, dat hij nu een eigen woning bezit, grooter dan die van de andere bewoners, met
landbouwgerei, vee, een flinken lap grond er om heen, enz. Ericus, naar ik hoor, 
heeft dien man als voorbeeld aangehaald en volgens zijne voorstelling zou men gaan 
gelooven, dat nu wel iedereen met tweehonderd gulden zich dezelfde toekomst kan 
veroveren. Maar 't is hier ook: één zwaluw maakt nog geen zomer. Het is dien man 
meegeloopen; daarbij, hij heeft zuinig geleefd, geduldig gulden bij gulden opgespaard
en zich die kleine genoegens en kleine overtolligheden ontzegd, welke het leven 
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versieren en verfraaien; hij heeft dat een halven menschenleeftijd volgehouden en zoo
is hij eindelijk op ruim zestigjarigen leeftijd de man geworden, die thans als 
mustergiltig wordt aangehaald door "landbouw-specialiteiten."
Zal het echter ook anderen zoo meeloopen? Zullen ook anderen het van zichzelve 
verkrijgen kunnen om jaar in jaar uit een leven als van een werkpaard voort te 
zetten, en vrouw en kind in dat leven te doen deelen? Ik geloof het niet. Ik geloof 
niet eens dat die man, welke een pionier van deze streek was, wederom hetzelfde 
resultaat zou bereiken, stond hij thans nog eens weer met zijne tweehonderd gulden 
hier midden op de hei".
Wij kwamen nu voorbij het veld, waar de drie tuinders bezig waren hun van heeroom 
gepachten grond te bewerken: bijkans twee bunders. 
Deze kwam er nog eens op terug hoe gaarne hij 't zou zien dat deze lieden, die met de
warmoezerij van kindsbeen af bekend waren, er in slaagden om aan den heidegrond van 
de Peel dezelfde veldvruchten af te dwingen als ginds, aan den bodem van Zuid-
Holland. 
"Want zoo die proeven gelukken," voer hij voort, "dan is de grond daardoor 
aanmerkelijk in waarde gestegen; en wie weet of, bij voortgezette bewerking en 
bemesting, de bloembollencultuur er niet mede gedijt. De cijfers van de waarde van 
zulke gronden klinken ons hier fabelachtig in de ooren. Een bunder braakliggende 
heidegrond in deze streken is, van een gunstig gestemd gemeentebestuur, allicht voor 
vijftig gulden te bekomen. Maar nog dezer dagen is te Hillegom, in den omtrek van 
Leiden, een perceel van nog geen vier bunder, 't welk zich eigende voor de 
hyacintencultuur, verkocht voor ruim twintig mille! 
Welk een vooruitzicht! 
Maar" — ging hij peinzend voort — "ik zal al blij wezen wanneer ik hier mijne 
augurkjes zie groeien, of 't mocht me ter zake van mijne groote verwachtingen eens 
gaan als Perrette met haren melkpot, waarvan de fabel mij van de schoolbanken nog is 
bijgebleven:

Quel esprit ne bat la campagne, 
Qui ne fait châteaux en Espagne! 

Ook mijn melkpot mocht eens breken, en ik zelf Gros-Jean comme devant blijven." 
Een eind verder kwamen wij aan de school. 
De meester stond op een zandvlakte daarachter zijne kippen te voederen. Pastoor 
vertelde ons dat hij tegelijk herbergier en logementhouder te Horst, en schoolmeester
in Amerika was. Hij dreef zijne nering gelijk Jan Steen zijne tapperij (waarvan hij 
zelf de beste klant was).

— het mes houdt twee kanten, 
Zit Jan voor zijn ezel, zijn Griet dient de klanten.

D. i. de vrouw hield de herberg in 't eene, en de man de school in 't andere dorp. 
Als bijzaak had hij hier eene hoenderfokkerij, maar hoe 't daarmee ging, dat zou 
hijzelf ons wel vertellen. 
Nu, 't was eene lijdensgeschiedenis. 
"We hadden," vertelde dit hoofd der school ons, nadat we zijne kennis gemaakt hadden,
"reeds alles in orde gemaakt voor eene fokkerij, toen mijn compagnon op den goeden 
inval kwam om eens eerst poolshoogte te nemen bij reeds bestaande inrichtingen over 
de duitsche en belgische grenzen. En 't geen we daar zagen, was van dien aard, dat we
blij waren de zaak ongedaan te kunnen laten en er af te komen met de kosten van 
voorloopige installatie. Dit — en hij wees op eenige perken en loopers van volière-
gaas — met circa honderd vijftig kippen is het eenige, wat mij aan de zaak herinnert.
Die groote hoenders in het linksche hok zijn Brahma's en die witten in het rechter: 
Italianen; die grijs gespikkelde zijn inlandsche, die geelbruine Cochin-China's. Daar
is mijn fraaiste haan: een goud wyandotte, doch kraaien doet hij niet meer." 
"Hij is zijn kam kwijt!" merkte de pastoor op. 
"Ja, dien heeft hij verloren in 't gevecht, tegen dien grooten witten Italiaan, welke
er echter ook een veer bij gelaten heeft. En zoo komt het al weer uit wat Vondel in 
zijn Gijsbrecht zegt:

Noit kraeide een haan als hem de kam was afgebeten.

"Maar waarom is zoo'n onderneming niet rentegevend te maken?" vroeg onze pastoor 
weder. 
"Omdat", antwoordde stekelig de school monarch, "het mij daarmee gaat krek als u met 
uwe landbouwzaken. De risico is te groot. In den winter houden de meeste kippen op 
met leggen, derhalve kosten van onderhoud zonder baten. In den zomer leggen ze, maar 
vind maar eerst eens solide en vaste afnemers, bij de tegenwoordige concurrentie. Kon
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men ze los laten loopen, gelijk de boeren het de hunne laten doen op eigen weiland, 
dan kosten ze bijna niets aan onderhoud. Maar als ik honderd en vijftig kippen hier 
zou los laten, dan zouden ze vooreerst mijn eigen moestuin, en daarna die van de 
buren vernielen, waaruit dan allerlei moeilijkheden zouden ontstaan. Gezwegen nog van
de vele wegloopers, ik moet ze dus opsluiten, en — voederen. Eindelijk, men kan 
veilig op vijfentwintig procent sterfte rekenen. Waar blijft nu de winst?" 
"Ja, als ge 't zóó uitrekent, dan is er geen winst", erkende ik. "Maar dan verwondert
het mij, dat u hier nog zooveel kippen bij elkaar hebt." 
"Dat komt, meneer!" — en hier vertoonde zich een sarcastische trek op het gezicht van
het hoofd der school — "omdat ik veel van een kippenkluifje houd. 
En pastoor ook!" — fluisterde hij mij zachtjes toe. 
Doch pastoor hoorde 't niet, dat meester uit de school klapte. Hij stond met een 
onderzoekend oog voor eenige ledige hondenhokken, die zich naast de kippenloopers 
bevonden, en die blik scheen te vragen: waar zich wel de voormalige bewoners zouden 
bevinden?
"Ja, ik heb vroeger ook honden gefokt", erkende de onderwijzer, "maar ook daarmee heb
ik geen zij gesponnen. De sterfte is hier niet zoo groot als bij kippen, maar ze 
kosten meer aan onderhoud. En wat de handel betreft, een paar b. v. zal men van de 
hand zetten tot een redelijken, zelfs tot een goeden prijs. Maar met de rest blijft 
men ook zitten, en dan is de scha toch weer grooter dan de winst.
Duiven heb ik ook gehad, en ze konden hun voedsel op de hei niet vinden, ze moesten 
ook uit de hand gevoerd worden en tot dank bevuilden ze alles in hunne omgeving, 't 
Is een liefhebberij voor een rijken particulier, geen geldwinning voor een armen 
schoolmeester ..."
Bij deze woorden zette het hoofd der school, wiens buikje bijna zoo rond stond als 
dat van heeroom, zich op de vélocipède, waarmede hij gewoon was dagelijks den afstand
tusschen Horst en Amerika af te leggen, en verdween in snelle vaart uit onze oogen. 
"Nu naar de turfstrooiselfabriek!" zei onze pastoor. Eene korte wandeling bracht ons 
derwaarts. De installatie was zeer eenvoudig, eigenlijk niet veel meer dan een 
complex van houten schuren en keten. Alleen het machinehuis, waar de vereischte 
beweegkracht voor drijfriemen en tandraderen werd geproduceerd, en de tamelijk hooge 
schoorsteen waren van steen gebouwd. Als brandstof dienden kolen, van elders per 
trein aangevoerd, met een bijslag aan inheemsche turf en dennenhout.
Een duitsche hoofdopzichter ontving ons beleefd en toonde het kunsteloos procédé. "De
veenkorst daarbuiten", zoo onderrichtte hij ons, "wordt met breede spaden gestoken en
de langwerpig-vierkanten blokken of stukken opgestapeld. Zoo'n stapel moet echter 
herhaaldelijk gekeerd en omgezet worden, aleer alle turven winddroog zijn. Dan worden
ze met kruiwagens naar de fabriek gevoerd, op een houten zoldering geheschen en 
vandaar in dezen trog of trechter overgestort. Hier heeft het vermalingsproces 
plaats, door machinaal bewogen tanden en raderen. De verbrokkelde grondstof komt nu 
in een pers op de wijze van een tabakspers, een vierkanten bak met openslaande 
wanden. Hier wordt ze in kubussen geperst, met een paar ijzer draden omwonden en 
voorts met een raam van dennenhouten spanten in het verband gehouden. Dan is ze klaar
voor het vervoer; en de pakken zijn, na de persing, zwaarder dan men van zulk een 
lichte stof als deze losse turf denken zou: circa honderd en vijftig kilo. 
"Maar waarvoor," vroeg mijn tochtgenoot, "wordt dat goedje eigenlijk gebruikt; en hoe
komt het dat zulk eene onaanzienlijke grondstof een geheelen tak van industrie in 't 
leven kan houden?" 
Waarop onze zegsman antwoordt: 
"Hoofdzakelijk leven wij van de paardenstallen. Deze verbruiken het meeste
turfstrooisel; het wordt als "legger" onder de paarden gestrooid en vervangt aldus 
het stroo. De verzending heeft plaats naar andere gedeelten des lands, maar ook naar 
Engeland, ja zelfs naar Amerika; de pakken met die bestemming worden ook iets 
steviger geëmballeerd. Het fijne mulle turfstrooisel (en hier toonde hij ons een 
handvol, die naar gemalen eikenschors geleek) dat afzonderlijk wordt opgehoopt, wordt
voor desinfectie en isoleering gebruikt, ook bij privaten ...." 
Hier overviel heeroom een vervaarlijke niesbui, daarop mijn kameraad, toen den
opzichter, kort daarop mijzelven — het was een aanstekelijk niezen, en de oorzaak was
niet ver te zoeken, 't Waren de fijne, in de lucht zwevende turf-atomen, welke hier 
de atmosfeer vervulden en ons de slijmvliezen prikkelden.
Alleen de arbeiders, welke bij de pers stonden en de pakken hanteerden, niesden niet.
Gewis waren zij door het voortdurend verblijf in het turfpakhuis reeds "doorgeziekt."
"'t Is zoo goed als had men ons een snuifje gepresenteerd !" merkt mijn reisgezel op.
"En zie eens hoe we er uitzien! Als turfdragers!"
Inderdaad, wij waren als met turfpoeder bestrooid. Terwijl de opzichter ons het 
procédé uitlegde en de machinerie, waren wij ongemerkt bepoeierd geworden door het 
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stof dat opvloog, telkens wanneer de zware pakken uit de pers gewenteld werden en met
een smak op het plankier terecht kwamen.
"Nu, 't hindert niet!" zei pastoor, zijn hoedje uitkloppend, "'t Is maar droog stof, 
"zoo droog als St. Nicolaas' broek", gelijk we hiertelande wel zeggen. Wat dunkt u, 
zullen we nu nog even een huismanswoning bekijken?"
Daarmee namen we al niezende ons afscheid en togen over de hei verder naar een der 
verspreid liggende huizen. Waarbij onze leidsman ons onderrichtte dat het de woning 
van den schoenmaker was, noodzakelijk ambachtsman in eene kolonie gelijk deze. Voorts
waren er nog twee winkeliers, waarvan de een tevens bakker, de ander herbergier was; 
twee timmerlieden, twee metselaars en een smid. De rest waren allen arbeiders of 
kleine boeren.
't Was een gewone arbeiderswoning die we voor ons zagen: twee kamers, een achterhuis 
met keuken, een zolder, mestplaats, pomp en schuurtje. Alles van steen, behalve het 
schuurtje. In 't voorhuis stond de ledige driepoot en stak de pikdraad nog in een 
paar half afgewerkte turftrappers, als ware de huis baas zooeven eerst van den arbeid
opgestaan. Achter stond de vrouw des huizes aan de waschtobbe te plassen en te 
plonsen, met een gelaatskleur getaand door de voortdurende inwerking van zon en 
lucht, en een paar grove wollen kousen met aanzienlijke hiaten er in.
"Daar hebben we 't al!" zei pastoor glimlachend "smidspaarden en schoenmakerswijven 
loopen 't meest barrevoets'" — gelijk ons spreekwoord zegt.
Er doolden eenige kippen om het huisden achter in het kot knorde een varken. Geen 
ander vee was hier te zien, ofschoon de kolonie een vijfenzeventigtal koebeesten 
telde. Wat het meest opviel en een gansch niet behaaglijken trek in het landschap 
vormde, was de afwezigheid van plantsoen. Nergens boomen. nergens siergewassen en 
struiken, niets dan de eentonige strooken dennenhout in de verte en de grauwe turf 
hoopen; kaal en naakt staken de huizen af tegen de vale heide, die slechts eenmaal 's
jaars met levendiger tinten zich tooit, wanneer de paarsche en de witte erica's, de 
gele bremstruiken en verdere heidegewassen aan 't bloeien gaan. Toch bestond Amerika 
reeds een tiental jaren; mij dacht: de menschen hadden hier de natuur al wel een 
handje kunnen helpen.
Terugkeerende naar de pastorie ledigden wij er een glas op den voorspoed der kolonie.
Pastoor Jeukers sprak met eenige bekommering van den tijd, waarin voor hem het klokje
van scheiden zou slaan en de bisschop van Roermond hem naar elders overplaatsen. 
"Natuurlijk", zei hij, "men hecht zich aan den grond, vooral wanneer men heeft 
meegeholpen om dien tot ontwikkeling te brengen." 
Daarmee liet hij ons gaan. 
Met een handdruk namen wij afscheid van den man, die voor deze oorspronkelijk barre 
en dorre streek meer had gedaan dan hij ons wel vertellen wilde, die de weldadigheid 
van den practischen, bijna van den boerenkant betrachtte en op zijn geestelijken 
arbeid genoeg tijd wist uit te zuinigen om als landbouwerbaanbreker op te treden voor
eene gemeente, die zich zonder hem allicht bij 't turfsteken zou gehouden hebben. 

*  *  *
"Gij zult er niet veel bijzonders vinden" had pastoor Jeukers ons gewaarschuwd, toen 
hij hoorde dal wij de reis gingen voortzetten naar Venlo; en zoo kwam 't ook uit. 
Wij vonden eene provinciestad van 10 a 12000 inwoners, tevens eene garnizoensstad. 
Craandijk. Wandelingen door Nederland, die we als een soort van reisgids hadden 
meegenomen, vertelde er evenmin veel goeds van. Wij vonden er deze regels: 
"Het voorkomen van Venlo is ten eenemale uitheemsch. Niet alleen vinden wij er de 
groote koetspoorten en de ruime binnenpleinen, die wij ook in Noord Brabant 
aantreffen, maar ook de muren van donkere ongevoegde baksteenen, waarin de vensters 
en deuren zonder kozijnen zijn gemetseld, die aan de Duitsche huizen vaak een zoo 
ongezellig uiterlijk geven, terwijl de witte, grijze, groene, of rozeroode pleister 
op vele woningen en het behangselpapier in de voorhuizen en gangen er ruimschoots toe
bijdraagt om den bezoeker van Venlo buiten de grenzen van zijn vaderland te 
verplaatsen. Die bonte kleuren geven hier en daar iets vriendelijks en vrolijks aan 
de straten, en de groote blauwe karren, de blauwgekielde voerlieden, de zware paarden
met hun overvloedig met koperwerk en roode kwasten uitgemonsterde tuigen en de 
klinkende klokjes aan den hals, maken zich verdienstelijk door er eenige levendigheid
in te brengen. Want overigens is Venlo eene doodsche, sombere stad, waar niet veel is
wat het oog aangenaam aandoet". 
Daarvoor echter is het eene stad met een historisch verleden. 
Vroeger behoorde het tot het hertogdom Gelder, en deed in belangrijkheid alleen voor 
het naburige Roermond onder. In den graventijd werd van vier der voornaamste 
hollandsche geslachten gezegd: 

Brederode de edelste, 
Egmond de oudste, 
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Wassenaar de rijkste,
Arkel de stoutste. 

Zoo gold, ten aanzien van het vroeger zoo machtige hertogdom Gelre, het volgende van 
de vier voornaamste steden: 

Roermond de grootste, 
Nijmegen de oudste, 
Zutfen de rijkste, 
Arnhem de lastigste,

Te Venlo echter werd omstreeks het jaar 1715 tusschen de Algemeene Staten en den
koning van Pruisen een verdrag gesloten voor de grensregeling, waarbij een 
"Vredepaal" werd opgericht en daar langs een gracht gedolven. Die oude demarcatie-
lijn is thans nog de grensscheiding tusschen de provinciën Noord Brabant en Limburg.
In den vrijheidsoorlog was Venlo beurtelings Staatsch en Spaansch, later Fransch en 
nog later, in 1830, Belgisch. Het duurde lang voordat zij werd. En 't is de stad ook 
nog wel aan te zien, dat zij onder den invloed van zooveel verschillende 
nationaliteiten heeft gestaan. Er is weinig eigendommelijks, weinig locale kleur. De 
St. Maartenskerk en het raadhuis zijn de beide voornaamste gebouwen. In de eerste een
koperen doopvont met kunstig giet-, en een kansel met fraai snijwerk; het tweede 
imponeert voornamelijk door zijn statigen gevel, begrensd tusschen twee hooge torens 
en met eene voorpui waarlangs de dubbele trap omhoog klimt. Overigens de gewone 
winkels, al of niet gemoderniseerd, stijllooze burgerhuizen, stijve pleinen en 
ijzeren pompen, bij welke veelvuldig het beeld der H. Maagd wordt aangetroffen. De 
meeste drukte heerscht nog aan het spoorwegstation, waar de lijnen op Nijmegen, 's 
Hertogenbosch, Maastricht, Gladbach en Wesel elkaar ontmoeten.
Het hotel Gerritzen, waar we afstappen, is een ouderwetseh burgerlogement. Geen 
kwestie van omnibussen aan 't station, of gegalonneerde portiers; evenmin van 
kellners in zwarten rok, electrische schellen, fransche keuken en dergelijke. Welnu, 
men zou expres in de provincie gaan logeeren om van dit alles bevrijd te zijn. En 
daarmee van het welingericht beroovings-stelsel, 't welk gewoonlijk met al deze 
zoogenaamde "eischen des tijds" gepaard gaat. Hier betalen we anderhalven gulden voor
nachtlogies en ontbijt, en we hebben 't er best voor.
De gelagkamer is een beetje donker, maar de tafel is zindelijk gedekt. De 
waterbroodjes zijn smakelijk en croquant, zoo goed als het beste parijsche "pain de 
luxe". De boter is blijkbaar home made, frisch en geurig; en, naar we stellig 
overtuigd zijn, vreemd aan de scheikunde en de margarine. De eieren zijn in één woord
heerlijk, melkversch, en "pruim-week" gekookt. De kaas zou eene bekroning verdienen 
op eene landbouwtentoonstelling: ze smelt op de tong. Ware 't de beruchte limburger 
kaas geweest, de reuk zou ons zeker gewaarschuwd hebben. Dan is er nog Bredasche 
koek, waarin honing, en geen siroop te proeven is. Alleen de koffie ... ja, daaraan 
ontbreekt wel iets. Niet dat 't het cichorei-water uit de achterbuurt gelijk zou 
wezen, maar deze provincialen hebben blijkbaar nog niet het rechte benul hoe men 
koffie moet mêleeren, en tot welken graad van roosting men ze branden moet om het 
juiste aroma te verkrijgen.
Doch we zijn reeds tevreden dat eene hupsche Limburger deern, half en half juffrouw 
van 't platteland, ons bedient, en niet de geparodieerde gentleman met den 
stereotypen kellners-glimlach, den rossig-zwarten rok, den col de zinc, het 
opgevouwen servet en het fooien-begeerige oog.
"Ik meende dat ge reeds ontbeten hadt," merk ik op, wanneer ook mijn reisgezel (die 
eten kon als een schaapshond, en drinken alsof hij een spons in 't lijf had) zich 
tegenover mij aan den disch zet. 
"Dat heb ik ook, maar toen waren die warme waterbroodjes en zwitsertjes nog niet 
binnen gebracht; en 't ziet er alles zoo smakelijk uit dat. .. ." 
"Komaan dan: wij zullen maar beginnen, zei de vos tot de hinnen,* toen had hij den 
haan al binnen."**
S. K. 

*  Hennen. 
** Limburgsch spreekwoord.

25 mei 1896  Land-ontginning en alles wat daarop betrekking heeft.
CLIX. *) 
Op welk standpunt staan wij thans ten opzichte van heideontginning?
Mijn verantwoording tegenover mijn latere lezers, die niet weten wat zooal 
voorafging. 
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't Was een verheffend en indrukwekkend gezicht: die menigte belangstellenden van 
allerlei godsdienstige en maatschappelijke richting daar onder éen dak, in éen zaal 
bijeen te zien. 
Wie riep hen daar? Waartoe kwamen zij daar samen?
De waardige voorzitter van Het Nederlandsch Landbouw-Comité maakte het duidelijk, en 
ik voeg er het mijne aan toe. Ik ben toch aan mijn lezers verantwoording schuldig 
omtrent vasthouden aan wat ik goed en nuttig acht. 
Er was eens een stedeling, die als vijfjarig kind verbaasd stond over zijn ervaring, 
dat een in water geplaatst takje van een muskusplantje het geheele fleschje met 
wortels vulde en, door het jongentje in een bloempot overgeplant, welig groeide. Een 
oud tuinman verschafte hem meerdere stekjes en leerde hem hoe men den grond, die niet
is zooals men dien noodig heeft maakt, zooals men hem hebben wil. Zoo hield hij er 
tien soorten van aarde op na, alle kunstmatig samengesteld, en kweekte daarin ruim 
een 60 planten, alle zelf gestekt of gezaaid. De liefde voor land- en tuinbouw werd 
hartstocht, en de richting van zijn leven was bepaald.
Naar buiten getogen, hoorde hij al spoedig, vooral op de klei: "hier wil dit niet 
groeien en daar dat niet; de grond is zoo duur; wat is het toch akelig met een boer 
gesteld." 
Dit trachtte hij te verbeteren, zocht naar de oorzaken en vond er vele, maar bewaarde
deze dingen in zijn hart, totdat ze in hem  tot rijpheid waren gekomen, veel te veel 
respect als hij had voor de degelijke, practische, ervaren landbouwers. Wel had hij 
overal grond onder handen van alle grondsoorten practische ondervinding op te doen. 
Maar men vroeg hem raad, wenschte zijn hulp, die hij steeds gaarne verstrekte en ... 
al doende leert men. 
Voor het eerst op heidegrond gekomen, was hij niet minder verwonderd dan zijn 
omgeving over de resultaten, die hij met de slechtste gronden verkreeg, door die 
gronden naar hun eisch te bewerken en te doen bewerken. Men sprak van tooverpoeder en
betooveren. Weldra volgden zeer velen zijn voorbeeld en kwamen tot dezelfde 
resultaten, als zij dezelfde middelen aanwendden. Alle armoede verdween: meermalen 
deed noeste werkzaamheid betrekkelijke welvaart ontstaan op meer dan eene plaats. 
Handen ontbraken spoedig om den grond te ontginnen, boomen te planten, kortom: woeste
heiden in vruchtbare streken te herscheppen. Waar het niet kon, zooals men meende, 
hielp, leerde hij het deed hij het voor, daarbij reeds zeer vroeg hulpmeststoffen en 
entaarde gebruikende, welke laatste men als uitstekend erkende, hoewel men niet wist 
waarom. Steeds echter stuit men op gebrek aan handen bij overbevolking op de klei en 
in de steden was een twintigjarige ondervinding op dit gebied en- na steeds goed te 
hebben rondgezien in zijn omgeving, voelde hij zich gedrongen zijn gevoelens en 
meeningen in ruimer kring bekend te maken en deed dit in Het Nieuws van den Dag. 
Groot was de instemming, waarmee dit alles ontvangen werd, eenvoudig omdat het werd 
gesproken en geschreven van het hart tot het hart. In alle rangen en standen, bij 
elke godsdienstige en politieke richting, vond hij instemming. 
Overal deed men wat hij aanbeval en vroeg daarbij zijn raad en hulp, die hij gaarne 
verstrekte. Veel heide werd ontgonnen, huizen daarop geplaatst, en de bewoners vonden
er een bestaan op 3, 4 a 5 H. A., de beste, pittigste zonder bijverdienste, de tot 
knecht geborenen, n.l. zij, die niets bezitten en toch zich geen ontbering, geen 
moeite willen getroosten om tot hun doel te geraken, mèt bijverdienste. Hun getal is 
helaas, steeds het grootst en zal het wel blijven.
Steeds meer arbeiders kregen stukjes grond, niet om daarop te bestaan, maar om daarin
een vasten werkgever te vinden in tijden van werkloosheid.
Vereenigingen ontstonden, welke practisch onderzochten, wat zij van zijn denkbeelden 
konden toepassen; de een deed al meer goed dan de andere, en alle bleken "nuttige 
arbeiders in den wijngaard des Heeren." Hiervoor danke men niet hem, maar het Blad, 
dat hem gastvrijheid verleende, omdat het hem vertrouwde. 
Op aanhoudend, dringend verzoek van een overgroot aantal lezers droeg de Directie hem
tot een brochure te vereenigen, wat hij in hoofdzaak had geschreven over 
landontginning tot bouwgrond en weide, boomgaard, bosch en tuin, al naar de grond 
daartoe meer geschikt bleek. Dit plan volvoerde hij gaarne, nam daarin op een plan 
tot het geleidelijk uitbreiden van buurtschappen tot dorpen van hem zelven en tot het
opzettelijk stichten van dorpen, volgens Amerikaansche gewoonte, van den Heer A. de 
Boer, te Nieuwer-Amstel.
Op de algemeene vraag: wie moet zulke groote belangen bevorderen, antwoordde 
schrijver dezes: "Er bestaat een Landbouw-Commissie" reeds zeven jaren lang; maar 
niemand hoort er iets van; zij schijnt in slaap te zijn geraakt: voor ons land en 
volk is het te hopen, dat de 7-jarige slaap geen honderdjarige moge worden, dat 
iemand èn de heide èn de commissie uit dien slaap doe ontwaken. Bijna niemand wist 
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toen, dat bedoelde commissie bestond.
En zij werd wakker, wierp zich woedend op den porder, maar 't schaadde hem niet. 
Geheel hervormd tot ons tegenwoordig Nederlandsen Landbouw-Comité, is het een 
vereeniging geworden, waarop ons land en volk terecht trotsch is, dat, zooals het 
thans is samengesteld, vol krachtig leven als het thans is, recht heeft geraadpleegd 
te worden in alle zaken, die ook maar eenigszins betrekking hebben op land- en 
tuinbouw, boschcultuur, veeteelt en zuivelbereiding. Leve, bloeie en groeie steeds 
meer het Nederlandse Landbouw-Comité.
Dit herboren Landbouw-Comité ontving de brochure Landontginning van den schrijver ter
bespreking. 
In die eerste boosheid verwierp men natuurlijk wat hij zeide, ook omdat men toen te 
weten was gekomen wie het zeide, omdat men hem toen wel aandurfde. Toch vond Mr. C. 
J. Sickesz van de Cloeze daarin veel goeds, en op zijn voorstel zou men eens 
beproeven of heide werkelijk voordeelig te ontginnen was met de nieuwste hulpmiddelen
der wetenschap. Geld, grond en werkkrachten stelde Z.Ed. beschikbaar, maar er werd 
geen gebruik van gemaakt, voor zoover mij bekend is. Wat het Comité het eerst deed, 
werd nog feller bestreden, dan wat ooit Ericus gezegd had. 
Een commissie-ontginning werd benoemd, en deze bracht een rapport uit, zeer gunstig 
omtrent Ericus' werk op het gebied van landbouw, veeteelt, enz., alleen ongunstig 
omtrent het ontginnen der slechtste soorten van heide, en vooral vernietigend omtrent
de dorpsplannen. Juist in tijden van landbouwcrisis werden de laatste gevaarlijk 
geacht in een verschenen brochure van die commissie, welke echter slechts weinigen 
overtuigde. 
Ericus, want van hem is hier sprake, bestreed die brochure der commissie-ontginning 
zooals vroeger het rapport van het toen nog piepjonge Nederlandsch Landbouw-Comité, 
en het Nederlandsch Comité verklaarde reeds het vorige jaar op het Landhuishoudkundig
Congres te Dordrecht (omstreeks dezen tijd gehouden), dat het een meeting zou 
beleggen, om Ericus' werk grondig te onderzoeken, en tevens dat van meer of minder 
gelukkige navolgers, ook den werkkring der vereenigingen, die tengevolge daarvan 
ontstonden en geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel beoogen. 
Deze meeting is  nu Woensdag gehouden en het onpartijdig verslag daarvan heeft men 
gelezen. Zeer dankbaar is schrijver dezes, dat men thans (nu de wetenschap voldingend
bevestigd heeft, wat hij reeds voor een reeks van jaren mededeelde omtrent het 
aanbrengen van vruchtbaar makende bacteriën in den grond) niet meer strijdt tegen de 
wenschelijkheid en mogelijkheid van heide-ontginning.
Zijn denkbeelden omtrent een stukje grond bij arbeiderswoningen en andere verstandige
werkverschaffing op het vrije veld vinden algemeen navolging en worden steeds meer 
verwezenlijkt, zooals men op die meeting kon hooren. Zelfs neemt men zijn plannen 
over omtrent het geleidelijk doen ontstaan van dorpen, zooals te Hoenderloo en
America.
Alleen bestrijdt men nog het op Amerikaansche wijs stichten van dorpen, zooals de 
Heer A. de Boer dit voorstaat en gelijk dit door mij is overgenomen. Hierover nog een
en ander in de volgende week, onder dezelfde rubriek Landontginning. 
Echter moet mij een warme betuiging van hulde en dank van het hart aan de mannen in 
wie ik mijn vijanden zag, die mijn beste vrienden blijken, en niet het minst aan den 
waardigen voorzitter en zeer vele leden van het Nederlandsch Landbouw-Comité. Veel, 
zeer veel heeft men gedaan en op uitstekende wijze. Geen strijd maar samenwerking. 
Slechte wedstrijd in ijver voor de goede zaak, voor het welzijn van volk, vaderland 
en Vorstenhuis. Dat zij en blijve zoo.
ERICUS.

9 juni 1896  Ten nadeele van de Maatschappij “Griendtsveen” zijn nabij Horst 
(Limburg) ongeveer 100 K. M. turf - tengevolge van het inslaan van den bliksem - door
brand verwoest geworden.

24 april 1897  Over pachtcontracten en nog iets.
II.
En nu kom ik volgens belofte nog even terug op hetgeen ik in mijn vorig opstel zeide,
dat namelijk door mij iets ion worden bijgebracht, wat tegen mij schijnt te pleiten, 
als door mij geklaagd wordt over het feit, dat menigmaal ten deze geoordeeld en 
gevonnisd wordt door hen, die de practijk zelfs niet van hooren zeggen kennen. "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." 
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Ik weet dat heel goed, maar ken daaraan niet zooveel waarde toe, om de kracht van 
mijn betoog ontzenuwd te ach159ten. 
Ik houd daarbij in het oog, dat niet allen, die in abstracto iets wenschelijk noemen,
het daarom ook in de practijk uitvoerbaar achten. Om de beteekenis van zoodanige 
uitspraken der bedoelde maatschappijen op de juiste waarde te schatten, moet men ze 
niet alleen hooren of lezen, maar ze ook met aandacht nagaan en toetsen, vooral in 
het zinverband, waarin zij voorkomen. Eindelijk mag ik niet nalaten op te merken, 
zonder daarmede eenige hatelijkheid te bedoelen, dat in de besturen van groote 
landbouwmaatschappij naast de eigenlijke landbouwers een onevenredig groot aantal 
zoogenaamde heeren zitten, die de practijk voor een deel niet of slechts van hooren 
zeggen kennen. Het onderzoek omtrent het pachtwezen in Utrecht werd door 't 
Genootschap van landbouw en kruidkunde in die provincie opgedragen aan eene 
commissie, waarin 3 meesters in de rechten, 2 jonkheeren en een groote grondbezitter 
zaten, doch geen enkel man uit de practijk. Ook hier moet zeker wel gelden: "wanneer 
over u, dan toch zeker niet zonder u." 
De verdienstelijke studie over landbouw en kapitaalbelegging door den tegenwoordigen 
Staatsraad Moltzer, toen hoogleeraar te Amsterdam, opgesteld, lijdt m. i. ook aan de 
fout, dat te weinig rekening is gehouden met de practijk; dat dit kindeken, in de 
studeerkamer geboren, ongeschikt is, om in het werkelijke leven zich naar de eischen 
der practijk te doen gelden. Professor d'Aulnis zegt daarvan, dat hij zich van 
bespreking daarvan onthield, omdat de schrijver niet de verbetering, doch de 
verdwijning van het pachtcontract beoogt. En van éen der in dat geschrift aangegeven 
geneesmiddelen: "het beneficium competentiae, d. i. de regeling, die den pachter 
ontslaat van de vastheid der jaarlijksche uitkeering, als buiten zijn schuld de 
volledige betaling hem zou doen verarmen of in schuld geraken, erkent zelfs mr Levy, 
die de verpachters haat met een doodelijken haat, en hen ten bloede toe vervolgt, dat
de bezwaren, door prof. d'Aulnis daartegen ingebracht, voor hem klemmend zijn. Ook 
bij de hoofdgedachte dezer doorwrochte studie, om namelijk langs wettelijken weg, 
eene geheele hervorming in 't leven te roepen van de verhouding tusschen 
landeigenaars en landgebruiken, waarmede zou moeten samenhangen een reformatie ook 
van ons hypotheekrecht, voor zoover het den grond betreft, is, meen ik, te weinig 
gedacht aan de behoeften en de eischen der werkelijkheid. Veel, om éen voorbeeld te 
noemen, wat van toepassing is op de verhuring van hofsteden, geldt niet voor het 
verpachten van zoogenaamd "los land." En een goed deel van het door de landbouwers 
gebruikte, bestaat uit zoodanig "los land". Vele bedrijven bestaan uit gebouwen, die 
den bewoner toekomen, en pachtland, van verschillende eigenaren in gebruik genomen.
Het is hier de plaats niet, om het door mij ter sprake gebrachte boek in zijn geheel 
te behandelen, maar nu ik er toch van rep, moet het mij even van 't hart, dat de 
vergelijkende beschouwing, die de geleerde schrijver houdt over den Wilhelminapolder 
en de maatschappij Helenaveen, welke beschouwing mede dienst moet doen voor zijn 
betoog, eenigszins steunt op onjuiste, liever gezegd, min juiste mededeelingen. De 
resultaten van den Wilhelminapolder ken ik alleen van hooren zeggen; doch van zeer 
betrouwbare zijde is mij medegedeeld, dat in den laatsten tijd de uitkomsten weinig 
schitterend zijn; dat een betrekkelijk gunstig middencijfer geheel te danken is aan 
de resultaten van een lang vervlogen tijdvak, dat voor goed tot de geschiedenis 
behoort. De maatschappij Helenaveen ken ik door en door, niet alleen als
aandeelhouder, maar als iemand, die nu al een lange reeks van jaren de rekening 
onderzocht; de resultaten waren zeer afwisselend, maar dat ligt voor een deel in 
omstandigheden buiten het eigenlijk bedrijf. Uit éen balans, die van 1889, te willen 
afleiden, dat de veen-industrie de geldelijke hoofdrol speelt, is wel wat kras, 
wanneer men nagaat, dat op een inventaris van ruim f546.000 (ik neem dien van 1896) 
slechts ± f275.000 voorkomt aan veengronden met den aanhang van dien, als: voorraad
turf, schepen, toogpaarden en turfstrooisel-fabrieken, dus een bijna even groot 
bedrag aan andere zaken.
Te zeggen, dat wij van de turf leven, is niet juist: wij danken de goede uitkomsten 
nu eens aan dit, dan weer aan dat artikel. Ons streven is juist, om, bij toenemende 
uitveening, een voor die streken gezond landbouwbedrijf van onze onderneming te 
maken.
Een zelfde grief heb ik tegen de artikelen van mr Z. v. d. Bergh in het Sociaal 
Weekblad, te voren nader door mij gepreciseerd. Ook hier is de kamergeleerde, niet de
practicus aas het woord, zelfs niet de geleerde, die zich geschoold heeft in het 
werkelijke leven. Deze artikelen bevatten hier en daar goede wenken en opmerkingen; 
op critisch standpunt kunnen zij nut doen; maar zoodra de schrijver zijn critiek 
vruchtbaar maken en zijn denkbeelden belichamen wil, maakt hij op mij, ca zeker op 
velen met mij, den indruk, dat het werkelijke leven ten deze hem vreemd is. Ik zou 
tot hem en zijne goedgezinde geestverwanten willen zeggen: "eilieve, komt eens een 
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poosje bij mij, en laat mij u doen zien hoe het in de practijk gaat; hoort eens de 
gesprekken tusschen mij en mijn pachters, woont de debatten bij, die aan nieuwe 
contracten ten grondslag liggen, hoort de klachten aan en merkt op, hoe ik daaraan 
zoek tegemoet te komen. Ik maak mij sterk, dat uwe denkbeelden zich wijzigen zouden."
In het eerste artikel, waarin mr Z. v. d. Bergh de vraag stelt of ons pachtwezen 
onverbeterlijk is en, na de daarop ontkennende beantwoording dier vraag, onderzoek ! 
tracht te doen naar de hoofdgebreken en naar de wegen en middelen om tot ver betering
te komen, blijkt al aanstonds, dat, deze auteur buiten de practijk staat tegenover de
min of meer zwartgallige beschouwingen in het prae-advies, dat de heer De ' Boer voor
de Vereeniging van de Staathuishoudkunde en de Statistiek uitbracht, stelt hij een 
vrij wel optimistische opvatting, die echter buiten de werkelijkheid omgaat. Dat de 
grondeigenaars gaandeweg wijs zullen worden, omdat zij veel geleerd en niets vergeten
hebben, geldt lang niet van allen. De uitwonende bezitters, die zonder eenige kennis 
van zaken grond voor geldbelegging kochten in de gulle jaren en alles aan hunne 
administrateuren overlaten, zijn hardleersch en bovendien vaak niet in de 
gelegenheid, om de hun passende wijsheid op te doen. Als zij nu en dan nog in de 
courant lezen, hoe er zelfs in dezen voor den landbouw zoo kwijnenden tijd hier en 
daar nog fabelachtige prijzen worden besteed, waarvan zij natuurlijk de oorzaak niet 
kennen, meenen zij zich te kunnen in slaap wiegen met de bekende spreuk, dat een boer
altoos klaagt en nooit tevreden is. Enkele goede administrateurs niet te na 
gesproken, is het doorgaande ras dier heeren ook niet geschikt, en ook niet 
deswillens, om betere toestanden te scheppen. Wie op het platteland niet genoeg om 
handen of gaarne wat bijverdiensten heeft, werpt zich als administrateur op, en toont
al even weinig verstand van de zaak te hebben als de man die hem zijne administratie 
opdraagt.
Nu zou men zoo zeggen, dat naar den natuurlijken loop der dingen de andere partij de 
wijsheid wel aanbrengen en dus het optimisme van mr V. d. Bergh wel rechtvaardigen 
zal. Edoch dat is evenmin 't geval. Hoe droevig de omstandigheden ook zijn mogen, 
hij, die bij het boerenbedrijf is groot gebracht, loopt er niet gauw uit, en hoopt 
maar op betere tijden, zij het ook soms tegen hoop. Wat zal iemand ook beginnen, als 
bij op zekeren leeftijd is! Trouwens de schildering van sommige kanten is zoo zwart, 
dat de werkelijkheid nog lichtzijden te zien geeft. De secretaris der Zeeuwsche
Maatschappij van landbouw en veeteelt, een onderwijzer van zijn ambacht, gaf 
beschouwingen over deze zaak, zoo door en door zwart getint, dat zelfs een 
zwaartillende boer, gewoonlijk niet wars van het klagen, mij zeide: "zoo erg, 
mijnheer, is het God dank nog niet." Mag men dan dhr Vorsterman van Oyen gelooven, 
dan kan de boer geen cent pacht betalen, en zou de grondeigenaar eigenlijk nog wat 
moeten betalen, zoo men zijn land gelieft te gebruiken. Welk een krasse tegenstelling
met de, nog betrekkelijk korten tijd geleden alomme uitgebazuinde theorie (trouwens 
ook vrij overdreven!), dat de grondrente de neiging heeft, om steeds te stijgen. Aan 
het tweede artikel, dat over de hoofdgebreken van het pachtcontract handelt, is ook 
een olieluchtje, dat de studeerlamp verraadt, terwijl ik ook vermeen, dat de auteur 
in het vuur van zijn betoog zich zelven heeft voorbij gestreefd. 
Waar tot nog toe de klacht werd vernomen, dat bij ons tegenwoordig pachtstelsel de 
risico uitsluitend op den gebruiker drukte, beoogde de wensch naar verbetering het 
daarheen te leiden, dat voor 't vervolg de risico verdeeld was tusschen eigenaar en 
gebruiker. Deze meester in de rechten schijnt zich daarmede niet tevreden te stellen 
en de zaak juist te willen omkeeren, bij vergelijking met het verleden. Hij zegt 
namelijk: "aan den pachter is door de omstandigheden de kracht onthouden, die noodig 
was, om de gevolgen van de daling der landbouwproducten geheel op den eigenaar te 
doen rusten." Mij dunkt, dit is een lapsus calami, de bedoeling zal toch wel wezen, 
de risico te verdeelen. Ook komt hij heftig op tegen een door prof. d'Aulnis gemaakte
vergelijking met den hypotheekgever, die ook niet deelt in de risico van het bedrijf.
Mr Z. v. d. Bergh meent dat die vergelijking niet opgaat, en beweert, dat zij hem 
doet denken aan de anecdote met de philophische eieren; maar indien hij thuis was in 
de practijk op dit gebied, zou hij zoo niet spreken, en de vergelijking van prof. 
d'Aulnis zoo uit de hoogte niet wraken. Hoe toch gaat het in de practijk? Een 
landbouwer meent, dat op een aangekondigde veiling een of ander blok land hem 
dienstig, of zooals het soms heet, voor hem onmisbaar is. Dan begeeft hij zich naar 
den een of anderen landeigenaar, met wien hij in betrekking staat, en verzoekt dezen,
het óf te koopen, opdat de belanghebbende het pachten kan, óf hem geld te schieten, 
opdat de gebruiker het koopen kan. De pachtwaarde wordt bepaald, ingeval van 
mogelijke hypotheek ook de rente; maar de vraag of het hypotheek dan wel pacht zal 
zijn, blijft vaak onbeslist tot na de veiling, om te zien, wat voor den pachter het 
voordeeligst is. Zoo gaat het niet bij uitzondering, maar heel dikwijls in de 
praktijk. Ik durf op dien grond beweren, dat daarom die vergelijking van prof. 
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d'Aulnis nu juist niet zoo heel mank gaat. 
Mr V. d. Bergh schijnt met prof. Moltzer van meening, dat de billijkheid vordert, 
ingeval van belangrijke daling der producten, dezelfde regeling te treffen als voor 
het geheel of gedeeltelijk te-niet-gaan van den oogst; de een zoowel als den ander 
dwaalt m. i. uit gebrek aan bekendheid met de practijk. 
Sommige artikelen als ajuin, karwei, ook zelfs aardappelen, zijn zeer speculatief. 
Als nu die vruchten gedurig aan rijzen of dalen, wat is dan de prijs? Die welke 
geldt, als de oogsttijd is ingetreden? Maar de eene boer is veel vroeger gereed om te
leveren dan de ander, en bovendien, zal de landbouwer niet bitter klagen, als hem de 
kans op een zekere winst ontnomen wordt, door hem te dwingen zijn artikel van de hand
te doen, als hij meent het te moeten houden?
Ook bij het omschrijven van zijn eigenlijk geneesmiddel, het aanstellen van 
pachtmeesters, blijkt deze Haagsche advocaat geen man van de practijk te zijn. Die 
pachtmeesters zouden uitnemend zijn, als alle menschen wijs waren en wel deden naar 
het bekende rijmpje; maar ziet, dan waren zij ook niet noodig, daar alles zich dan 
vanzelf redde. Waren alle eigenaren en alle gebruikers wijs en deden allen wel, dan 
zou elke regeling onnoodig zijn. Er ware dan ook te dien opzichte een ideaaltoestand 
geboren, die het bestaansrecht aan alle mopperaars zou ontnemen. Zoolang het niet zoo
is, en de pachtmeesters uit gebrekkige menschen moeten gekozen worden, zou de eenige 
vrucht van de nieuwe instelling zijn, dat het kwaad verplaatst werd. Men behoeft maar
eens in te denken wat er geschied is met de herziening van de ongebouwde eigendommen,
om door ervaring te weten, dat hier vrachten zijn aangeboden, die niet naar meer 
smaken. 
I. H. C. HEIJSE. 
Middelburg, 17 April 1897.

26 april 1897  Land-ontginning en alles, wat daarop betrekking heeft.
CCVII. *)
Tuingrondverhuring aan kleine luiden. "Qui s'excuse s'accuse" (antwoord aan den 
Oranjebond en aan den Heer Bruyn van Rozenburg). 

Ook de Oranjebond van Orde brengt "tuingrondverhuring aan kleine luiden" in practijk,
echter m. i. juist niet op de meest geschikte wijze. Waar van goed bewerkte en 
ontgonnen gronden slechts in één streek (zie bijlage I), n.l. op Noord-Beveland, 17 
A. aan éen persoon wordt verstrekt, anders hoogstens 10 A. en minstens 1 A., daar gaf
de Oranjebond een volle H. A. aan een gezin. Hierop maakte ik reeds terstond de 
aanmerking, dat dit veel te veel was voor een werkman, die vast werk heeft, om in 
zijn vrijen tijd te ontginnen, en veel te weinig voor een kleinen pachter, die vee 
houdt en van zijn grond moet leven. 
Zeer op prijs stellende wat de Oranjebond wilde, gaf ik den volgenden raad: Geef 
eerst alleen grond ter ontginning (geen huis) aan hen, de te Apeldoorn wonen. Aan 
huizen was toen in Apeldoorn allerminst gebrek, en een vereeniging mag met gegeven 
geld m. i. niet concurreeren met bouwondernemers, die geen subsidie genieten en die, 
als te Apeldoorn, voor werkelijk billijken prijs doelmatige woningen aan den werkman 
verschaffen. De meesten hadden zich dan bij den grond bepaald en de Oranjebond had 
slechts zeer weinig kosten gemaakt. 
Verder schreef ik: Men geeft een stuk grond van 1/10 HA. aan elk werkman, die het 
verlangt en half vooruitbetaalt met f5 (1 HA. kostte den Oranjebond ƒ 100, dus 7.0 
HA. of 100 M² f10). Hierbij schiet men voor: f4 hulpmeststoffen, voldoende voor dien 
grond, en de werkman zorgt, dat hij in den winter die hulpmeststoffen flink onderspit
(kalk, thomasphosphaat en kaïniet noemde ik). Eerst echter moet hij alle plaggen aan 
hoopen zetten en laagsgewijze met kalk vermengen. Die hoopen zijn juist zijn beste 
spaarpotje. Zij vormen de zoo onmisbare teelaarde. 
Heeft iemand zijn grond goed ontgonnen, met of zonder hulp (die hij zelf betaalt), 
dan eerst mag hij daarop een huis bouwen naar eigen zin en lust, dus op zijn eigen 
grond, die eerst dan zijn eigendom wordt, tegen betaling van het voorschot van f4 
voor hulpmeststoffen en van de laatste helft van den koopprijs van den grond... f5.
Heeft hij geen geld, dan kan hij 't leenen.
Zijn bewerkte en bemeste grond (behalve het bouwterrein voor zijn huis), geheel 
bepoot, beplant en bezaaid met veld- en tuinvruchten, is nu ±f5O waard, en ieder 
begrijpt, dat hij van dien grond niet gaat wegloopen. Hij wordt credietwaardig. Is 
hij timmerman of metselaar (en juist onder deze vakken heeft men de meeste 
werkloozen) dan bouwt hij zelf zijn huis en verzoekt alleen, dat men hem de 
bouwmaterialen voorschiet. Dit doet de Bond à 3 pCt.

Beoefent de werkman een ander vak, dan bouwt men hem een bescheiden, doch voldoende, 
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nette woning voor pl. m. f400, type als men te America (Horst, Limburg) heeft. 
Dan alleen bestaat er kans, dat de bewoner eigenaar worde. De Bond, die op niets 
verdient en zijn administratiekosten van de talrijke giften, de kwartguldens b. v., 
betaalt, schiet die f4OO voor à 3 pCt., zoodat de werkman fl2 huur per jaar of 23 
1/12 cent per week betaalt. Hij moet echter een gulden per week geven en betaalt dus 
in drie maanden, behalve de rente, flO af op het voorgeschoten kapitaal of f40 in het
eerste jaar, f41.20 in het tweede, enz., zoodat hij na uiterlijk 10 jaar eigenaar is 
van het huis, dat hij bovendien zelf onderhoudt. Wijl hij elders werk heeft en 
behalve zijn dag- of weekloon de voortbrengselen van zijn grond, zal hij, zooals in
Noord-Brabant blijkt, allicht iets meer kunnen betalen, dan dien gulden en zoo soms 
in 4 à 5 jaar (ik ken één voorbeeld van 3 jaar) eigenaar zijn. Ook aan 
boerenarbeiders geeft men zoo grond. 
Blijkt 't, dat zulke grondwerkers lust en liefde hebben voor den landbouw en 
spaarzaam zijn, dan komen zij het eerst in aanmerking voor landbouwers in de te 
stichten heidedorpen. Hiermee wacht men echter, tot zij minstens f1000 bezitten, 
denkende aan het spreekwoord: "Beter een rijke knecht dan een arme baas." Ook kan men
aan het bijeenbrengen van die som en aan hun werk zien of zij geschikt zijn op eigen 
wieken te drijven, want: eenmaal eigen boer geworden, mogen zij geen bijverdienste 
meer zoeken, zooals ik dit op de Erica-stichting zag. 
Zoo had de Oranjebond met al het geld, reeds door deze vereeniging ontvangen, al wel 
een dorp kunnen stichten. Immers: hij geeft niets, regelt slechts en schiet voor 
tegen behoorlijke rente.
Voor heel pessimistisch sta ik niet bekend, maar toch waarschuwde ik er verder tegen,
menschen, die misschien nooit f2OO bijeen zagen, 't althans nooit hadden, die som als
voorschot en in specie te geven voor meststoffen, enz. Mijn voorspelling kwam uit: de
f2OO waren verbruikt, geen cent was betaald, geen meststoffen waren aangekocht. 
Daardoor konden deze hulpmeststoffen niet worden ondergespit, doch moesten later 
worden ingeëgd, zooals de Heer B. v. R. zelf ook zegt.
Kort daarna gaf men ½ H.A., maar week daarvan weer af. In Sta Pal kon men toen lezen,
dat Ericus 1 H.A. te veel had geacht, doch dat nu zelfs ½ H.A. niet genoeg bleek.  
(Het grootste gedeelte van elke halve H.A. ligt nog onontgonnen.) Als men toch tot 
elken prijs gelijk wil hebben, vermoei ik mij niet met waarschuwen. Nu zegt de Heer 
Bruyn v. Rozenburg wel, dat men den overigen grond wou laten liggen, omdat die in 
waarde zou rijzen: alles goed en wel, doch zou die, deugdelijk ontgonnen, nu niet 
tweemaal zooveel waard geweest zijn? Geen heide zou men er reeds het volgende jaar 
meer gezien hebben. Ik wenschte: wat minder heide en wat meer geluk. Van werklieden, 
die aan alles gebrek hebben, maakt men geen speculanten in grond. Bovendien geeft dit
aanleiding, dat men een werkelijk goede zaak bespot. Daartegen kwam ik op.
Nu men ziet, dat 't zoo niet goed gaat, heeft men dit den Heer Bruyn van Rozenburg 
verweten, en wel zijn uitstekend stelsel, om, vooral op heide, de bebouwers zooveel 
mogelijk eigenaars van dien grond te doen worden. 
Had hij dit op bovenstaande proefondervindelijk uitstekend gebleken wijze aangepakt, 
geen huis gebouwd vóór men den grond, op de "huisplaats" na, geheel had ontgonnen en 
betaald, dan waren er zeker reeds eenigen geheel eigenaar en de Bond had bijna niets 
gekost. Van Brabant kan men in deze veel leeren.
En nu over de wijze van ontginnen op dezen werkelijk zeer onvruchtbaren grond. De 
Heer B. v. R. schrijft in het nummer van 19 April, bl. 10:
"In "Landontginning" CCV ('t nummer van 12 dezer) wordt door u iets gezegd over de bewerking 
van den grond op 't Hofveld, dat gij niet verantwoorden kunt, omdat het niet waar is."

'tSpijt mij, dat de Heer B. v. R. zoo boud spreekt, want nu blijft hem als man van 
eer, als oud-luitenant-kolonel, niets over dan zijn woorden terug te nemen en excuus 
te vragen, amende honorable te doen, en dat kan voor iemand van zijn leeftijd en zijn
eervol verleden niet anders dan pijnlijk zijn. 
De Heer B. v. R. vervolgt:
"Men heeft u — waarschijnlijk kwaadwillig — een leugen verteld; want wat gij van de 
grondbewerking op 't Hofveld geschreven hebt, kunt gij niet gezien hebben, omdat . . . het 
niet is gebeurd of geschied."

Al weer doet 't mij leed, te moeten constateeren, dat ik 't wel degelijk en ook goed 
gezien heb, tweemaal bij de aanvankelijke grondbewerking, en wat meer is: de Heer B. 
v. R. bevestigt het zelf, zooals wij zullen zien. Had hij goed gelezen, zijn stuk was
niet geschreven en had hem veel verdriet bespaard. 
De Heer B. v. R. schrijft aan mij: 
"Gij schreeft n.l. dit: 
"Eerst bemesting met kalk, kaïniet en thomasphosphaat, dan diepspitten of ploegen, den zwarten
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grond, hoe dood hoe zuur ook, niet onderspitten, zooals men o. a. op 't Hofveld deed." 
Juist, en om dit, naar ik meende, heel duidelijk te maken, liet ik er op volgen in 
hetzelfde stuk: 
"Die zwarte aarde wordt met kalk aan hoopen gezet: plaggen, kalk, plaggen, kalk, enz., en 2 à 
3 maal dooreengewerkt. Na een jaar heeft men dan vruchtbare teelaarde en kunnen zelfs fijne 
tuinvruchten worden verbouwd. Als eerste gewas nooit iets anders dan peulvruchten. Waar soms 
klaver en andere peulvruchten eerst niet willen groeien, dringt men ze daartoe door het 
aanbrengen van de voor die vruchten noodige bacteriën: voor een groot stuk tuingrond een 
gewone wijnflesch vol. De barste heiden, dezen winter ontgonnen en bemest, en nu met klaver, 
erwten en boonen bezaaid, brengen nog dezen zomer, weinig later dan niet ontgonnen gronden, 
overvloedig vruchten voort voor mensch en vee en dekken dikwijls reeds het eerste jaar de 
onkosten".

Nu geven we het woord weer aan den Heer B. v. R, om zelf te vertellen, dat hij 
ongelijk heeft:
Laat ik hier even mogen herhalen hoe ik in '93—'94 werkte — na een ervaring van 33 
jaren. Ik liet drie spit diep "met de grup" werken. Daarbij werd zwarte grond 
OMGELEGD EN MET EEN SPIT GEDEKT. 
Juist: de laatste zin zegt zeer duidelijk, ik ook zag, nl. dat men den zwarten grond,
de heideplag, niet met kalk aan hoopen zette, om, na ontzuurd en verteerd te zijn, 
dien grond over de zaden te strooien, in plaats van die te harken.
Die zwarte grond, een onmisbare voorwaarde om onder alle omstandigheden te slagen, 
werd "omgelegd en met een spit gedekt"; d. i: ondergespit, wel niet zeer diep, wat ik
ook niet beweer, maar toch ondergespit. Hij had zelfs niet omgelegd mógen worden, dit
reeds was te diep voor dien grond, en nog veel minder "met een spit gedekt." Dit is 
goed voor boschcultuur doch niet voor land- en tuinbouw op stuifzand.
Mag ik den Heer B. v. R beleefd verzoeken in het vervolg wat beter te lezen: door 
misverstand alleen greep hij naar de pen. 
Met de betuiging van mijn bijzondere hoogachting voor den man, die meer wil dan hij 
kan volbrengen en wiens uittreden ik een onherstelbaar verlies acht voor den 
Oranjebond van Orde, eindig ik.
ERICUS.
Zie Het Nieuws van den Dag van 19 April.

19 september 1897  Amerika, 15 Juli. 
Wanneer de reiziger voor 't eerst per spoor langs de lijn Rotterdam—Venlo door de
Peelstreek stoomt, denkt hij onwillekeurig aan de bruingroene steppen van Rusland of 
aan de eentonige vlakten der Landes van Frankrijk. Ook hier is schier, zoo ver het 
oog reikt, geen boom, geen huis te ontdekken. Verbaasd kijkt hij op, als de trein 
stopt en hij den conducteur hoort roepen: "Amerika!" Hij steekt het hoofd buiten 't 
portier, en in de onmiddellijke nabijheid verrijzen een sierlijk kerkje, de 
pastoreele woning, een net schoollokaal en oen groepje flinke huizen, 't Is een 
aangename oase te midden der eentonige Peel- en heidevlakte.
Nu zes jaren geleden was daar geen halte, geen kerk, geen pastorie. De vlottende
Peelbevolking uit de verspreid liggende woningen kwam op Zon- en vierdagen in de 
bierlokalen samen, en de in 't zweet des aanschijns zuur verdiende penningen werden 
bij dans en spel door de keel gejaagd.
Krakeel en vechtpartijen on andere losbandigheden behoorden niet tot de 
zeldzaamheden.
Aan dien toestand moest een einde komen. Dat begreep de geestelijke en de wereldlijke
overheid. Voor de zoo ver van kerk on school verwijderde bevolking moest gezorgd 
worden. De rijke gemeente Horst bouwde er een schoollokaal met onderwijzerswoning. 
Maar hierdoor was niet voorzien in het hoofd- en allernoodzakelijkste vereischte 
eener geordende samenleving. Er was kerk noch bedehuis, geen herder, die de 
verstrooide kudde samenhield.
Een moedig, ijverig, jeugdig geestelijke, vol vertrouwen op den steun der hoogere 
geestelijkheid, met een onbeperkt vertrouwen op de hulp van Hem die de harten dor 
milde gevers bestiert, toog aan den arbeid. Den 26 April 1891 werd de eerw. heer
Jeuken, die don 12 April 1867 tot priester was gewijd, als pastoor van de te stichten
parochie Amerika, waar alles ontbrak, ingeleid.
Ondanks de bergen van moeielijkheden, die moesten uit den weg geruimd worden, in 
weerwil van veler tegenstrevingen, spijt de vele bezwaren, die van menige zijde 
werden geopperd, toog de volijverige en onvermoeide priester aan het werk. Niets 
beoogende dan de glorie van God en het tijdelijk en geestelijk welzijn der aan zijn 
herderlijke zorgen toevertrouwde zielen, was hij dag en nacht werkzaam en doorreisde 
hij al de oorden van ons land, alom raad, hulp on ondersteuning inwinnende.
Dank zij het gebed, den ijver, het beleid, de nooit rustende werkzaamheid en het 
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vertrouwen op God, dank zij de edelmoedige offerwilligheid van Nederland's
katholieken, ook aan gene zijde van den Moerdijk is iets tot stand gekomen, wat de 
stoutste verwachting overtreft.
Als de milde gevers, de vrienden en begunstigers van den ijverigen pastoor Jeuken 
voorbij de nieuwe parochie stoomen, dan voorzeker mogen zij met voldoening op dat 
plekje, heerlijk in wording, nederzien in de overtuiging, dat door hun bijdragen iets
goeds voor Kerk en Staat is tot stand gebracht.
Het alleszins nette kerkgebouw en de ruime pastorie met tuin, boomgaard en kerkhof 
beslaan een oppervlakte van 1.20 H. A. Onmiddellijk daarachter is een ontgonnen 
terrein van 1.30 H. A. met 4 nette en gerieflijke tuinierswoningen. Daarenboven 
werden nog 4 H. A. heidegrond in vruchtbaren tuingrond herschapen, waar men dezelfde 
groenten teelt en met bijna hetzelfde succes als in het om zijn heerlijke 
tuinproducten zoo zeer geroemde en alom bekende Westland. Ook zijn er nog 3 H. A.
bosschen aangelegd. En dat alles word tot stand gebracht in het korte tijdperk van 
zes jaren. 
Niet alleen van buiten is het kerkgebouw voltooid, maar ook inwendig ontbreekt schier
niets, en de paramenten behoeven voor die van kerken van ouderen datum niet achter te
staan.
Een heerlijke Communiebank uit de ateliers les Arts Saint Joseph van de heeren 
Minderop en Spronkels te Rotterdam is in de laatste dagen het kerkmebilair komen 
voltooien, 't Is een prachtig stuk uit zuivere, witte steen van Caen gebeeldhouwd, en
met eene plaat van wit marmer afgedekt Zij is 4½ meter lang. Het midden vak stelt het
laatste avondmaal voor. Uiterst fijn zijn de beelden afgewerkt, in alles is 
uitdrukking. Aan de rechterzijde bevinden zich in nissen tusschen gekleurde marmeren 
colonnetten, met vergulde voetstukken en kapiteelen de H.H. Thomas van Aquine, 
Bonaventura en Aloysius van Gonzaga, aan de linkerzijde van de H.H. Clara, Theresia 
en Agnes, terwijl aan de uiteinden in de sluitvakken de zinnebeelden van het H. 
Sacrament des Altaars, de druiventrossen en tarwe-aren zijn uitgebeiteld, waarboven 
twee engelen in levende en biddende houding verrijzen. Het geheel maakt een zeer 
goeden indruk en is met zooveel zorg en nauwkeurigheid afgewerkt, dat deze 
communiebank zelfs in een monumentale kerk niet zou misplaatst zijn. Den makers zoo 
wel als den edelmoedigen schenkers komt een woord van lof en dank toe.
Nog niet was deze sierlijke communiebank geplaatst, toen pastoor Jeuken de tijding 
ontving, dat Z. D. H. Mgr Boermans goedgevonden had zeerw. te verplaatsen naar de 
grootere parochie Heldenn. Dat de parochianen van Amerika, voor wie pastoor Jeuken 
alles was, zijn benoeming als een jobstijding ontvingen, zal niemand verbazen, die 
heeft gezien, wat hij in zes jaren tijd voor hen heeft tot stand gebracht, en hoe hij
allen een vaderlijk hart toedraagt. Dat het den herder hard valt de hem dierbaar 
geworden stichting en zijn parochianen, die hem steeds zoo veel blijken van 
kinderlijke gehechtheid en volgzaamheid gaven, te moeten verlaten, zal niemand 
verbazen. En niets kan hem de scheiding verzachten, tenzij de overtuiging, dat hij, 
door de roepstem van zijn overheid te volgen, gehoor geeft aan de stem van God. Moge 
de ijverige en vrome herder in de volgzaamheid en aanhankelijkheid van zijn nieuwe 
parochianen een vergelding vinden voor het offer, dat hij brengt, en voor het vele en
veelzijdige goed, door den weleerw. heer Jeuken elders tot stand gebracht.
Zooeven vernemen wij, dat de parochianen van Amerika als een klein bewijs van hun 
dankbaarheid voor al het goede en nuttige in zes jaren tijds tot stand gebracht; hem 
een prachtig bureau-ministre als aandenken hebben geschonken.
Nog dient vermelding, dat het rectoraat Grendsveon door de ijverige bemoeiingen van
pastoor Jeuken en de edelmoedige vrijgevigheid van de maatschappij Griendsveen in 
deze zes jaren tot stand kwam.

17 augustus 1898  HALTE HELENAVEEN. Maandag-namiddag omstreeks 2 uur, 
is in de heide toebehoorende aan de Maatschappij Helenaveen brand ontstaan, waardoor 
circa 3 hectaren heide en 2 hectaren dennenbosch werden vernield. De aangerichte 
schade beloopt p. m. f850, die de Maatschappij zelf moet dragen wijl niets tegen 
brandschade verzekerd was. Door samenwerking van een groot aantal personen werd men 
het vuur weldra meester en voorkwam men grooter onheil.

22 augustus 1898  Te Helenaveen (N.-B.) zijn 3 H.A. heide en 2. H.A. dennenbosch, 
eigendom der maatschappij “Helenaveen”, geheel door brand vernield.

23 augustus 1898 [...] Bij het hevig onweer dat zich Zaterdag-avond boven Helenaveen 
ontlastte viel het hemelvuur op een hoop turf van p. m. 50 kubiek meter, welke geheel
door ‘t vuur werd verteerd. Deze turf behoorde toe aan de firma Termindt-Arentsveen, 
wonende te Millingen bij Nijmegen.
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27 augustus 1898  - Tijdens het onweder, dat Zaterdag avond boven de Peel woedde, 
sloeg de bliksem te Helenaveen in eene partij turf, toebehoorende aan den heer 
Terwindt. Circa 50 kubieke meter turf werd door het vuur vernield.

10 mei 1899  - Te Helenaveen zijn 80 hectaren turf verbrand, toebehoorende aan de
maatschappij Grientsveen. Het verbrande was verzekerd.

13 mei 1899  - Te Helenaveen is een kolossale brand uitgebroken in de heide, eigendom
van de Maatschappij “Helenaveen”, tengevolge waarvan ongeveer 80 hectaren grauwe turf
is verbrand.
De schade, hierdoor teweeg gebracht, is door de assurantie gedekt. De oorzaak van het
ontstaan van den brand is onbekend.

2 juli 1899  Te Sevenum is in de Peel, door onbekende oorzaak, 
ongeveer 180 kubieke meter turf van de maatschappij Helenaveen en Griensveen, 
afgebrand alsmede een groote hoeveelheid turf, aan verschillende eigenaren 
toebehoorende.

7 augustus 1899  Opzichter
De directeur deelt tenslotte nog mede dat de verhouding met Verhoeven niet zoo goed 
meer is als vroeger. De verschillende vrijdommen geven weer aanleiding tot misbruik 
en het zoude nog te prefereeren zijn als al die vrijdommen werden opgeheven.
Een van de redenen van de ontstemming van den directeur is, dat Verhoeven meer namen 
op de lijsten weet te plaatsen, die de directeur ervan verwijderd wil houden, en op 
deze wijze de opdracht van den directeur niet nakomt.
De directeur wordt gemachtigd den opzichter hierover ernstig te onderhouden.

12 oktober 1899  HELENAVEEN-HORST. In den avond van 8 dezer verliet J. Schepens 
, oud 22 jaar, metselaar, geboortig uit Tilburg en werkzaam alhier, de herberg van 
Kievers onder Deurne, om naar zijn kosthuis te gaan. Sedert dien tijd werd niet meer 
van hem vernomen. Gisternamiddag is zijn lijk uit de Helenavaart onder deze gemeente 
opgehaald.
15 oktober 1899  - De 25 jarige metselaar J. S. alhier was sedert eenige weken 
werkzaam te Helenaveen. Sedert Zondag werd hij daar vermist en men vermoedde dat hem 
een ongeluk was overkomen.  
Dit vermoeden is bewaarheid geworden daar bij zijn ouders alhier bericht is ontvangen
dat het lijk van hun zoon uit de Zuid-Willemsnvaart te Helenaveen is opgehaald. 
- Nader wordt gemeld:
Nabij het station Helenaveen waar de Helenavaart in de spoorhaven der Maatschappij  
“Helenaveen” valt, werd Woensdag het lijk opgevischt van den sedert 
Zondagavondvermisten metselaarsgezel J. S. uit Tilburg, werkzaam aan de te
Griendtsveen inaanbouw zijnde brikettenfabriek.
Kwart voor tien uit de herberg van L. K. vertrekkende, schijnt hij door de  
duisternis misleid, zijn noodlottige einde te hebben gevonden.
Donderdag had de begrafenis plaats, waarbij veel en oprechte deelneming viel waar te 
nemen.
De kist lag als onder kransen bedolven.
De houding van het lijk, zooals dit aan het water werd onttrokken, met gevouwen 
handen namelijk, geeft ons de Christelijke hoop, dat de ziel van dezen braven jongen 
door het scheiden genade heeft gevonen bij haren Schepper en Rechter.  
16 oktober 1899  Te Helenaveen (N.-B.) is zekere J. Sch., wonende te Tilburg en in  
eerstgenoemde plaats werkzaam aan een in aanbouw zijnde fabriek, door de duisternis 
misleid, te water geraakt en verdronken.
  
1 januari 1900  [Het gebruik van turfstof in closets]
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 inneemt. Haar inzending op de wereldtentoonstelling voor het Hotel
en reiswereld te Amstm heeft in hoofdzaak ten doel te wijzen op
Het nut van Turf als désinfectant.
Het turfstof, een bijprodukt van het turfstrooisel is een besmettingswerend middel 
bij uitnemendheid. Dit stof absorbeert nog groote volume vocht, dan de uitgebroken
turf, nagenoeg negen maal zijn eigen gewicht en legt de vluchtige gassen vast op 
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zoodanige wijze, dat alle onaangename geuren die zich in de urine of in de 
uitwerpselen bevinden verdwijnen.
Ten einde van den belangrijke eigenschap partij te trekken werden in verschillende 
landen closets gebreveteerd, waarin het turfstof na elke gebruik zich uit de faecale 
stoffen ver?st in elk schadelijk uitvloeiing belet. De mest, die hiervoor ontstaat is
van groote waarde.
Deze toestellen werden in verschillende steden van Europa ingevoerd en de eerste 
proefnemingen slaagden overal buiten verwachting.
De prijs van de turfclosets brengt ze onder het bereik van iedereen en wij vestigen 
met den meesten aandrang de aandacht van gemeentebestuur, militaire autoriteiten, 
directie van anderste ondernemingen en van landeigenaars op het groote nut dezer
turfclosets voor station, kazerne hospitalen, hotels, fabrieken en private woningen, 
vooral in die plaatsen, waar geene voldoende of gebrekkige rioleering bestaat.
Het verbruik van turfstof in dergelijke closets is ongeveer 40 kilo per persoon en 
per jaar of een jaarlijksch uitgaaf per persoon van ±75 cents. Voor kazernes, 
scholen, fabriek, etc kan den uitgaaf op ±60 cent per persoon en p jaar geschat 
worden. Waar de uitwerpselen van een persoon per jaar een gemiddelde waarde hebben 
van ±f5.- is het duidelijk dat van dergelijk inzicht ook uit een huishoudelijk 
oogpunt veel partij te trekken is. Maar wat van veel grooter belang is dat het 
ledigen der plaatsen waar men deze inrichtingen gebruikt, geheel reukeloos geschiedt 
en de mest overal heen vervoerd kan worden, zonder eenige last te veroorzaken.
Het is bewezen dat cholera en typhus de meeste slachtoffers maken, dáár waar de 
afvoer der faecale stoffen op een betreurenswaardige wijze is geregeld en wij raden 
ten sterkste aan, ieder wier de verantwoordelijkheid is opgedragen voor de 
gezondheidstoestand der groote wenschte te zorgen, een proef te nemen met de 
aanwending van turfstof, die zoo eenvoudig en weinig kostbaar is.
In eenige steden van Duitschland werd bereids het gebruik van turfstof als 
ontsmettingsmiddel verplichtend gesteld en wij zijn overtuigd, dat een van 
overheidswege met ernst ondernomen aanwending er van, ten gevolge zoude hebben dat 
het ook in andere landen zou worden ingevoerd tengevolge waarvan een der voornaamste 
oorzaken van lucht en bodem bederf en ziekte verspreiding zou verdwijnen.
Ook be?kuilen, latrines en open mestvaalten kunnen ontsmet worden, door ze te 
vermengen met turfstof. Vooral in de plattelands gemeenten kan het turfstof als 
ontsmettingsmiddel een hoogst nuttige rol vervullen, door het te vermengen met de 
gier en de uitwerpselen, die zich in kuilen en slooten in de onmiddellijke nabijheid 
der woningen bevinden. Deze kuilen verpesten de lucht, bederven het bron wel water en
verwekken besmettelijke ziekten.
Honderde gemeenten in alle landen verkeeren in hetzelfde ongunstige geval en zijn de 
waterputten zoodanig door de in den grond gedrongen gier vergiftigd en verontreinigd,
dat het water niet drinkbaar meer en voor de gezondheid hoogst schadelijk is.
Ook in deze is turfstof of turfstrooisel het aangeven artikel om verbetering aan te 
brengen. Door het stof of strooisel te vermengen met de gier in de kuilen zal het de 
zich daarin bevindende vloeistoffen opslorpen en zal het indringen daarvan in den 
grond ophouden. Elke voor de gezondheid schadelijke uitwaseming verdwijnt en ten 
overvloede verkrijgt de landbouwer een meststof van de beste soort.
Het ware te wenschen dat onze hoofden van bestuur over gezondheid en onze 
geneeskundige commissies wilden na volgen wat in dit opzicht elders gebeurt.
Wij zijn gaarne bereid verder inlichtingen te geven en het nemen van proeven op alle 
mogelijke wijzen in de hand te werken
Maatsch Helenaveen.

16 juli 1900  Te Helenaveen (gemeente Horst) is het vijfjarig zoontje 
van den opzichter der Maatschappij “Griendtsveen”, P. J. M., in de Helenavaart 
gevallen. Een uur later werd het knaapje levenloos uit de vaart opgehaald.

5 juni 1901  Te He? ont? de Dir. dat zijn ge?legger de Hoofdopzichter thans van dien 
aard zijn, dat hij voorstelt hem ontslag te geven, onder toestemming der financien 
van bijv. f1000; ? Hoofdopzichter m? voor te stellen onder de regeling aan de ?ng op 
te dragen aan de Homberg de Groot en de overige ?ge?den aan ? ?aat Gel?k, deze tegen 
een beloning van f1000 ?.
...
De aanvrage aan de Hoofdopzichter voor veevoeder langer te hoog: orders van Dir. 
wordt ten deele niet ten deele verkeerd uitgevoerd. Feitelijk doet de Hoofdopz. niets
en wordt hij betaald met ruim f3000-  dit acht de Dir. niet in het belang der Maatsh.
Meerdermale heeft de Dir. daarover geklaagd, maar moest hij geene ondersteuning van
commissarissen erlange van deze onhoudbare toestand te verbeteren.
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Hij is vastbesloten de Hoofdopz. te ontslaan.
De voorzitter stelt voor enige commissarissen uit te  ? bij de Heer Peereboom en de
voorzitter van deze kwestie weder te onderzoeken.
De Dir. zegt dat onderzoek niet noodig is, hetgeen hij mededeelt is waar; de Stem van
Commissarissen heeft den stand in deze kwestie ontbroken en als de Hoofdopz. niet 
heengaat, neemt hij zijn ontslag.
De commissarissen meenen dat het niet aangaat den Hoofdopz. in eens te ontslaan en 
brengen zijne vroegere goede diensten in herinnering.
Niemand der aanwezige commissarissen geneigd zijnde net als Voorzitter de aangestelde
commissie uit te maken, eervol
De voorzitter op zich ter zake naar Helenaveen, de kwestie nader met de betrokken 
personen te over?gen en te zijner tijd daaromtrent aan commissarissen te berichten. 
Hij be?nk zich echter eenige tijdrovende voor, hetgeen te minder ?ij?aar heeft, daar 
de Dir. het ontslag met het einde van het jaar wenscht te doen ingaan.

21 juni 1901  ontslag hoofdopzicher
De voorz. deelt mede dat de directeur zelf den hoofdopzichter tegen 1 Juni ontslagen 
heeft. hij is van oordeel dat de directeur volgens de statuten had zulks te doen. 
Art. 11 toch geeft aan deze de geheele leiding den zaak voor zooveel daartoe niet de 
medewerking van commissarissen vereischt wordt. Art 12 geeft die gevallen aan doch 
het ontslaan van beambten wordt daar niet genoemd.
De directeur is dus ?oo bevoegd geweest en er blijft thans alleen over te bepalen of
Verhoeven een pensioen zal worden toegekend van f1000 t jaar zooals de directeur 
voorstelt.
De Heren Peereboom en Lutkie komen er tegen op dat Verhoeven ontslagen is zonder dat 
er een onderzoek is ingesteld, over het algemeen toch heeft hij de Mij goed gediend, 
zelfs in lastige omstandigheden en het gaat niet aan hem thans op eens te ontslaan.
De voorzitter erkent de verdienste van de hoofdopzichter. Voortdurend was er echter 
een min of meer gespannen verhouding tusschen dezen en den directeur, daarbij werd er
met de vrijdommen veel te royaal omgesprongen. De voorz. voegt hieraan toe dat hij 
het in het belang de Mij acht dat de betrekking van hoofdopzichter niet meer wordt 
aangevuld. Daar echter Verhoeven 16 jaar in dienst der Mij is geweest stelt hij voor 
hem een jaarlijksch pensioen van f1000 te geven.
Tengevolge van de mindere bezoldiging van den persoon die hem gedeeltelijk zal 
vervangen, komt dat bedrag vanzelf vrij.
De Heer Peereboom zou er de voorkeur aan geven aan Verhoeven een som in eens uit te 
keeren. Op deze wijze is hij dan minder afhankelijk van de Mij.
De voorz. is van meening dat commissarissen de macht niet hebben eene som in eens toe
te kennen, die dan uit der aard der zaak vrij belangrijk moest zijn. van den anderen 
kant blijft Verhoeven toch volkomen onafhankelijk als hij een pensioen geniet. Hij 
stelt mitsdien voor: 
“aan den door den directeur ontslagen hoofdopzichter Verhoeven een jaarlijksch 
“pensioen toe te kennen van f1000. ingaande op den dag van dat hij Helenaveen 
“verlaat, en te betalen in 4 driemaandelijksche termijnen”.

1 juli 1901  De voorz. zegt van den directeur bij schrijven 
van 26 Juli [juni?] de mededeeling te hebben ontvangen dat hij den hoofdopzichter 
heeft ontslagen en in zijne plaats heeft benoemd, met opheffing van den titel van 
hoofdopzichter, voorloopig en onder nadere goedkeuring van commissarissen den 
timmermansbaas Gielissen op een tractement van 1000 gld ‘s jaars, welke persoon deze 
benoeming wenscht aan te nemen.

19 oktober 1901  HELENAVEEN. Zondag geraakten drie kinderen 
van den heer v. d. K. door een ongelukkig toeval in de Helenavaart en zouden 
waarschijnlijk een droevig einde gevonden hebben, indien niet iemand, die zich in de 
buurt bevond, zich onmiddelijk te water begeven had, om de arme kleinen te redden.
Eere aan den moedigen redder! 

22 februari 1902  HELENAVEEN. Zondag nacht is alhier in de Vezelfabriek van N. Cupers
door onbekende oorzaak brand ontstaan, tengevolge waarvan eene hoeveelheid turf en 
gereedschap alsmede het dak dier fabriek is vernield, terwijl door het overslaan van 
het vuur naar eene aangrenzende werkplaats 4 machines door het vuur werden 
beschadigd.
Een en ander is tegen brandschade verzekerd. 
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9 april 1902  HELENAVEEN-HORST. Gistermorgen is alhier uit een kanaal opgehaald het 
lijk van M. Werts, oud 37 jaren, schoenmaker wonende te Asten, genoemde Werts verliet
Zondagavond alhier eene herberg om huiswaarts te keeren, doch is zeer waarschijnlijk 
door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken daar op het lijk geen 
sporen van geweldpleging werden aangetroffen.

23 september 1902  HELENAVEEN-HORST, 19 Sept In den afgeloopen nacht omstreeks 3 uur 
is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de turfstrooiselfabriek van de firma 
Terwindt, liggende op een schip en geheel van hout gebouwd, met het gevolg dat die 
fabriek met de zich daarin bevindende machineriën, en turfstrooisel, geheel is 
vernield.
Een en ander is tegen brandschade verzekerd.

8 november 1902  HELDEN.  Woensdagavond is nabij de Meijelsche brug in de Helenavaart
verdronken schipper Dirk van Wijngaarden, bijgenaamd “de lange Dirk”.
Waarschijnlijk is hij door de duisternis over boord gevallen. Op zijn hulpgeroep 
snelde zijn lijndrijver toe, doch wegens de duisternis kon deze man hem onmogelijk 
helpen; ook kon men zijn lijk dien avond niet meer vinden.
Sedert verscheidene jaren was hij schipper op een houtschip van de maatschappij
Griendtsveen en een zeer oppassend man, zoodat hier aan drankmisbruik niet mag 
gedacht worden. 

18 april 1904  Turf-Nijverheid in Ierland.
(Van onzen Londenschen Correspondent.) 
Tijdens de in 1902 te Cork gehouden tentoonstelling werd daar eene industrieele 
conferentie bijeengeroepen door het Departement van Landbouw en Technisch Onderwijs 
in Ierland. 
Op die conferentie kwam ook de turf-nijverheid ter sprake en sedert is daarover zeer 
veel verhandeld, met het gevolg dat genoemd departement de heeren A. S. Longh en A. 
Reeves naar Helenaveen in Nederland en naar Jönköping en Ljungby in Zweden zond, om 
na te gaan hoe men de nijverheid daar met oordeel dreef. 
Ze gingen in Juli 1903 naar Vlissingen, waar de Heer Tatlow hen wachtte en togen met 
hem naar Helenaveen en naar de fabriek van den Heer Van de Blocquery, waar
turfstrooisel, turfvezels en turfstof gemaakt worden. De vezels rendeerden beter dan 
iets anders. De machinerieën voor het scheuren van het mos en voor het pakken in 
balen worden beschreven als eenigszins verouderd en de hoedanigheid van het
turfstrooisel scheen niet bijzonder goed te zijn althans niet zoo goed als wat ia 
Cavan in Ierland geproduceerd wordt. 
De bezoekers hoorden, dat de onderneming in de laatste jaren 10 à 12 percent dividend
afwerpt; maar het trof hen, dat meer winst gemaakt werd met het ontgonnen land dan 
met de fabriek. 
Ofschoon de verzamelde gegevens van belang waren, was er toch weinig nut voor Ierland
van te trekken, omdat de toestanden aldaar zoo geheel verschillend zijn. 
De bevindingen der bezoekers worden aldus geresumeerd: 
1o. Zoolang er zooveel goed land onbebouwd is en totdat wij betere gelegenheden voor 
het vervoer en betere markten hebben, zou het voorstel om de venen in Ierland te 
ontginnen, en in moestuinen te veranderen, weinig, waarde hebben. 
2o. De machinaal bereide turf was van mindere hoedanigheid en geen perfect artikel, 
maar het was zeer goedkoop en een groot voordeel voor de lieden, die het als 
brandstof konden gebruiken.  
3o. Het maken en verpakken van turfstrooisel is een zeer weinig kostbaar proces en 
hangt voor zijn slagen voornamelijk af van goedkoope vervoermiddelen. 
4o. Er moest in Ierland eene opening voor dezen tak van nijverheid bestaan. Want er 
moet ter plaatse veel vraag naar zijn. Het schijnt vreemd, dat fabrikanten in 
Nederland groote hoeveelheden naar Belfast en Dublin kunnen verschepen, en dat wij, 
met even goede grondstoffen, in ons eigen land, niet beter met hen kunnen 
concurreeren. 
5o. Het bezoek dezer fabriek overtuigt ons, dat er in Ierland verdere proeven genomen
moeten worden, maar het succes zal in hooge mate afhangen van de hulp, te verkrijgen 
door lage spoorwegtarieven, daar goedkoop vervoer noodzakelijk is. 
Van Helenaveen gingen de Heeren naar Jönköping in Zweden, waar zij kennis maakten met
Dr. Von Feilitzen, directeur van het proefstation aldaar, die hen rondleidde. Zij 
zagen, dat een gebouw werd opgericht als hoofdkantoor eener maatschappij ter 
bevordering van de verschillende takken van nijverheid, betrekking hebbende op turf. 
Deze Maatschappij geniet eene jaarlijksche bijdrage van ongeveer f42,000 van de 
Zweedsche Regeering en telt 3000 leden, die elk eene kleine contributie betalen.
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Alles wat hier gezien werd, was uiterst nuttig en practisch, en opgemerkt werd, 
hoezeer de goede lessen en aanwijzingen door de boeren ter harte genomen waren. 
Juist terwijl de bezoekers in Zweden waren, werden te Ljungby proeven genomen met 
machines voor de meest economische bereiding der brandstof. Die proeven verwekten 
groote belangstelling en er waren vertegenwoordigers aanwezig uit bijna elk land in 
Europa. Ook wordt vermeld, dat er een school bestaat, waar men les kan krijgen in 
alles wat met de turfindustrie in verband staat. Het adres dier school is `Torf-
Skolan", Emmaljunga, Zweden, en zij staat onder directie van den Heer A. Anrejs. 
Men schijnt in Ierland groote waarde te hechten aan een uitvoerig rapport over de 
Hollandsche veencultuur, want vroeg of laat moet een dergelijk systeem, als in 
Nederland gevolgd wordt, ook in Ierland ingevoerd worden. 
Maar er zijn bezwaren. Want de Iersche venen liggen op ongemakkelijke plaatsen en de 
werklieden moeten steeds groote afstanden afleggen om er te komen. Vele dier venen 
zijn van mindere hoedanigheid voor het maken van turf. De goedkoope gelegenheden van 
vervoer ontbreken, want de Iersche kanalen helpen niet en de spoorwegen eischen te 
hooge vrachten. Op vele plaatsen zijn de prijzen der venen te hoog en het stelsel om 
ze te verpachten maakt dat ze op weinig economische wijze bewerkt worden. Goed weer, 
goede wegen en goedkoope arbeid zijn in Ierland schaarsch.
Zulke bezwaren tellen nog al mede en de vooruitzichten zijn dus voor Ierland niet 
bijzonder gunstig. Toch bestaat de meening, dat verdere proefnemingen op groote 
schaal gewenscht zijn. Nederland heeft millioenen uit zijn venen gehaald en Zweden 
begint dit voorbeeld te volgen. 
Waarom dan Ierland niet? 
Vooralsnog is het voornaamste doel de Ieren te leeren hoe zij goedkoopere een betere
turf kunnen krijgen. 
Zekere Kolonel Warburton, een Ier, heeft onlangs aan Sir Horace Plunkett ernstig 
verweten, dat hij in zijn boek over: `Ireland in the New-Century´, — een boek, dat 
terecht zeer geprezen wordt en verdient in veler handen te komen — van de 
mogelijkheid om van de Iersche venen partij te trekken, bijna geen gewag maakte, 
blijkbaar daaruit opmakende, dat deze bron van volkswelvaart door den onder-
voorzitter van het Iersche Landbouwdepartement verwaarloosd werd. 
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, hoezeer hij zich vergist heeft, want toen de 
heethoofdige kolonel schreef, had de Heer Plunkett reeds uitgebreide proeven laten 
nemen en deskundigen uitgezonden,

25 juni 1904  HELENAVEEN. Maandagmiddag geraakte het 2jarige zoontje
van den landbouwer v. Z. in een onbewaakt oogenblik te water. Op het hulpgeschrei van
de kleine, kwam de moeder toesnellen en begaf zich onmiddelijk te water. Het gelukte 
haar den kleine behouden op ‘t droge te brengen. 

25 juli 1904  - Ten noorden der halte Helenaveen in de Peel woedt een felle veenbrand
die den geheelen omtrek in een grijzen nevel hult.

17 augustus 1904  Uit Limburg werd gisteren aan de Nd. Br. geschreven:
Vandaag (Maandag) brandt het hier van alle kanten. Zeer uitgestrekte boschbrand te 
Tienraai (gemeente Meerloo) en Horst; groote brand in de buurt van Venraai Oostrum. 
Aanhoudende brand in de Peel. Brand te Dijsteren (gemeente Wanssum); in éen woord, 
brand en vuur en rook overal.

14 september 1904  - Bij den heidebrand in "De Peel" zijn voor ruim f1000 bijen 
omgekomen.

5 januari 1906  Volkswelvaart.
Het moet voor de socialisten alles behalve aangenaam zijn, dat er thans onder meer 
zeer invloedrijke mannen optreden, bij welke ook zeer gefortuneerden, zooals het mij 
goed bekend oud-Tweede Kamerlid, den heer J. Truijen, die hun de wapens uit de hand 
slaan, waar het geldt de belangen van den minderen stand te behartigen. 
Citeeren wij vooreerst den heer H. A. Van Dalsum, notaris te Hulst, die onlangs 
wederom eene brochure in het licht gaf onder den titel: "Rondom Pachtcontract II", 
waarin hij den treurigen toestand beschrijft der arme pachters, nu ook van het 
Kroondomein. — Terecht toont de mij bekende heer Van Dalsum in zijne brochures aan, 
dat het voor de pachtboeren in Zeeland met den besten wil ter wereld niet mogelijk is
om vooruit te komen, zoolang geen betere, wettelijke regeling der pachtcontracten 
gemaakt wordt. 
Zou het elders ten onzent veel beter zijn dan in Zeeland? Het blijkt van niet. 
Althans de vergadering van den Nederl. Boerenbond, die den 15n Dec. te Utrecht 
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gehouden werd, was van hetzelfde gevoelen. 
Ook daar kwam men met algemeene stemmen tot de conclusie, dat de toestand der 
arbeiders niet kan verbeterd worden, als niet eerst voor de boeren, vooral voor de 
pachtboeren, gezorgd wordt, wijl dezen er over het algemeen slechter aan toe zijn dan
de arbeiders zelve. 
Vandáár de benoeming eener commissie, bestaande uit de heeren J. Truijen, 
burgemeester te Meijel, lid der Prov. Staten en voorzitter van den Limburgschen 
Landbouwbond; jhr mr De Wykerslooth de Weerdesteyn, voorzitter van den Utrechtsehen 
Boerenbond, en A. Pauwen, onder-voorzitter van den Nederl. Boerenbond te Pannerden, 
die een onderzoek zullen instellen naar den toestand der arbeiders ten plattelande en
het ontwerp-arbeidscontract. 
Dat bij eene commissie, waar de heer J. Truijen aan het hoofd staat, — theoreticus en
practicus — geen half werk zal verricht worden, of dat het geen wassen neus zal zijn,
zooals de socialisten telkens beweren, wanneer door kapitalisten of door de 
zoogenaamde bourgeoisie iets in het belang der proletariërs gedaan wordt, daarvoor 
kan als bewijs dienen, de zeer florissante toestand, waarin thans de Limburgsche 
landbouw gekomen is, zooals ik in mijn artikel onder het opschrift: "Limburg voorheen
en thans", opgenomen in "De Tijd" van 3 Sept. l.l. en overgenomen in "De Morgenpost",
alsook door "De Nieuwe Koerier" te Roermond, nog met voorbeelden heb aangetoond. 
Wie met het platteland bekend is, kan er zich van overtuigen, vooral langs de 
bloeiende Limburgsche peeldorpen, waar schier alles eigendom der bewoners is, hoeveel
de toestand daar beter wordt in vergelijking met die plaatsen, waar meest alle
pachters wonen. Dit voorkomt ook de zoo noodlottige trek der landarbeiders naar de 
steden. Doch hierbij behooren ook goede communicatiewegen. In Engeland en Amerika 
zoekt men tot eigendom zeer practische middelen. 
Voor de kolonisatie zullen geschikte arbeidersfamilies uitgezocht worden, die elk 
ongeveer 2 hectaren bouwland zullen ontvangen, met een daarbij behoorend huisje, vee,
werktuigen, zaad enz., benoodigdheden voor het drijven dier kleine boerderij. In den 
eersten tijd zullen de families der kolonisten door het Leger des Heils (1) van 
beschikbaar gestelde gelden onderhouden worden, totdat zij in staat zijn in hun eigen
onderhoud te voorzien. De kolonisten zullen het kapitaal van hunne bezitting over een
aantal jaren moeten terugbetalen met een jaarlijksche rente van 5 pCt, die aldus 
verdeeld wordt: 3 pCt voor het kapitaal, 1 1/4 pCt voor een fonds tot uitbreiding der
kolonisatie en 3/4 pCt ter vergoeding van de onkosten, die het Leger heeft gemaakt. 
Wanneer de kolonisten het geheele bedrag hebben afgelost, zullen zij het 
eigendomsrecht hunner bezitting ontvangen, doch op voorwaarde, dat geen enkele plaats
ooit voor den verkoop van sterken drank zal worden gebruikt. Dus ook alcohol 
uitgesloten. 
In Limburg o. a. hebben gemeentebesturen steeds andere middelen ter hand genomen om 
den bewoners hun eigen erf te verschaffen. Naar de behoeften werden steeds af en toe 
woeste gemeentegronden bij kleine perceelen van 1, 1/2 of 1/4 hectare verkocht aan de
ingezetenen (soms ook nog op termijnbetaling) zoodat elkeen tot aankoop in staat was 
en zelf-cultiveering. En vooral thans worden die gronden volgens de nieuwste 
landbouwstelsels zeer productief gemaakt. Men heeft dáár dus het eigen erf zeer in de
hand gewerkt. Eveneens de ontwikkeling van den landbouwstand. 
Toen vroeger eens de rijke gemeente Deurne een groot gedeelte van hare zeer 
uitgestrekte Noordbrabantsche peel aan de maatschappij Helenaveen (thans een groot 
dorp) had verkocht, nam die gemeente naderhand verdere exploitatie dier veengronden 
zelf ter hand, om meester van het terrein te blijven. Dus uitsluiting der
maatschappijen, waar het anders kan gedaan worden in het belang der ingezetenen, 
hier: den kleinen man.
Dáárdoor heeft die, bij noeste vlijt en kennis van het vak de beste gelegenheid om in
zijn eigen onderhoud te voorzien of vooruit te komen in de wereld. Bij duizenden zijn
ze aan te wijzen, die zóó hun doel bereikt hebben, dat is: een ruim bestaan voor hen 
zelven en hunne kinderen, iets wat hun anders wellicht niet mogelijk ware geweest. 
Vandáár ook geen socialisme bij zulke landlieden. 
J. HENDRIKX. 
Amsterdam, 1/1 '06.

(1) Bij de loffelijke vermelding te dezer plaatse van de werkzaamheid van het "Leger 
des Heils" schijnt ons eenig voorbehoud niet overbodig. Heeft men zekerheid, dat de 
philantropische werkzaamheid van het "Leger", welke op zichzelf beschouwd, alle 
waardeering verdient, afgescheiden blijft van propaganda voor een godsdienststelsel, 
hetwelk geheel en al tegen de katholieke leer indruischt? Red. T.

5 maart 1906  Een adres van de Nederlandschen Maatschappij tot het verrichten van 
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Mijnbouwkundige Werken, waarbij aan Gedeputeerde Staten wordt kennis gedaan dat zij 
den 5 Maart jl begonnen is met de grondboring op perceel ? H. No 3572 dezer Gemeente 
Deze kennisgeving wordt den Gedeputeerde Staten gezonden voor advies 
Voor kennisgeving aangenomen 

6 maart 1906  Helenaveen. 
- Alhier worden boringen naar steenkool gedaan. Reeds zijn de nodige materialen 
aangekomen, zoodat de werkzaamheden al heel spoedig zullen beginnen. 

15 maart 1906  begin boring Helenaveen I 
boring 5a: Helenaveen I, aannemer Koster 

26 juni 1906  Helenaveen. Men is met de boringen alhier gevorderd tot een diepte van 
ruim 700 m. Het water, dat met buizen naar beneden gaat, komt donkerblauw weer boven.
Op andere plaatsen werd in dit geval gewoonlijk spoedig steenkool gevonden, zoodat 
men alle hoop heeft op goede resultaten. 

14 augustus 1906  Voorheen en thans.
Indien men vergelijkt de toestanden van voorheen en thans — hier wordt bedoeld een 
vijftig tal jaren geleden — niet alléén wat de steden en vooral de geschiedenis van 
Amsterdam betreft, maar ook een parallel trekt met de vroegere toestanden van sommige
dorpen, dan zal men daarin zeer groote veranderingen, in veel gevallen verbeteringen,
kunsjen bespeuren. De primitieve toestanden van het platteland zijn ook eigenaardig 
met die van up-to-date. 
Nemen wij bijv. maar het in het midden, op ongeveer vier uur afstands van de steden
Helmond, Weert, Roermond en Venlo gelegen Limburgsche dorp Meijel. 
Op eene onlangs verschenen kaart van Nederland, die men bij eenige Amsterdamsche 
boekhandelaars voor de ramen zag hangen, kwam ook dit dorp voor, alhoewel veel 
andere, zelfs grootere, in de omgeving waren weggelaten. 
Wellicht hebben de sedert lang hangende quaestieuze tramplannen tusschen Helmond,
Roermond en Venlo, waarvan Meijel het centrum was, ook hiertoe een steentje 
bijgedragen, alsook zijn bloei. De primitieve toestanden duiden nog aan, dat dit dorp
vroeger geheel en al omgeven was van lagere veengronden en moeielijk begaanbare 
wegen. Vandaar dat ook zelfs Van Dale's Woordenboek der Nederlandsche taal, spreekt 
van: »Mijl op Zeven of Zevenen«, waardoor een- lange omweg tusschen de twee naburige 
dorpen, Meijel en Sevenum wordt aangeduid. 
Thans heeft men ook daar mooie kiezel of grintwegen. Deze beide, mij door vroeger 
verblijf goed bekende landbouwdorpen, behooren wellicht tot de meest welvarende 
inwoners van geheel Limburg. Eens, toen ik met een geestelijke sprak, die ook door 
verblijf, met beide gemeenten bekend was, antwoordde deze mij hierop: »ja, maar wat 
in Meijel slechts zilver is, dat is in Sevenum goud.« 
Deze juiste, laconische uitdrukking heb ik steeds onthouden. 
In Meijel was zijne eerw., toen pastoor en daarvoor kapelaan te Sevenum. 
In het »N. v. d. D.« las ik eenigen tijd geleden eene beschrijving van voorheen en 
thans over een dorp in Drenthe. Dit bracht mij op het denkbeeld dit ook eens te doen 
voor »De Tijd« over het dorp Meijel. De primitieve toestanden van vroeger, zijn thans
geheel verdwenen. De goede oude tijd — als men het zoo noemen wil — heeft plaats 
gemaakt voor andere gewoonten of gebruiken, meer en meer steedsen. De toenemende 
bevolking is thans ook vermengd met die van andere plaatsen. Doordien de omringende 
gemeente-gronden een veertig à vijftig tal jaren geleden grootendeels woest én ledig 
lagen, had elk inwoner de volle vrijheid naar welgevallen hiervan gebruik te maken. 
In den zomer hoorde men van verre den koeherder op de schalmei of hoorn de reveille 
blazen. Dan werden de meeste staldeuren wijd open gezet, het vee werd losgelaten, dat
door instinkt gedreven zich als van zelf voegde bij den troep, om zoo op een half uur
afstand in de veenderijen gras of jong heidekruid te gaan grazen, en tegen den avond 
weder huiswaarts gedreven werd. Ook gansche kudden schapen bedekten de hooger gelegen
heidegronden. 
In de toendertijd nog bestaande veengronden — thans zijn deze er niet meer, maar er 
is reeds veel bouw- en weiland — voorzag zich ieder niet alleen van brandstoffen voor
eigen gebruik, doch ook turf werd verkocht en vervoerd naar Roermond en gehaald van 
andere Maasstreken. Thans stookt men zelf ook steenkool. En de gemeente-gronden zijn 
bij kleine perceelen van ½ of 1 Hectare aan de inwoners verkocht, zoodat elkeen naar 
welgevallen daarvan gebruik kan maken, en deze in cultuur brengt volgens de nieuwste 
stelsels. Groote, vreemde grondeigenaars heeft men daardoor belet zich meester te 
maken van het terrein. Dat de gronden voor de gemeente daar door niet zoo duur werden
verkocht, is zeel begrijpelijk; doch dit alles komt weer ten goede aan de 
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ingezetenen. Vandaar geen struggle for life. 
Hieruit ziet men, hoe de gemeente-besturen de belangen der ingezetenen kunnen 
behartigen, al is het dan ook niet tot stijving der gemeentekas. Onlangs las ik van 
eene gemeente in onze noordelijke provinciën — ik meen het was in Overijssel —, die 
wel gaarne veel woest liggende terreinen zou verkoopen aan de ingezetenen, maar 
hiertoe niet overgaat, uit vrees dat een zekere in de nabijheid wonende baron die 
gronden weder alle zou aankoopen. 
In onze zuidelijke gewesten weet men hierop wel een uitweg te vinden, ook door 
intrekking bij het verkoopcontract bij een verdacht geval. 
Zoo nam eenige jaren geleden de rijke Noord-Brabantsche gemeente Deurne zelf de 
exploitatie van hare veruitgestrekte peelgronden ter hand, nadat zij vroeger een 
gedeelte aan de maatschappij Helenaveen — thans een dorp — had verkocht en deze 
steeds nog erop aandrong veel meer woest liggend terrein aan te koopen. Zoo bezit ook
de eveneens aan Meijel grenzende gemeente Asten een grooten rijkdom in hare 
uitgestrekte peelgronden, doch minder dan Deurne. Van welk groot gewicht, het is »der
boeren eigen erf«, ziet men aan Rusland. Daar bezit de adel, ongeveer 15 maal 
zooveel, en de stadsburger heeft nog bijna 2 maal zooveel als de boer. En zéér groot 
is nog het aantal dezer laatsten, die in het geheel geen eigendom bezitten. Dat 
daardoor dezelfde soort grond slechts het derde deel vruchten oplevert van dien in 
ons land, wat de grootte betreft, is geenzins te verwonderen. Tengevolge der armoede 
lom de plattelandsbevolking, zich niet ontwikkelen. Welke treurige toestanden ook 
daardoor ontstaan, hiervan levert thans Rusland ons dagelijks het bewijs. Welvaart 
der plattelandsbevolking is dus hoofdzaak. De liberalen ten ontzent beweerden alles 
in orde te krijgen met het onderwijs; doch dit heeft geen steek gehouden, maar wèl 
kan geconstateerd worden, dat in die gemeenten, waar ook de kleine man tot welvaart 
kan komen, de minste misdaden voorvallen, wegens meer beschaving. Vele dergelijke 
plaatsen in het zuiden zou ik hier kunnen cüeeren, om dit met bewijzen te staven. 
Vechtpartijen enz. bestaan enkel onder de geringe volksklasse. 
Amsterdam, 10 Aug. '06. 
J. HENDRIKX. 

P. S. Vorenstaand artikel en deze laatste conclusiën, wat het onderwijs der liberalen
en de beschaving betreft, waren reeds geschreven, toen ik de redevoering las, die de 
burgemeester van Venlo, de heer Van Rijn, dezer dagen sprak bij gelegenheid der 
vergadering van het N. ? G. aldaar, en waarop »De Tijd« en »De Morgenpost« terecht 
eene zeer juiste aanmerking maakt in het no. van 11 Aug. Wanneer de burgemeester van
Venlo eens in zijne omgeving wil rond zien, bijv. in het noorden van Limburg en in 
het oostelijk deel van Noord-Brabant, waar betrekkelijk zeer weinig misdaden 
voorkomen in vergelijking van andere plaatsen, dan zal hij zich kunnen overtuigen, 
dat dit alles met onderwijs niets te maken heeft, en dat ook zijn bewering geen steek
houdt. Aangezien mij die streek door het onderwijs bekend is, tart ik hem en elk 
voorstander van openbaar onderwijs uit met feiten aan te toonen, dat ook mijne 
conclusiën geen steek houden; en ik beweer dat het openbaar onderwijs in dit opzicht 
volkomen fiasco heeft gemaakt. 
Amst. 11 Aug. '06.J.H.

21 augustus 1906  Helenaveen.  Omtrent de steenkolen boring alhier, meldt men dat de 
gevonden steenkoollaag een dikte heeft van 60 cM, terwijl voor een loonende 
exploitatie 40 cM. voldoende is. 

25 augustus 1906  Nederlandsche steenkool. 
De heer J. Koster, te Heerlen, schrijft in het Volk het volgende ingezonden stuk: 
In uw blad van 18 Augustus j.l. lees ik: “Echt Hollandsch loom en lammenadig gaat het
toe met de Staatsexploitatie der Limburgsche steenkolenvelden. De direkteur ingenieur
dr. F. Beyerinck is onder het Kuyper-bewind vervangen door een vriendje, den
katholiek v. Waterschoot v. d. Gracht, en nu stokt de heele mijnontginning weer. 
De nieuwe direkteur heeft namelijk een geheel nieuwe theorie van de ligging der
kolenlagen uitgebroeid en heeft nu (in een heel jaar!) al twee mislukte boringen 
gedaan. Hij heeft nu met de Duitsche boorders tot een uitwisseling van gegevens 
besloten, teneinde de ligging van het mijnveld vast te stellen.” 
Het zij mij vergund, op een paar onjuistheden te wijzen: 
a.  De directeur-ingenieur dr. F. Beyerinck is niet onder het Kuyper-bewind, doch 
onder het bewind van het tegenwoordige ministerie vervangen door den mijn-ingenieur 
v. Waterschoot v. d. Gracht. 
b.  De twee boringen bij Vlodrop en Maasniel, welke in 1905 zijn uitgevoerd en geen 
resultaten hebben opgeleverd, zijn verricht op aanwijzing en onder toezicht van dr. 
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F. Beyerinck. 
Wat nu betreft de nieuwe theorie, aangaande de ligging der steenkolenlagen, kan ik u 
mededeelen, dat deze theorie is gebleken gehel juist te zijn. De boring te
Helenaveen, welke werd aangevangen onder aanwijzing van den tegenwoordigen ingenieur-
direkteur der rijksopsporing van delfstoffen, heeft op eene diepte van circa 990 
meter de eerste exploitabele kolenlaag doorboord. 
Dat hierbij niet mag worden gesproken van loom en lammenadig werk, bewijst het feit, 
dat deze boring, welke 15 Maart 1906 werd aangezet, op 14 Augustus jl op 988 meter de
eerste kolenlaag doorboorde  Voor zoover mij bekend, is het bereiken van eene 
dusdanige diepte binnen den tijd van vijf maanden bij kolenboringen een rekord van 
vlugheid. 
Waar deze Staatsboring te Helenaveen een kolenterrein ter waarde van vele miljoenen 
heeft aangetoond en de uitkomsten van zoo groote beteekenis zullen zijn voor de 
industrie ontwikkeling van Noord Limburg en Brabant, acht ik het wenschelijk u te 
wijzen op de onjuiste inlichtingen die u verstrekt zijn. 

25 augustus 1906  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 ingenieur-directeur 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. Enkel in den zomer bij sterke 
droogte of strenge vorst in den winter, kon de jager ter opsporing van het 
overvloedige wild daarin met moeite doordringen. Van wegen of paden geen spoor. Alles
was één wildernis! 
Vanaf de Limburgsche dorpen Meijel, Helden, Sevenum, Horst, Venraai tot het Noord-
Brabantsche dorp Deurne, en nog vele andere tot Vierlingsbeek toe, was geen levende 
ziel te vinden. 
Wie een blik werpt op de kaart van Nederland, kan zich van de groote oppervlakte dier
Noordbrabantsche peel overtuigen. 
Hebben de steden soms oude geschiedenissen, overleveringen of legenden, sommige 
dorpen, ook zelfs deze peel, is niet geheel zonder sage. 
Op een paar uren afstand van Meijel en Helden vond men in deze drassige, uitgestrekte
peel een paar groote meren, genaamd, zooals ik mij herinner, groot en klein 
"Soemermeer" wellicht afgeleid van het Duitsche woord "Sumpf", dat beteekent: moeras,
wijl in het Limburgsche dialect hier en daar vele verbasterde Duitsche woorden 
voorkomen. Aangezien bijna nooit iemand zóóver tot aan die meren, wegens den natten 
veengrond, die geen afwatering had, kon doordringen zonder in den drassigen bodem of 
de moeraspoelen te verzinken en zelfs bij sterke vorst in den winter, wegens de 
oneffenheden van den bodem, zelfs de wildstroopers hiertegen opzagen, zoo trokken die
afgelegen meren daar te meer de bijzondere aandar1" en werd wel eens de vraag gedaan,
hoe die er toch gekomen waren. De legende nu zei, dat daar in overoude tijden twee 
kerken zouden gestaan hebben, die bij een zondvloed, als alles overstroomd werd, daar
in den grond verzonken zouden zijn, en dat, als men een cent in het water van een 
dier diepe meren wierp, men de klok van een dier kerktorens nog hoorde tikken. Dat 
zulke sages in den goeden, ouden tijd, toen men algemeen ook nog aan heksen en spoken
geloofde, zeer grooten indruk maakten op het volk, is licht te begrijpen. 
Hoe nu daar "geheel alleen" liggende meren uit den alouden tijd immer bleven bestaan 
te midden van de zeer diepe lagen veengronden, en dat deze niet als van zelve zich 
langzamerhand ook vulden, is een quaestie moeilijker op te lossen. Eens, toen ik deze
vraag hoorde stellen aan den heer Dekkers uit 's Hertogenbosch, die destijds het 
oppertoezicht had over de exploitatie en droogmaking door afgraving met kanalen, 
zoodat het overtollige water langs Meijel tot Neer naar de Maas werd afgevoerd, gaf 
deze als zijne meening te kennen, dat het water in die quaestieuze meren zoo'n 
opborrelende werking had, dat van zelf vullen door aangroei onmogelijk was. 
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Integendeel, bij wind en golfslag, om zoo te zeggen, alles opslorpte en door 
oplossing alles deed verdwijnen of vergaan. 
Dat deze veronderstelling zoo geheel ongegrond niet was, kan men zekerlijk afleiden 
uit de geschiedenis van de Haarlemmermeer. 
Immers, ook dit water breidde zich hoe langer hoe meer uit, zoodat het voor de 
omgeving gevaarlijk werd en langzamerhand zelfs Amsterdam begon te bedreigen. Men 
heeft toen aan dezen waterwolf paal en perk gesteld door tot leegmaling of demping 
over te gaan. 
De peel echter kan men voldoende droog leggen door afgraving, wijl het terrein zoo 
ver boven A. P. gelegen is, dat de waterval naar de Maas op vier uren afstand kan 
plaats hebben. 
Ook de gemeente Deurne, die, zooals ik eenige dagen geleden in mijn artikel "Voorheen
en thans" (De Tijd" van 14 Aug.) vermeld heb, de naast hare vroegere aan de
maatschappij Helenaveen verkocht hebbende gelegen terreinen, de exploitatie zelf 
heeft ter hand genomen, en eveneens een kanaal, parallel met het andere, heeft laten 
graven, handelt evenzoo. 
Deze kanalen staan in verbinding met de Noordervaart te Meijel, en deze heeft op hare
beurt weer verbinding met de op ruim een paar uren afstand gelegen Zuidwillemsvaart 
te Nederweert, zoodat er met dezen waterweg communicatie is met Maastricht en 's 
Hertogenbosch en verder. De niet geheel voltooide en vervallen Noordervaart, gegraven
onder Napoleons tijd, liep van Weert tot Venlo. Bij de exploitatie van het Helenaveen
is deze bevaarbaar gemaakt van Nederweert tot Meijel en later tot Helden. In de 
eerste jaren der exploitatie van deze peelgronden werd de bovenste laag uitsluitend 
bezaaid met boekweit, nadat in het voorjaar een dun laagje werd omgehakt en 
drooggemaakt, zoodat de uren-ver in den omtrek van deze duizenden hectaren 
opstijgende, onaangename rook de zon verduisterde. Thans is men met het cultiveeren 
van dit teer gewas opgehouden. Men heeft het over een anderen boeg gewend door het 
hooge veen als turfmolm aan den man te brengen. Dáárna komt de turf. Heeft men nu ook
nog succes met de daar onder liggende laag steenkool, dan stijgt daardoor nog weder 
de reeds aanzienlijke waarde van de Noord-Brabantsche Peel, zoodat de waarde dan niet
bij benadering kan bepaald worden. 
Wie zou zóó iets vóór vijftig jaren hebben kunnen vermoeden? 
Amsterdam, 19 Aug. 1906. 
J. HENDRIKX

1 september 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
Volgens de N. R. Ct. vond men Donderdag voor het eerst water, dat bij onderzoek een 
hoog zoutgehalte bleek te bezitten. Het plan is, twee nieuwe boortorens op te 
richten, een bij het station Helenaveen, den tweede bij Helden. 

4 oktober 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
De boringen te Helenaveen zijn thans opgehouden en de nieuwe boortoren nabij het 
station is ongeveer gereed. Een vijfde laag steenkolen is nu ontdekt en wel ter dikte
van 1.75 M. Tot eene diepte van ongeveer 1150 Meter is men gekomen. 

12 oktober 1906  einde boring Helenaveen I 

18 oktober 1906  Steenkolen. 
Helenaveen. Borende tot eene diepte van meer dan 1200 meter, heeft men nog twee 
nieuwe lagen kolen gevonden; in ’t geheel 7 lagen. 

Diepboring 6 Helden of Helenaveen II, gemeente Helden 
1 september 1906  Steenkolen in Noord-Brabant. 
Volgens de N. R. Ct. vond men Donderdag voor het eerst water, dat bij onderzoek een 
hoog zoutgehalte bleek te bezitten. Het plan is, twee nieuwe boortorens op te 
richten, een bij het station Helenaveen, den tweede bij Helden. 

27 november 1906  begin boring Helenaveen II 
boring 6: Helden (Helenaveen II), aannemer Koster 

16 februari 1907  Helenaveen. Dinsdag waagden zich twee schoolgaande kinderen 
van 10 en 11 jaren, op het brooze ijs op het kanaal alhier, met het gevolg, dat 
beiden er door zakten en jammerlijk zouden verdronken zijn, indien niet de heer H. 
van Oers, vader van een groot gezin, met eigen levensgevaar, zich met een touw, aan 
een telegraafpaal bevestigd, zich op het ijs had gewaagd. Hij mocht het geluksmaken, 
beide levend op te halen.
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Eere den kranigen redder.  
 
30 maart 1907  Helden. Naar wij vernemen, is bij de boring alhier voor rekening van 
’s Rijks opsporing naar delfstoffen op 777 Meter diepte eene kolenlaag van 82 c.M. 
aangeboord. 

8 augustus 1907  einde boring Helenaveen II 

20 augustus 1907  Boringen naar steenkool. 
De boortorens der steenkoolboringen bij het station te Helenaveen en te Helden worden
op het oogenblik opgeruimd, om evenwel op eenigen afstand weer te worden opgebouwd. 
Te Helden was de vondst zeer goed; in de laatste weken vond men nog 2 lagen, alles 
bij elkaar niet minder dan ongeveer 10 M. steenkool. 

15 september 1908  De zeereerw. heer J. Jeuken, pastoor te Helden, die sedert een 14-
tal dagen ziek is, is van den HH. Sacramenten der stervenden voorzien.

17 september 1908  Maandag den 14n dezer overleed in den namiddag te Helden, voorzien
van het HH. Sacramenten der Stervenden, de zeereerwaarde heer Joannes Jeuken. Z.E. 
bereikte den leeftijd van 57 jaren, was achtereenvolgens kapelaan te Meijel, rector 
te Castenraij, stichtte een nieuwe parochie "America" en werd den 1en juli 1897 
benoemd tot pastoor te Helden, alwaar hij Maandag, na eene ziekte van slechts enkele 
dagen, zacht en kalm, na een moeitevol werkzaam leven vol toewijding in den Heer 
ontsliep. Hij werd geboren te Nunhem in 1851.

21 september 1908  HELDEN, 20 Sept. [begrafenis van pastoor Jeuken]  
Vrijdagochtend werd ter aarde besteld het lijk van den Z.E. heer J. Jeuken, in leven
pastoor dezer parochie.
Het stoffelijk overschot van Z.E. werd door de plaatselijke vereenigingen met 
omfloerste vaandels en tal van eerw. heeren geestelijken, aan de pastorie afgehaald 
en kerkwaarts begeleid. In de parochiekerk droeg de H.E. heer deken Van Horst eene 
Requiem-Mis op; na de H. Mis schetste Z. H. E. het verdienstelijke leven van de 
overledene. Aan de geopende groeve wijdde burgemeester Janssen enkele waardeerende 
woorden aan de nagedachtenis van pastoor Jeuken, den vriend der zrmen, den stichter 
van patronaatsgebouw.
Een der familieleden dankte voor de eer den overledene bewezen.
De muziekvereeniging "St. Cecilia" speelde onder het sluiten der groeve, het 
indrukwekkende "Prière" van Kreuzer.

31 oktober 1908  Steenkolen in Limburg en Noord-Brabant. 
Vanwege het departement van landbouw nijverheid en handel is verschenen het 
jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1907 van den ingenieur-directeur.
Daaraan wordt het volgende ontleend: 
Het district Noord-Limburg en Noord-Brabant. 
De boring Helenaveen II in de gemeente Helden had bij 730 M. het kolengesteente 
bereikt, en werd op 8 Augustus 1907 op eene diepte van 1100 M. gestaakt, zoodat deze 
boring dus 370 M. carboon doorboorde. 
Aangeboord werden 371 M. steenkolenformatie, waarin werden aangetroffen 10.28 M. 
steenkool of 2.8 pct : in (ontginbaar te achten) lagen van meer dan 45 c.M. dikte is 
aanwezig 9.17 M. steenkool, zijnde 1 M op 40.46 M gesteente of 2.47 pct van de 
afgeboorde kolenformatie. 
Deze voorraad is volkomen bevredigend te achten. 

Diepboring 11 America, gemeente Horst 
5 april 1909  begin boring America 
boring 11: America (=AA.) 

24 juli 1909  Rijksopsporing van delfstoffen. 
Men meldt uit Helenaveen: 
De diepteboring naar steenkolen, welke plaats heeft bij het station America, gaat 
geregeld voort en vorderde tot een diepte van 540 M. 

13 februari 1909  HELENAVEEN. De dochter van den heer H. alhier 
is bij het scheppen van een emmer water verdronken. 

2 september 1909  Te Helenaveen (N.-Br.) is het twaalfjarig zoontje 
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van v. M. in het kanaal gevallen en verdronken. 
  
19 januari 1910  eind boring America 

27 januari 1910  Boringen naar Steenkool. 
De boring naar steenkool bij de halte Amerika der spoorlijk Venlo-Helmond, uitgevoerd
vanwege de Rijksopsporingsdienst is op 18 dezer gestaakt, na drie steenkoollagen van 
60 tot 90 centimeter dikte te hebben aangetroffen. Deze boring heeft de op de 
uitkomsten der voorgaande boringen gebaseerde veronderstellingen volkomen bevestigd, 
daar de steenkoollagen op de diepte en in de volgorde werden gevonden, als verwacht 
was. Door deze bevestiging kon de boring thans gestaakt worden, daar de zekerheid 
bestaat, dat diepere steenkoollagen 160 [tot] 180 meter dieper liggen. 

8 oktober 1910  Rijksopsporing van Delfstoffen.
Aan het onlangs verschenen Jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1909 
ontlenen wij hieronder een samenvatting van wat daar nieuws en belangrijks in 
voorkomt:
[...] Handboringen. Het reeds in 1908 aangevangen onderzoek van de begrenzing der 
voor exploitatie in aanmerking komende horsten door middel van ondiepe handboringen, 
werd ook in 1909 voortgezet. Een vijftal handboringen werden nog verricht om de 
zuidwestelijke begrenzing van den Peelhorst te leeren kennen, terwijl overigens een 
begin werd gemaakt met het verkennen der terreinen in de noordelijke Peel, waar 
eveneens aanwijzingen voor het bestaan van een horst voorhanden zijn.
Uit de resultaten der handboringen blijkt, dat zich onder Reek, Mill, Beugen, St. 
Hubert, Oploo en Overloon een terreinstrook uitstrekt, waar de zee-afzetting uit het 
oppermiocene tijdvak belangrijk hooger ligt, dan dezelfde afzetting in de zuid-
westelijk en noordoostelijk daarvan gelegen terreinen. In ons huidige exploratie-
gebied, dat ter onderscheiding van dit meer noordelijke de “zuidelijke Peelhorst” 
genoemd wordt, wijzen dergelijke niveauverschillen met zekerheid een horst, een hooge
schol, aan in den ondergrond; er bestaat dus alle reden om naar analogie in dit 
noordelijk gebied een “noordelijken Peelhorst” aan te nemen.
Mag worden aangenomen dat vooral onder Mill, Oploo en Overloon een hooge horst ligt, 
slechts een diepboring kan ons leeren of op die hoogere schol de delfstoffen (hier 
komen zoowel zout als kolen in aanmerking) in bereikbare diepte voorkomen. Op dit 
oogenblik weten wij slechts dat de Zechstein en het carboon daar relatief minder diep
liggen dan er naast, de absolute diepte is onbekend. Men staat hier voor dezelfde 
vraag als indertijd bij onze eerste diep=boring te Helenaveen. In 1911 hoopt men een 
diep-boring in dit gebied te laten uitvoeren, die zal hebben uit te maken of hier al 
dan niet een nieuw kolenveld zal ontsloten worden.
Er is alle aanleiding in dit gebied eene diepboring te wagen, daar een exploratie van
Nederland het niet ononderzocht mag laten liggen. [...]

30 december 1910  RIJKSLANDBOUWLEERAAR VOOR DRENTHE
Assen, 30 December 1910.
No. 956.
Bericht op schrijven van betreffende
Den heer Boerma, Nieuweroord
M, Zeker A. Bos, directeur v/d Mij. Helenaveen te Helenaveen is niet naar wensch 
geslaagd met het verhuren der boerderijen aldaar.
De maatschappij is daarom nu van plan het met een bedrijfsboer te probeeren, die 
later, indien gewenscht en wanneer het van weerskanten goed bevalt, mogelijk pachter 
zou kunnen worden.
Daar ik met den Directeur reeds vroeger over Uw zoon heb gesproken zooals U bekend 
is, draagt hij mij op U eens te vragen of Uw zoon lust heeft het in Helenaveen eens 
als bedrijfsboer te probeeren.
Wilt U mij in elk geval even, liefst spoedig, mededeelen of U in nader overleg 
wenscht te treden, ja of neen. -
Grt  J.Elema.

Diepboring 15 Beeringen, gemeente Helden 
31 december 1910  Helden. - Naar wij vernemen, zal in deze gemeente wederom eene 
nieuwe boring naar steenkolen plaats hebben. De boortoren zal geplaatst worden in het
Beringerveld, aan den Kiezelweg naar Meijel. 
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12 januari 1911  Helenaveen 12 Jan. 1911.
Den Heer J. R. Boerma.
Nieuweroord.
Mijnheer!
Door afwezigheid ben ik eerst thans in de gelegenheid u te schrijven.
Zooals ik wel mag veronderstellen is u bekend, dat ik hier voor een bedrijf een 
zetboer zoek. Daar ‘t hier veengronden zijn, is grondige kennis der veenkoloniale 
landbouw een hoofdvereischte. Het bedrijf bestaat hoofdzakelijk uit bouwland met een 
paar HA weiland.
De boer komt op de hoeve te wonen en moet voor ‘t geheele bedrijf zorgen.
Nu wenschte ik u te vragen of u lust hebt naar deze streken te komen, en of u gehuwd 
zijt, daar ‘t voor ‘t bedrijf wenschelijk is, dat er een vrouw voor ‘t huishoudelijke
zorgt.
Zoo u ernstig over deze betrekking denkt, gelieve mij dit dan mede te deelen en 
tevens op te geven waar u tot nu toe werkzaam geweest zijt.
Met ‘t oog opt ‘t zachte weer zal er al spoedig gewerkt moeten worden, zoodat ik 
gaarne spoedig antwoord ontving.
Hoogachtend
A.Bos.

17 januari 1911  Helenaveen 17 Jan. 1911.
Den Heer J. R. Boerma. Jzn.
Nieuweroord.
Mijnheer!
In antwoord op uw schrijven dato 15 dezer j.l, deel ik u mede, dat ik ‘t wenschelijk 
vind mondeling met u te spreken. Ik kan echter nog geen dag bepalen, daar ik niet 
over mijn tijd kan beschiken, denk echter, dat ik u de volgende week hier kan 
ontvangen.
U moet de reis maken van Hoogeveen met den morgensneltrein 8.20 over Utrecht 
(overstappen) ‘s Bosch 12.4 hier wachten tot 1.51 naar Boxtel (overstappen), dan bent
u om 3.23 hier aan ‘t station Helenaveen.
De boerderij ligt ± ½ uur loopen van ‘t station, mijn woning ± 5/4 uur.
De reiskosten zal ik u vergoeden.
Ik zal u vermoedelijke de volgende week telegrafisch den dag opgeven.
Hoogachtend
A.Bos

30 januari 1911  Helenaveen 30 Jan. 1911.
Den Heer J. R. Boerma. Jzn.
Nieuweroord.
Mijnheer!
In antwoord op uw schrijven dato 28 dezer j.l. deel ik u mede, dat u aangesteld zijt 
als zetboer op de “Emma Hoeve” toebehoorende aan de Mij. Helenaveen alhier, onder de 
navolgende conditie’s:
1° weekgeld van f8.50 (acht gld. vijftig cent)
2°. in den herfst een varken van minstens 100 K.° (honderd Kilo) ‘tgeen uit de 
aanwezige varkens wordt aangewezen.
3°. ‘t houden van 12 (twaalf) kippen voor eigen gerief
4°. vrij turf voor huisbrand.
5°. zoover ‘t bedrijf ‘t oplevert als erwten, boonen, aardappelen enz. mag hiervan 
voor eigen gerief genomen worden.
6°. wanneer melkvee gehouden wordt, dagelijks twee liter zoete melk, van de ondermelk
en karnemelk zooveel als voor huiselijk gebruik noodig is.
7°. van de zuivere winst 25% (vijf en twintig %) 
van ‘t bedrijfskapitaal wordt 4% interest gerekend - de landpacht de drie eerste 
jaren f45.- (vijf en veertig gld) per HA. ‘t vierde, vijfde en zesde jaar g50.- 
(vijftig gld) per HA. - de inventarisposten der werktuigen van ‘t vee enz zal 
jaarlijks in gemeen overleg worden opgemaakt.
Uwe bevestiging van dit schrijven tegemoet ziende verblijve
Hoogachtend
A. Bos

10 februari 1911  Helenaveen 10 Febr. 1911.
Den Heer J. R. Boerma Jzn.
Nieuweroord.
Mijnheer!

#20130819  177  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

10980

10985

10990

10995

11000

11005

11010

11015

11020

11025

11030

11035

11040

11045

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

Wat de inrichting van ‘t bedrijf der Emma hoeve aangaat wenschte ik u eenige vragen 
te stellen. Natuurlijk zijn er eenige werktuigen als karren, ploegen, eggen enz. 
direct noodig. Voor u zal ‘t wel ‘t gemakkelijkst zijn zoo dit allen veenkoloniale 
werktuigen zijn. Deze zullen echter uit ‘t Noorden (Drente of Groningen) betrokken 
dienen te worden.
Wil mij daarom eens opgeven wat u denkt noodig te hebben, dan zoudt u daarvan 
misschien nu nog in Hoogeveen of elders bestelling kunnen doen.
Later zal uw vader zeker wel behulpzaam willen zijn om ‘t een en ander voor ons te 
bezorgen, indien er behoefte aan werktuigen zou zijn die hier onbekend zijn.
Wil mij tevens ook opgeven wanneer u naar hier denkt te kunnen komen.
Uw nader bericht te gemoet ziende verblijve
Hoogachtend
ABos

15 februari 1911  Helenaveen 15 Febr. 1911.
Den Heer J. R. Boerma Jzn.
Nieuweroord.
Mijnheer!
In antwoord op uw schrijven dato 12 dezer j.l. ‘t volgende:
Ik raad u aan een wagon van 5000 K.o aan te vragen voor uw goed.
De wagon te adresseren aan ‘t adres van de Mij. Helenaveen. (Naar mij, zoo u deze aan
uw adres op uw naam naar zendt, wij deze niet in ontvangst kunnen nemen en lossen.)
Ons direct een lijst te zenden van alles wat in de wagon is, zoodat de laadmeester 
kan zien dat alles in orde ontvangen wordt. Als de wagon Dinsdag van Hoogeveen 
vertrekt is deze uiterlijk Vrijdag hier. Zoo mogelijk zullen wij Zaterdagmorgen 25 
dezer e.k. lossen en zorgen dat ‘t goed op de hoeve is voor den avond.
Wat ‘t gereedschap aangaat had ik nog ‘t volgende verzoek: is ‘t u nog mogelijk een 
of twee karren te koopen (nieuw of oud) een  ploeg, de twee eggen (een lichte en een 
zware) en ‘t zaaibakje. U zoudt dit dan alles in de wagon mede kunnen zenden en hadt 
u direct de werktuigen zooals u deze wenscht. Wat de prijs aangaat, laat ik u hierin 
vrij, u kunt handelen naar omstandigheden.
Informeer in uw streek nog eens naar pootaardappelen, ik denk dat er nog noodig 
zullen zijn, door den zachten winter is er meer land gereed gekomen dan verwacht was.
Voor de opgaaf der wagon is noodig hoeveel stoelen, kisten, kasten, alzoo, van elk ‘s
stuktal.
Hoogachtend
A.Bos.

1 april 1911  Panningen. De arbeider J. G., werkzaam aan den boortoren alhier, had 
dezer dagen het ongeluk uit een toren naar beneden te vallen, met het noodlottig 
gevolg, dat hij een arm brak. 

19 augustus 1911  Helden. 
- De derde diepboring naar steenkolen binnen deze gemeente heeft dezer dagen haar 
eerste resultaten geleverd. Ter diepte van 780 M. werd Donderdagmorgen de eerste
kolenlaag aangeboord. Onmiddellijk werd de vlag op den toren geheschen en werden 
salut-schoten gelost. 
De boortoren staat tusschen de gehuchten Beringe en Everlo, in het z. g. 
Beringerveld. 

19 augustus 1911  Brand in de Peel.
Meijel. Sedert enkele dagen woedt in de Peel tusschen de dorpen Nederweert en Meijel 
een felle brand, die tengevolge van de groote droogte nog steeds meer en meer veld 
vindt. Thans staan ook reeds groote heide- en turfvelden, gelegen in de gemeente
Meijel, in brand.
De oorzaak van dezen brand is natuurlijk onbekend. Echter mag er wel eens terdege op 
worden gewezen, dat het in dezen ongekend drogen tijd zoo gevaarlijk is, brandende 
lucifers of eindjes sigaren weg te werpen. Werd daarmee niet zoo achteloos omgegaan, 
zeker zouden bosch-, heide en veenbranden niet zoo menigvuldig voorkomen.

17 oktober 1911  Helden. De derde diepboring naar steenkolen welke thans in deze 
gemeente plaats vindt in het z.g. Beringerveld, wordt wederom met een buitengewoon 
succes bekroond. Thans is reeds de negentiende kolenlaag aangeboord, terwijl men 
gevorderd is tot op eene diepte van ruim 1000 Meter. De boring wordt nog steeds 
voortgezet. 

#20130819  178  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

11050

11055

11060

11065

11070

11075

11080

11085

11090

11095

11100

11105

11110

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

18 november 1911  STEENKOLEN IN DE PEEL.
In de algemeene vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs te ‘s-Hage heeft 
Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, ingenieur-dircerteur der 
rijksopsporing van delfstoffen, eene voordracht gehouden over onderzoekingsmethoden 
en -- resultaten van den dienst der opsporingen van delfstoffen van staatswege. 
Daarbij deelde hij o.a, mede:
[...] Er zijn vooral 2 gebieden in Nederland welke men ten deze niet ongeëxploreerd 
mag laten Vooreerst de z. g. Noordelijke Peelhorst onder Mill en Oploo, waarvan het 
bestaan en de juiste ligging door proefboringen werden vastgesteld: men weet echter 
nog zeer weinig omtrent de absolute diepte, waarop de steenkolenlagen liggen; hier is
reeds een eerste diepboring aangezet. Het 2de gebied, [...]

13 januari 1912  Panningen. De in het Beringerveld plaats hebbende diepboring naar 
steenkool levert een buitengewoon resultaat. Behalve eene menigte minder aanzienlijke
kolenlagen, werd dezer dagen ter diepte van omstreeks 1200 M., eene laag aangeboord 
van circa 3 M. dikte. De boring wordt nog steeds voorgezet, met het plan te gaan tot 
eene diepte van ruim 1500 M. 

26 maart 1912  einde boring Beeringen 

30 maart 1912  Helden. De diepboring alhier, aangevangen op 8 Februari 1911, is thans
gestaakt op een diepte van 1406 M. In het geheel zijn doorboord 13 ontginbare en 23 
dunnere vetkoollagen. Na afloop van de verdere werkzaamheden zal met dezelfde 
installatie geboord worden te Woensdrecht. 

9 april 1912  Administratie-wijzigingen
Amsterdam, 9 April 1912.
Aan het Bestuur der Naamloze Vennootschap Maatschappy “Helenaveen” 
No 1103. H E L E N A V E E N.
WelEdele Heeren,

Op verzoek van Uwen Directeur hebben wy met dezen en den boekhouder eens 
overwogen welke wyzigingen in de administratie Uwer Maatschappy behooren te worden 
gebracht om deze meer te doen beantwoorden aan de eischen, welke de geleidelyke 
verandering van het bedryf Uwer Maatschappy daaraan stelt.

Als resultaat dezer overwegingen hebben wy de eer hieronder te doen volgend de 
conclusies waartoe wy zyn gekomen.

In de eerste plaats achtten wy het wenschelyk met ingang van het boekjaar 1913 
de rekeningen “Bouwland” en “Exploitatie Bouwland” te splitsen in de drie 
belangrykste onderdeelen waaruit deze rekeningen zyn samengesteld, t.w. “Boerderyen”,
“Bouwland in Eigen Exploitatie” en “Grond in gebruik by tuinders en bewoners van
Helenaveen”. 

Daartoe zal het noodig zyn van de rekening “Bouwland” af te boeken de dreven 
met opgaande boomen. De Directeur zal deze activa doen opmeten en stelt voor de 
daarvoor gevonden H.A. tegen f135.- per H.A. (ongeveer de inventarisprys der 
veengronden) naar een nieuw aan te leggen rekening “Wegen en Kanalen” over te boeken.
Deze rekening wordt eveneens belast voor de door den Directeur op f5.000.- 
vastgestelde waarde van de kanalen, de haven, het hulpspoor en den grintweg, welke 
thans nog onder het hoofd “Veengrond” zyn begrepen.

Een jaarlyks toe te passen afschryvingspercentage worde ten opichte dezer 
rekening “Wegen en Kanalen” vastgesteld.

Het na afboeking der dreven overblyvende saldo de rekening “Bouwland” 
vertegenwoordigt de waarde der resteerende H.A., zoodat door eenvoudige deeling de 
eenheidsprys per H.A. kan worden gevonden.

Tegen den eenheidsprys boeke men de 6.04 H.A., in het jaarverslag aangeduid als
“Gebouwen en Erven” van de rekening “Bouwland” naar het hoofd “Gebouwen” over. Deze 
Hectaren toch geven de oppervlakte van den grond aan, waarop de gebouwen zijn 
gevestigd.

Voorts boeke men de 2.9713 H.A. in het verslag aangeduid als “door de 
Maatschappy bebouwd” naar eene nieuwe rekening “Ambtelyke Woningen en Werkplaatsen” 
over, eveneens tegen den hierboven bedoelden eenheidsprys van Bouwland. Naar de 
meening van den Directeur zou nl. met deze omschryving in het verslag de grond 
bedoeld zyn, welke behoort by de woningen van den Directeur, Boekhouder, bazen enz.

De rekening “Ambtelyke Woningen en Werkplaatsen” wordt mede belast voor de te 
taxeeren waarde, waarvoor deze gebouwen en woningen onder het hoofd “Gebouwen” 
voorkomen, terwyl de rekening “Gebouwen” voor een gelyk bedrag wordt ontlast.

Eene rekening “Boerderyen” worde geopend, welke wordt gedebiteerd voor de onder
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“Bouwland” geboekte H.A. grond, welke behooren tot de hoeven “Emma”, “Wilhelmina” en 
“Juliana”, terwyl naar deze rekening eveneens wordt overgedragen de boekwaarde dezer 
hoeven, voorkomende onder het hoofd “Gebouwen”. 

De waarde dezer 3 Boerderyen worde op evengemelde rekening gedetailleerd 
opgenomen ter beoordeling van de exploitatieresultaten van elke Boerdery afzonderlyk,
en ter vaststelling van de laarlyksche afschryving op de onder deze rekening te 
boeken waarde van gebouwen.

Verder boeke men van “Bouwland” over naar eene rekening “Bouwland in Eigen 
Exploitatie” de H.A., die voorloopig door Uwe Maatschappy zelve worden geexploiteerd.

De dan nog resteerende H.A. grond, onder het hoofd “Bouwland” voorkomende, 
vertegenwoordigen den grond, verhuurd aan tuinders en bewoners van Helenaveen, 
waarvoor eene speciale rekening worde aangelegd,.

De kosten van aanmaak van nieuw bouwland worden voortaan op eene speciale 
rekening geboekt.

Ten laste dezer rekening “Aanmaak Bouwland” komen vooreerst de 
ontginningskosten, terwyl deze rekening eveneens wordt belast met de kosten van 
woelen en eerste bemesting. Aan het einde des jaars wordt echter een gedeelte dezer 
laatste kosten - de Directeur stelt voor 50 % - naar de exploitatierekening 
overgebracht.

De nadeelige saldi der rekeningen “Togers” en “Materialen” worden aan het einde
des jaars omgeslagen over de exploitatie van het bouwland en den aanmaak van nieuw 
bouwland, naar verhouding van de te dezen behoeve bestede loonen. Op deze wyze worden
dus de aanmaakkosten van bouwland verhoogd met een rechtmatig aandeel in de 
onderhoudskosten der paarden en de verbruikte kruiwagens, schoppen en andere 
materialen.

De rekening “Aanmaak Bouwland” geeft dan ten slotte aan het totaal der 
aanmaakkosten van de in elke boekjaar in cultuur gebrachte hectaren bouwgrond.

Het saldo dezer rekening nu wordt verdeeld over de rekeningen “Boerderyen”, 
“Bouwland in Eigen Exploitatie” en “Tuingronden etc.” al naar de bestemming welke aan
de gronden is gegeven.

Naar Uw Directeur ons mededeelde zou Uw Bestuur in beginsel hebben besloten, in
tegenstelling met een vroeger genomen besluit, voor het vervolg geene afschryving op 
het hoofd “Veengrond” ten laste der turfrekening meer te doen plaats hebben ter zake 
van den in elk jaar af te steken turf.

Gelyk reeds hiervoren werd opgemerkt zou de rekening “Veengronden” worden 
gecrediteerd voor de waarde van kanalen, haven en grintweg, welke waarde door den
Directeur op f5.000.- wordt gesteld.

Het resteerende bedrag, waarmede de Veengronden dan nog in de boeken voorkomen,
zouden als waarde dier dalgronden worden aangenomen.

Door eene taxatie van het aantal hectaren dalgrond, dat in de toekomst nog in 
cultuur zal worden gebracht, vinde men den eenheidsprys, waartegen de in elke 
boekjaar aangemaakte dalgronden van het hoofd “Veengronden” naar de hoofden 
“Boerderyen” “Bouwland in Eigen Exploitatie” en “tuingronden enz.” worden 
overgeboekt.

De Hectaren Bosch welke zullen worden gekapt en in cultivatie gebracht, zullen 
voor het vervolg naar evengemelde rekeningen worden overgeboekt, tegen den 
eenheidsprys welke zal blyken door deeling van de boekwaarde der bosschen door het 
aantal H.A. bosch, dat overeenkomstig nieuwe opmetingen in het bezit der Maatschappy 
zal blyken te zyn.

De rekeningen “Scheepstimmerwerf” en “Telefoon” (aanleg) welke thans nog met 
eene waarde van f1.- in de boeken voorkomen zullen worden overgeboekt respectievelijk
naar de hoofden “Materieel” en “Wegen en Kanalen”.

Ten einde nu een goed beeld te verkrygen van de exploitatieresultaten worden de
navolgende rekeningen geopend:

“Exploitatie Boerderyen”, welke wordt gedebiteerd voor de onderhoudskosten der 
hoeven, gecrediteerd voor de pachten;

“Exploitatie Bouwland”, welke wordt gedebiteerd voor de kosten van bemesting, 
loonen en andere exploitatiekosten, gecrediteerd voor de opbrengst der zelf geteelde 
producten;

“Exploitatie Tuinland”, welke wordt gedebiteerd voor diverse onkosten en 
gecrediteerde voor de grond-pachten te betalen door huurders en bewoners van
Helenaveen;

“Exploitatie Gebouwen”, welke wordt gedebiteerd voor de onderhoudskosten der na
bovengenoemde overboekingen onder het hoofd “Gebouwen” nog voorkomende tuinders- en 
arbeiderswoningen, gecrediteerd voor de ontvangen huren.

“Exploitatie Ambtelyke Woningen”, welke wordt gedebiteerd voor onderhoudskosten

#20130819  180  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

11180

11185

11190

11195

11200

11205

11210

11215

11220

11225

11230

11235

11240

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

enz., waartegenover geene inkomsten staan;
“Onderhoud Veengronden”;
“Onderhoud Wegen en Kanalen”.
Ten slotte wordt een exploitatieboek aangelgd, teneinde op de hoofden 

“Exploitatie Boerderyen” en “Exploitatie Bouwland” geboekte posten nader te 
specificeeren.

Het in dit boek in te ruimen gedeelte voor de “Boerderyen” bevat in debet en 
credit zooveel kolommen als er boerderyen zijn, zoodat de revenuën en kosten van elke
boerdery afzonderlyk blyken, terwyl in het gedeelte van de exploitatie van eigen 
bouwland in het debet kolommen worden aangelegd voor “bemesting”, “loonen” en 
“diversen” en in het credit voor de verschillende producten.

Vertrouwende U hiermede voldoende te hebben toegelicht op welke het 
rekeningsysteem behoort te worden gewyzigd teneinde een naar onze meening voldoend 
inzicht in het bedryf Uwer Maatschappy en de daarmede behaalde resultaten te 
verkrygen, en gaarne tot naderee inlichtingen bereid, teekenen wy
Hoogachtend,
Uw dw.

25 april 1912  Heidebrand.
Men meldt uit Asten dd 23 April:
In de veenderij der maatschappij Griendtsveen ontstond heden voormiddag brand. Het 
vuur, aangewakkerddoor den fellen wind, breide zich in de groote heide en strooisel 
snel uit en tastte weldra de aldaar staande turfmijten aan.
Hoewel van wege de maatschappij met een groot getal arbeiders en twee brandspuiten 
krachtig werd opgetreden, kon niet verhinderd worden, dat een groote partij
turfmijten een prooi der vlammen werd en het nagenoeg avond was toen men het vuur 
meester was.
Naar we vernemen, moet de turf toch verzekerd zijn, hetgeen evenwel niet weg neemt, 
dat de maatschappij een groote groote schade heeft geleden, en de beste handelsturf 
is verbrand.

1 juni 1912  Panningen. 
De laatste diepboring naar steenkolen in deze omgeving is thans geëindigd. De 
boortoren in het Beringerveld is afgebroken en naar Woensdrecht overgebracht. Niet 
minder dan 3 boringen hebben alhier plaats gehad, en, naar we vernemen, alle met zeer
goed resultaat. 

11 juni 1912  EEN WARME BRON.
Bij den boortoren te Oploo (bij Boxmeer,) is zoo meldt de “Gelderl. dezer dagen een 
warme bron aangeboord Het water bleek sterk zout en ijzerhoudend te zijn. Ruim 3 L. 
kwam per seconde naar boven. De temperatuur van het water was ruim 40 gr. Celsius. 
Het werd uit een diepte van ruim 500 M op geperst.

15 juni 1912  KETELMUZIEK VOOR HAZEN.
Een eigenaardig middel om de hazen van de tuinen te houden, lezen we in de "N. Venl. 
Ct." waaraan het volgende uit Helenaveen gemeld wordt: 
Als een disharmonie met de heele natuur klonk het door de stille zoele avond lucht.
Was een eenig-mooie zomeravond. 
Bladstil. 
Geen zuchtje rimpelde 't water, in de verte 'n algemeen kikvorsch-gekwaak, dichtbij 
wat krekel-gesjirp. Anders de kalme rustige stilte van 'n dorpschen zomeravond. 
Daar opeens dichtbijij 'n leven en drukte, 'n roepen schreeuwen, zingen 'n slaan met 
stokken op oude ketels en deksels! 
Een akelig geluid in de zoo rustige avond stilte. Men ging terstond denken aan 
ketelmuziek. Maar het kwam zoo ineens, zonder, voorteekens, en midden in het vrije 
veld. En hoor, daar begint een eind verder hetzelfde spektafel. Een na een tijdje 
hiez en daar links en rechts en overal datzelfde akelige geluid. En waarvoor
wordt al die drukte gemaakt? Waarom blijft men soms elkander nu en dan aflossende den
geheelen nacht doorspektaketakelen? Dat alles wordt gedaan ter eere van de hazen Op 
deze manier tracht men dat schadelijk goedje uit de tuinen te houden, daar enkele 
hazen in een paar nachten soms gansche akkers met pas opkomende augurken- en 
boonenplantjes kunnen vernielen. 
Onze tuiniers hebben heel wat moeite met dat hazenvolkje.

13 juli 1912  Gistermorgen ontstond door onbekende oorzaak in de Peel op circa 20 
minuten afstand van de halte Zeeland, een heidebrand, die snel om zich greep en reeds
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een uitgestrekt terrein heide en struikgewas vernielde. Gisteravond was men den brand
nog niet meester. Gevaar voor gebouwen bestaat er echter voorloopig niet.

30 juli 1912  Groote Peelbrand.
Men schrijft uit Asten:
Zondagmiddag ontstond er brand in de Peel nabij de veenexploitatie van de
maatschappij Griensveen, welke zich in de ruwe heide snel uitbreidde en oversloeg in 
de droge turf der maatschappij. Naar globale schatting is er voor eenige duizenden 
guldens verbrand. Een juist overzicht van den brand kan nog niet gegeven worden, daar
deze over een zeer groote uitgestrektheid woedde en tot laat in den avond 
voortsmeulde om heden vermoedelijk wederom te ontvlammen, daar met dit drooge weer 
het veen, dat nog vast zit, weg brandt en bijna nergens, uitgezonderd in de vaartjes 
der maatschappij, water te bekomen is. Ook moet er van de ingezetenen reeds heel wat
turf verbrand zijn. Van wege de maatschappij is den geheelen nacht door met de 
brandspuit gewerkt, voor zoover het water uit de vaartjes ie bereiken is en hoopt 
men, indien de wind in het zuiden blijft, nog heel wat te redden. 

2 augustus 1912  BRAND IN DE PEEL.
Men meldt.
De peel, brandt weer volop! Bij Helenaveen is wederom een groote brand uitgebroken, 
die bijna niet te stuiten is Reeds enkele duizenden guldens turf der Mij.
Griendtsveen zijn verbrand en men vreest dat de schade nog grooter zal worden.
Met vereende krachten werkt men aan het blusschingswerk. Men hoopt op deze manier den
brand spoedig meester te worden.

10 augustus 1912  Door den brand in de Peel blijkt ongeveer 1½ H.A. hoogveen verbrand
te zijn. Van particulieren ging voor ongeveer f10.000 turf verloren, waarvan niets 
verzekerd was. Het van de Maatschappij Griendtsveen verbrande bedraagt veel meer, 
doch dit is alles verzekerd. 

4 juli 1913  E. N. T. O. S.
[...] Gistermiddag was de pers uitgenoodigd tot een bezoek aan de inzending van de 
Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken te Heerlen. 
Deze stelt, op het voorplein van de groote tentoonstellingsgebouwen, een complete 
diepboor-installatie van groote capaciteit ten toon.
In den 20 meter hoogen boortoren is een boorkraan opgesteld met pompen enz., welke de
maatschappij vervaardigd heeft in opdracht van het Argentijnsche gouvernement. Deze 
boorkraan is ingericht zoowel voor stootend boren met den beitel als voor roteerend 
boren met diamantkroon of met staalkroon. De eerstgenoemde methode wordt 
hoofdzakelijk in zachte terreinen toegepast; de diamantkroon of staalkroon in hard 
gesteente.
Het achter den toren opgestelde gebouwtje, waarin anders een stoommachine of 
locomobiel is opgesteld, is hier als expositiezaaltje ingericht. De maatschappij 
exposeert hier een model van aanleg der bevriesschachten van staatsmijn “Emma” te 
Hoensbroek, bij welken schachtaanleg de maatschappij als adviseur optrad en waarvoor 
zij ook het boorgereedschap voor de bevriesgaten leverde. Dit model, op zichzelf een 
kunststukje van fijn mechanisme, geeft een duidelijk beeld van de wijze van 
schachtbouw, welke bij deze mijn an in het algemeen in Zuid-Limburg gevolgd wordt.
In verband met de boringen, welke de maatschappij voor rekening van de rijksopsporing
van delfstoffen uitvoert, hangt in het expositiezaaltje een zeer interessante 
muurschildering, voorstellende een geologisch profiel door den Peelhorst (de 
Peelhorst omvat de door de rijksopsporing van delfstoffen voor eenige jaren ontdekte 
kolenvelden in Noord-Westelijk Limburg en Oostelijk N.-Brabant). Verder liggen er 
kernen dezer boringen, welke met de diamantkroon verkregen zijn.
Een gebroken beitel en koppelstuk, welke op een diepte van 506.55 M. te Ratum bij 
Winterswijk na 3 maanden vangwerk weder uit het boorgat verwijderd werden, geven een 
idee van de moeilijkheden, welke men bij het boorwerk dikwijls ondervindt.
Een verzameling boorwerktuigen, als vang- en snijgereedschap, alle in de fabriek te 
Heerlen vervaardigd, vult de expositie aan, zoomede een boorvorderings-
registreertoestel en een stratameter (patent Smitt), welke laatste apparaat dient om 
de helling en richting der doorboorde lagen te meten.
Tot de expositie der maatschappij behoort tevens het geologisch profiel van het 
olieveld te Tintea in Roemenië [...]

5 augustus 1913  begin boring Maris 
boring 18 
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Helden II (=HII.), Maris (1 km ten zuiden van Grashoek) (=Ms.) 

2 november 1913  Rijksopsporing van Delfstoffen.
Aan het Jaarverslag van de Rijksopsoring van Delfstoffen in 1912 is het volgende 
ontleend:
In het jaar 1912 kwamen in het district Noord-Limburg en Noord-Brabant twee 
diepboringen tot uitvoering te Oploo en te Woensdrecht. Beide boringen liggen buiten 
het kolenveld van den Zuidelijken Peelhorst. Zulks geschiedde in overleg met Zijne 
Excellentie den minister van landbouw, nijverheid en handel, ten einde thans 
allereerst de zekerheid te verkrijgen of de twee gebieden, die bezuiden de groote 
rivieren nog meerder of minder kans boden dat productief carboon op bereikbare diepte
zoude kunnen worden aangetroffen, nog voor verdere exploraties in aanmerking zouden 
moeten komen.
Behalve den “Zuidelijken Peelhorst” toch, waarop het kolenveld Helenaveen-Kessel en 
het stukje Vlodrop gelegen zijn, hadden ondiepe proefboringen het bestaan aangetoond 
van een nieuwen “Noordelijken Peelhorst”, zooals in de jaarverslagen over 1909-1910 
werd uiteengezet. De noordelijke Peelhorst wordt door de dwarsslenk van Venray van 
den zuidelijken gescheiden.
Tot dusver wisten wij niet meer, dan dat hier een werkelijk zéér hooge horst ligt, m.
a. w. dat de steenkolenformatie hier relatief veel minder diep ligt dan daarnaast. De
absolute diepte kenden wij nog niet, wij mochten alleen hopen, dat zij niet te groot 
zou blijken te zijn. Deze hoop was intusschen niet ongegrond, daar de proefboringen 
aangetoond hadden, dat het Opper-Mioceen schier aan de oppervlakte ligt, terwijl 
zoover noordelijk als Reek bij Grave gebleken was, dat zelfs het Opper-Oligoceen 
reeds bij 140 M.-AP. bereikt wordt, dus niet dieper dan op de gunstigste punten van 
den Zuidelijken Peelhorst. Tot zelfs bij Horssen en Hernen in het Land van Maas en 
Waal laat zich de Noordelijke Peelhorst in waterboringen duidelijk vervolgen.
De diepboringen, die over de absolute diepte van het Carboon licht moest verspreiden,
werd aangezet te Oploo, op het zuidelijke gedeelte van den horst. Wij wilden niet te 
ver noordelijk gaan, daar steeds de vrees bestond, dat onder het tertiair de 
Mesosoische formaties: Krijt en Trias, naar het noorden steeds dikker wordend, de 
diepte waarop het Carboon zoude kunnen worden bereikt, te veel zouden doen toenemen. 
Hoewel er goede grond bestond voor de hoop, dat de dikte van het Mesosoicum op den
horst sterk zoude verminderd zijn en dus niet te gevaarlijk zoude worden, wilden wij 
voorzichtig zijn.
Aanvankelijk liet het verloop der diepboring zich zeer gunstig aanzien: reeds bij 180
M.-AP. werd Opper-Oligoceen bereikt en wel, onder het hiaat dat deze tertiair-
afdeeling van het Mioceen scheidt, de onderste lagen er van reeds bij 180 M.-AP. 
stond de boring in Middenoligoceen, dat in het zuidelijke kolenveld nimmer op deze 
geringe diepte werd aangetroffen, doch er minstens een goede 100 M. dieper ligt; 
reeds bij 338 M.-AP. was Eoceen bereikt, dat op den zuidelijken horst nimmer ondieper
begint dan bij 450 à 480 M.-AP. Bij 493 M. volgde reeds het Krijt tegen 500 à 620 M. 
in het Peelkolenveld).
Hier echter kwam een groote deceptie: het op den Zuidelijken Peelhorst steeds 
gemiddeld 100 M. dikke Krijt, dat slechts op de voortrappen van de slenken, bij Meyel
en Griendtsveen dikker werd en tot 200 M. bereikte, bleek plotseling eene enorme 
ontwikkeling te krijgen. Bij dit slechts 18 K.M. noorderlijk boorpunt toch was op 
1149 M. diepte, het toen reeds 680 M. dikke Krijt nog niet doorboord! Onder dit Krijt
zijn dan wel zeer waarschijnlijk nog Trias en Dyas te wachten alvorens het Carboon 
kan bereikt worden, zoodat de diepte hiervan op zeker wel niet minder dan 1500 M. à 
1700 M. te ramen is. Daarbij komt nog, dat het Krijt zeer ongunstig ontwikkeld is met
het oog op schachtbouw. In plaats van uit de gebruikelijke harde mergels, bestaat de 
geheele formatie voor een groot deel uit zanden, waarin hier en daar uiterst 
krachtige, zoute warme bronnen ontsprongen; zelfs tot 971 M. diepte komen nog dikke 
losse zandlagen voor.
Deze bronnen leverden echter een nieuw bewijs voor het bestaan van een aanmerkelijken
horst, ook in het Krijt. De temperatuur toch van het bij 500 M. ontspringende warme 
water, komt overeen met hetgeen de voor dit gebied gevonden geothermische trappen 
voor 1200 M. diepte doen ramen, waaruit de gevolgtrekking te maken is, dat het in dit
geheele gebied, tot ver in de Belgische Kempen, bekende waterniveau van den bovenkant
van het Krijt, naast den horst op pl.m. 1200 M. diepte ligt, m. a. w. de relatieve 
opheffing van den Noordelijken Peelhorst in dit niveau pl.m. 700 M bedraagt, een 
bedrag dat zeer goed overeenkomt met hetgeen wij weten van de verticale 
verschuivingen van dergelijke verder zuidelijk gelegen randbreuken van de groote 
Nederlandsche slenk.
Zijn nu de belangrijke kosten der boring Oploo ingevolge dit negatieve resultaat 
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verloren? Geenszins. Het doel toch van de opsporingen van dezen dienst is allereerst 
na te gaan waar in Nederland onmiddellijk, naar den huidigen stand der 
mijnbouwtechniek, bereikbaar steenkolenterrein ligt, maar ook om verder uit te maken 
welke gebieden eventueel nog kansen bieden voor exploraties in een later stadium (dat
misschien reeds spoediger kan aanbreken dan men nu denken kan!), wanneer mogelijk 
weer diepere delfstofafzettingen voor den mijnbouw waarde verkrijgen. Uit den aard 
der zaak zal men bij het afboren der eerstgenoemde, onmiddellijk waardevolle
kolenvelden verder gaan en moeten zorgen voldoende gegevens te verkrijgen om tot de 
exploitatie te kunnen overgaan, terwijl men bij de slechts voor de toekomst in 
aanmerking komende velden zich zal bepalen tot het verkrijgen van eene enkele, maar 
toch stellige aanwijzing, waarop te zijner tijd kan worden voort geëxploreerd, 
wanneer daartoe eventueel aanleiding bestaat. Het huidige stadium van 
Staatsexploratie moet in zooverre definitief zijn, dat na afloop vaststaat:
1°. welke thans exploitabele kolenvelden Nederland bezit en welke waarde die hebben;
2°. òf en zoo ja, waar eventueel nog terreinen liggen, die voor een mogelijk later 
stadium van Staatsexploratie in aanmerking kunnen komen en dus kunnen gereserveerd 
blijven, wanneer men zulks zoude wenschen.
Waar reeds thans in Westfalen Staat en particulieren exploreerden tot 1500 M. diepte 
(!) is het zaak wat verder vooruit te zien.
Met het ook op dit programma is derhalve het resultaat te Oploo van veel belang, al 
is het helaas zeer negatief, zóózeer dat er het stellige bewijs door geleverd wordt, 
dat benoorden de spoorlijn Helmond-Venlo nimmer, zelfs niet in zeer ververwijderde 
toekomst, aan kolenmijnbouw te denken is, behoudens misschien op een zeer smal 
strookje (wel niet meer dan 1 K.M. breed) langs de Rijksgrens, beoosten de Maas bij 
Broekhuizervorst waar niettemin de kolen ook reeds zeer diep zullen liggen.
Te Woensdrecht werd eene diepboring aangezet, met het doel een onderzoek in te 
stellen naar de mogelijkheid in westelijk Noord-Brabant en in Zeeland ontginbare 
steenkolen te bereiken. [...]
Voor het district Oost-Nederland is het jaar 1912 er een geweest van weinig 
voorspoed. De boring te Buurse moest wegens onoverkomelijke moeilijkheden in de 
grondlagen onmiddellijk boven het zout van den Zechstein worden opgegeven, [...]
Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht geeft in het verslag het volgende 
beeld van het krijt onder Nederland:
[...] 4. Naar het Noorden wordt dit bekken onder Oploo vrij plotseling zeer diep, 
maar tegelijkertijd geheel zandig ontwikkeld, zelfs in de Maastrichtsche en 
Gulpensche krijt-étages; [...]
Het is niet onwaarschijnlijk, dat het meer dan 650 M. dikke littorale krijt onder 
Oploo, zich naar het Westen steeds meer ontwikkelende, ook gaandeweg meer de mergel- 
en schrijfkrijt-facier zal aannemen en onder de centrale Nederlanden en de Noordzee 
met de groote krijtzee samenhangt, waartoe de schrijfkrijt-afzettingen van Noord-
Frankrijk, de Westerlijke Kempen, Engeland en Ierland, Noord-West-Duitschland en 
Denemarken behooren  De geul van Oploo-Goch was dan allicht een diepe zeestraat met 
sterke getijstroomingen, waardoor het geheel zandige karakter van de niettemin zeer 
dikke afzettingen kan verklaard worden.

8 november 1913  Helden.  De werkzaamheden aan den boortoren te Beringen zijn in 
zooverre gevorderd, dat einde October een diepte is bereikt van 360 M. De ligging der
eventueel te vinden nieuwe steenkolenlagen in verband met de vorige boringen wordt 
later bekend gemaakt. 

25 april 1914  Helden.  De heer Kloppenburg, chef van de werkzaamheden der van 
Rijkswege verrichte boring naar delfstoffen te Maris (gemeente Helden) was zoo 
welwillend onderstaande tabel omtrent het verloop der boring mede te deelen: 
0  tot   19.75 M. zand en grint (diluvium). 
    “    433   “  klei en zand. 
    “    490   “  groene, mergelige klei. 
    “    515   “  grijswitte mergelige klei. 
    “    569.8 “  zand en vette klei. 
   De laatste vier lagen zijn uit het tertiaire tijdvak. 
   Tot 605 M. hard grijswit turfkrijt. 
    “  635  “ harde lichtgrijze kalksteen. 
   Na 635 M. groenachtige grijze, grijsgroene, gele en roodachtig gele mergelige 
zandsteen en zandige mergel in banken afwisselend. 
   De bereikte diepte is thans 745 M. Bovenstaande tabel geeft een interessanten kijk
op de verschillende aardlagen, waaruit onze Noord-Limb. grond bestaat. 
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12 mei 1914  In de Peel tusschen Mil en de halte Zeeland ontstond Zondagavond 
omstreeks 9 uur door onbekende oorzaak een heidebrand. Een groote uitgestrektheid
heide, toebehoorende aan verschillende particulieren, brandde af

25 juli 1914  Steenkoolboring in Limburg. 
Helden.  Bij de boring naar steenkolen onder deze gemeente is men gekomen tot op een 
diepte van ongeveer 1050 cM. De eerste kolenlaag (van 10 cM.) werd aangeboord op ruim
880 M. De lagen tot heden aangetroffen, hadden een dikte varieerend tusschen 10 en 40
cM. Met een tweede boring, wellicht de laatste onder dezelfde gemeente, is men op een
perceel land nabij de Neersche brug reeds begonnen.  

24 september 1914  einde boring Maris 

15 oktober 1914  Rijksopsporing van delfstoffen.
Het jaarverslag over 1913 1) van dezen dienst, van welke verschijnen we dezer dagen 
reeds melding hebben gemaakt, is om twee redenen interessanter dan anders. In de 
eerste plaats, omdat het de zij het dan ook grootendeels negatieve, oplossing brengt 
van twee vraagstukken van bijzonder economisch belang: het kolenveld in Z. W.-
Noordbrabant en de kalizouten in den Achterhoek. In de tweede plaats, wijl het de 
mededeeling bevat, dat de taak van dezen dienst bijna volbracht is. [...]

8 februari 1915  begin boring Liessel 
Liesel (=Liessel) (=L.) 
boring 22: Aan de Neersche Vaart (=Le.) 

22 maart 1915  Uit 't Moederland. Uit   Limburg.
[uit: De Sumatra post van 22 maart 1915, ook verschenen in het Algemeen Handelsblad 
van 17 februari 1915.]
25 Dec.—11 Jan. 
Peelland.
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 Jeteer [=Jeker] in het "Hbld." De oorspronkelijke bewoners van
Limburg toch, die zich langs de vruchtbare maasboorden hadden gevestigd, en als 
vreedzame landbouwers hun leven sleten, werden, waarschijnlijk eenige eeuwen vóór 
Christus geboorte al, door langs de Maas afzakkende vijanden genoodzaakt om hun 
vruchtbare akkers en hun heil te zoeken op de hoogere gronden ten oosten en ten 
westen van de rivier, waarop niet jaar op jaar bij en waterstand een vruchtbare laag 
slib zich af kon zetten. Bij hun aftocht in westelijke richting stuitten ze na enkele
uren trekkens eerst op het ontoegankelijke peelland en, om zoover mogelijk toch 
verwijderd te zijn van hen door wie ze genoodzaakt waren om hun vruchtbare
Maasgronden in den steek te laten, vestigden ze zich aan de grens van dat 
onherbergzame gebied. Daar ze hun nomadentijd reeds eeuwen achter den rug hadden en 
vele geslachten lang gewoon geweest waren om zich met de voortbrengselen van 
stelselmatig gedreven landbouw en veeteelt te onderhouden, velden ze ten deele de
bosschen, die ze aan de Peelgrens gevonden hadden, en legden op de vrijgekomen 
plekken hunne ontginningen of "roden" aan. Uit dien tijd dagteekenen de dorpen Ven-
rode (nú Venraai), Tinrode (tegenwoordig Tienraai), Nestelroij, Wanroij en enkele 
andere. Later, toen op de "roden" de bevolking meer en meer in aantal toenam, 
ontstond er behoefte aan expansie, de moedigsten en energieksten onder de rode-
bewoners verlieten de erven der vaderen en deden een nederzetting of "loo" ontstaan 
op grootere of kleineren afstand. Zoo ontstonden langzamerhand de dorpen en gehuchten
Oirloo, Oploo, Eeldersloo, Meerloo, Merdeloo en Tongerloo.
Maar met hoeveel moed en ondernemingsgeest de bewoners der oorspronkelijke roden, 
zich ook los mochten maken van hun woonplaatsen, om elders een nederzetting te 
vestigen, geen hunner waagde het toch om te verhuizen naar het Peelland. Dat was goed
om in den zomertijd, gewapend met boog en werpspies af te stroopen, in de hoop dat er
een ever of een ree kon worden neergeveld en om vergane plantenresten te verzamelen 
die, gedroogd in zon en wind, een uitstekende brandstof leverden, maar overigens werd
het gemeden als onbruikbaar en gevaarlijk. Want van geslacht tot geslacht werd 
overgeleverd, dat in dien kouden moerasbodem geen korenhalm ooit tot ontwikkeling kon
komen en dat er vele plekken lagen, uiterlijk niet kenbaar, waarin ieder, die 't 
waagde een voet, er op te zetten, zoo diep verzonk, dat 't hem nooit gelukte het 
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leven eraf te brengen. En een streek, waarin geen menschelijk wezen kon of wilde 
huizen, waaruit in den nacht 't sombere geluid van den roerdomp en 't doffe geknor- 
van den ever overklonk naar de roden, kreeg langzamerhand een zoo slechten naam, dat 
ieder, hoe dapper hij overigens ook mocht wezen, huiverig was om anders dan bij hooge
noodzakelijkheid er over te gaan. Want niet alleen werden uit dat gebied des nachts 
dikwijls onheilspellende geluiden vernomen, maar blauwe flikkerlichtjes werden er ook
bij honderdtallen gezien, vooral op stormachtige regennachten, en daarom was het 
buiten kijf dat er heksen en spoken huisden bij honderdtallen en dat ze boven die 
verraderlijke plekken, waarin nu en dan enkele onvoorzichtigen een vreeselijken dood 
hadden gevonden, zich vermaakten in helsche dansen.
Zoo bleef door alle eeuwen heen het Peelland geschuwd bij de menschen, die in de 
buurt ervan huisden. In den zomertijd werd er steeds turf gegraven voor de behoeften 
van den winter, maar de heide, die er groeide, ofschoon in haar soort sappig en 
voedzaam, mocht zich uitleven, want geen scheper trok met zijn kudde erheen, zoolang 
hij ze nog gelegenheid kon geven om op andere velden het leven te rekken. Maar de 
bevolking werd eeuw op eeuw grooter in getal, de kudden werden daardoor ook steeds 
talrijker, en eindelijk kwam de tijd, dat ook de hoogere peelgronden, zoodra des 
voorjaars 't water, dat zich in de wintermaanden daarop verzameld had, was 
weggetrokken, bestemd werden tot schapenweiden. Schaapskooien van plaggen, of van 
steenen hier en daar ook, werden er gebouwd, de afstand tot de dorpen was te groot om
elken morgen en elken avond te kunnen afleggen met een groote, maar langzaam 
voortgaande kudde. En den eersten tijd, als de schepers in de eenzaam gelegen kooien 
overnachtten, sloegen ze wel telkens een kruis als ze, nadat de duisternis was 
gevallen, in hun nabijheid een onbekend geluid hoorden, prevelden ze ook vele gebeden
met van angst bevende stem, maar nooit overkwam hun iets wat alleen door helsche 
machten kon worden bedreven, en in den loop van den tijd ontdekten ze, dat het doffe 
geknor of gebrom, waardoor ze dikwijls werden opgeschrikt, door dieren werd 
voortgebracht, dat de geheimzinnige flikkervlammetjes, die hen zoo vaak hadden 
beangstigd, werden afgegeven door rottend hout en daardoor gingen ze zich 
langzamerhand wat geruster gevoelen in die doodsche omgeving van heide en gagel, 
daardoor werden de spookgeschiedenissen en heksenverhalen op den duur wat minder 
groot in aanzien en minder griezelig van inhoud. 
Maar al verloor het Peelland langzamerhand zijn slechten naam, al wisten de bewoners 
van de dorpen in de buurt dat het bij doelmatige behandeling geschikt kon worden 
gemaakt tot het voortbrengen van akkervruchten en van gras en hooi vooral, toch bleef
het tot vóór korten tijd liggen alsof het bij de schepping vergeten was. Want zoolang
met behulp van enkel stalmest de bodem tot het geven van groeikracht moest worden 
gebracht kon er, vooral met 't oog op den slechten toestand der wegen, aan het maken 
van ontginningen niet gedacht worden, en door den hoogen stand van het winterwater 
was niemand er toe te brengen om daar in de barre eenzaamheid zich voor goed te 
vestigen met zijn vrouw en zijn kinderen en zijn vee.
Nu ongeveer dertig jaar geleden echter waagde een maatschappij het om het fundament 
te leggen voor een betere, rijkere toekomst. Zij kocht, in de buurt van het 
tegenwoordige station Helenaveen, een oppervlakte van ongeveer 400 H. A. peelgrond,
turfde dat af en deed op den vrijkomenden bodem eerst enkele, later meer woningen 
verrijzen, waarnaast, zoodra de behoefte eraan ontstond, een school en een kerk 
werden gebouwd, zoodat na weinige jaren tijd in 't binnenste van de Peel een heel 
dorp was ontstaan. De maatschappij stichtte een fabriek, waarin uit zwarte turf, die 
gemalen en geperst wordt, niet dure licht—ontbrandbare briketten worden gemaakt. Vele
van de bewoners van 't nieuwe dorp vonden en vinden nog werk op die fabriek, anderen 
legden zich toe op het kweeken van tuinvruchten. En wie op de 
tuinbouwtentoonstelling, in 't laatst van Juni 1914 te Maastricht gehouden, den stand
van de Helenaveensche tuinders gezien heeft, had gelegenheid om zich te overtuigen 
dat de tuinbouw daar een groote vlucht genomen heeft, en dat de producten, welke daar
geteeld worden, in ieder opzicht de vergelijking kunnen doorstaan met wat door 
kweekers in van ouds bekende tuinbouwgebieden ter markt wordt gevoerd. En de waarde 
van de artikelen, die ze ter markt voeren — bijna enkel met bestemming naar
Duitschland — mag ook genoemd worden. Volgens het jongste overzicht be?en ze op een 
beteelde oppervlakte van ongeveer 50 H.A. (waaronder 2000 M2 plat gras) in een jaar 
tijds een bedrag van f70.000. 
Behalve de 400 H. A., die door de maatschappij gekocht zijn, en waarvan nog een groot
deel geschikt is voor uitbreiding van het bestaande tuindersbedrijf, heeft zij voor 
den tijd van 100 jaar, tegen een bedrag van vier gulden per H.A., een oppervlakte van
700 H.A gepacht. Die oppervlakte heeft ze voorzien van vele kanalen en kanaaltjes, 
opdat de ontwatering en afwatering op voldoende wijze zal plaats vinden, en opdat de 
aan te voeren meststoffen en de weg te voeren bedrijfsproducten op weinig omslachtige
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wijze hun bestemming kunnen bereiken.
Tot het jaar 1900 echter, waren de maatschappij en enkele particulieren, die
turfstrooisel in den handel brachten, vrijwel de eenige aan wie de Peel een 
gedeeltelijke verlossing uit haar isolement te danken had. Eerst daarna, toen de
Limburgsche boeren den kunstmest leerden kennen en waardeeren, begon voor haar de 
dageraad van haar eigenlijke toekomstige bestemming te gloren. Die boeren, die aan 
haar grenzen woonden, wisten dat haar grond van nature vruchtbaar moest zijn en niet 
vee' plantenvoedsel noodig zou hebben om gras- en klaverzaden tot ontwikkeling te 
brengen. Ze omheinden enkele van de hooggelegen gedeelten, strooiden kunstmest en 
zaden van weideplanten tusschen de oervegetatie en na korten tijd al wisten de 
grassen, ontstaan uit het ingezaaide zaad, de heidestruiken te overwoekeren en te 
dooden. De gegeven voorbeelden spoorden tot navolging aan, en tegenwoordig worden er 
jaar op jaar vele hectaren peelgrond, die vroeger vrijwel niets opbrachten, tot 
weelderige wei- en hooilanden herschapen.
Tot vestiging in het peelland met al hun hebben en houden kwamen tot nu toe echter 
nog maar weinigen, doch daarin zal ook spoedig verandering komen. De gemeente Venraai
b.v.b., die misschien bijna voor de helft — d.i. voor pl.m. 7000 H.A. — beslaat uit
peelgrond, welke in hoofdzaak haar eigendom is, heeft 't vorige jaar midden in 't
peelland een paar flinke boerderijen doen verrijzen, en enkele particulieren zijn al 
bezig haar voorbeeld te volgen op gekochten of voor langen tijd gepachten grond. Die 
boerderijen, die zonder twijfel binnen enkele jaren by tientallen zullen gesticht 
worden, maken betere wegen tot een noodzakelijken eisch, en daarom zijn de 
gemeentebesturen van Venraai en van 't Noord-Brabantsche Deurne overeengekomen om den
weg, die over de geheele breedte van de Peel, beide dorpen verbindt, te gaan 
verharden en waar noodig op te hoogen. Dan zal die weg, die tegenwoordig van eind 
October tot begin April nog vrij wel steeds onbruikbaar is, een goede verkeersbaan 
worden, waarlangs alle artikelen, noodig voor het veehouders- en landbouwbedrijf, 
kunnen worden aan- en afgevoerd, en wanneer niet alle voorteekenen bedriegen, zal 
zelfs over eenige jaren de locomotief van een stoomtram haar wagensleep daarlangs 
voorttrekken. Dan zal weldra dat middenste gedeelte van de Peel een geheel ander 
aanzien krijgen, te meer waar de lage schaapskooien, die met hun ruwe, onregelmatige 
wanden en hun lage daken het terrein een oudgermaansch aanzien geven, bezig zijn te 
verdwijnen. Het houden van groote kudden schapen gaat n.l. tot de geschiedenis 
behooren, daar de boeren steeds meer tot het gebruik van kunstmest overgaan en daarom
de blatende viervoeters, die in hoofdzaak dienden tot voortbrenging van plaggen mest,
niet meer noodig hebben.
De Venraaische Peel, die grenst aan Helenaveen en de peelgronden van de Korst onder 
het gehucht America, zijn op 't oogenblik met hun ontwikkeling in de nieuwe richting 
wel het verst gevorderd. In 't meerendeel der andere Peelgemeenten gaat men geen 
boerderijen bouwen midden in dat land van water, gagel en heide, doch daar blijft men
huizen buiten dat terrein, om van den rand af langzamerhand te ontginnen in 
binnenwaarsche richting. Zonder twijfel zou daar ook veel spoediger een nieuwe 
toestand geschapen worden, maar het water, dat de Venraaise peel mannen ook al 
ernstig belemmert, doet in het moerasland, van de gemeenten Meijel en Nederweert 
vooral, nog veel sterker zijn schadelijken invloed gelden. 't Is zoo jammer dat 
boerenmenschen, die, meer dan welke andere categorie van menschelijke wezens ook, zoo
dikwijls op elkanders bestand zou aangewezen, over 't algemeen zulke ontzettende 
individualisten zijn. Stuk voor stuk, zoolang ieder op zijn eigen terrein blijft en 
voor zichzelf werkt, brengen ze onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden iets 
degelijks tot stand, maar zoodra ze door samenwerking iets zouden kunnen bereiken, 
gebeurt er niets. Konden ze toch eens zoover komen dat ze elkander vonden in hun 
zucht naar vooruitgang, dan zouden die waterbezwaren, die hun nu jaar op jaar zooveel
last geven en zooveel schade berokkenen, zoo gemakkelijk zgn op te lossen. Dan gingen
ze breede afvoerkanten aanleggen, ze gingen groote oppervlakten land van stevige 
kaden voorzien en in 't laagte gedeelte van zoo'n blok een windmotor plaatsen om 't 
overtollige water uit te malen en binnen enkele jaren tijds zouden ze, door veel 
hoogere opbrengsten, de kosten wegens 't leggen van hun dijken en 't plaatsen van hun
watergemalen hebben verdiend, zouden ze een land hebben geschapen dat in den 
zomertijd met zijn malsche klaverweiden, gestoffeerd door welgedane runderen, een 
paradijs geleek, zóó hoog boven den stand van 't grondwater, dat ze ook gedurende de 
wintermaanden bruikbaar waren, en de spreekwijze "'t is de mijl op zeven" zou nog 
naar een historische beteekenis behouden, omdat men nooit meer langs een omweg zou 
behoeven te gaan, wanneer men van Meijlen naar Sevenum wilde reizen.
[JEKER.]

17 april 1915  Deurne. – De rijksopzichter de heer K. Kloppenburg, was zoo welwillend
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ons o.s. profiel te verstrekken van de boring naar steenkolen, welke in de Veenderij 
onzer gemeente thans geschiedt: 
Diluvium. 
0-2 M. Veen. 
2.00-6.49 M. Lichtgeelgrijszand. 
6.40-16.05 M. Grof grijszand met rolsteenen.  
Tertiair. 
16.05-60 M. Grijsachtiggroen fijn glauconietzand. 
60-318 M.   Hetzelfde glaucinietzand met schelpen. 
318-398 M.  Donkergroene, eenigszins zandig leem, met vettere banken. 
398-424 M.  Groenachtig fijn, droog glauconietzand. 
De boring is dus thans op ’n diepte van ongeveer 450 Meter, zoodat tot heden alles 
voorspoedig in zijn werk is gegaan. 

20 mei 1915 Deurne. Als vervolg op  ons onlangs opgegeven profiel der boring naar 
steenkolen onder onze gemeente, diene o.a. 
Tertiair: 
Diepte:  398.00-429.00 M. groenachtig fijn, droog glauconietzand, 
429.00-525 00 M. lichtgroenachtiggrijze tot donkergroene, harde klei, onderaan 
mergelig, 
525.00-548.00 M. grijswitte zeer sterk mergelige klei met wormsporen, 
548.00-570,70 M. lichtgroenachtig fijn glauconietzand met zandsteenbanken, 
570,70-589.00 M. Afwisselend donkergekleurde en lichtgrijze, vaste klei, onderaan met
roode vlekken. 
Krijtformatie: 
589.00 Meter. Hard grijswit turfkrijt, plaatselijk tot harde kalksteen verhard. 
De boring verloopt tot heden zeer voorspoedig. 

10 juli 1915  - De peelbranden onder onze gemeente woeden nog voort. Donderdagmiddag 
sloegen zij ook over op den peel van Griendtsveen. Van de Mij. Helenaveen is veel
turf verbrand. Aan blusschen valt bij dit weder niet te denken, daar het te diep in 
‘t veen is ingebrand. De hoofdzaak vormt den brand te beperken, waartoe thans ook 
militaire krachten zijn aangewend.

21 augustus 1915 Deurne.  Als vervolg op onze vroeger opgegeven profielen der boring 
naar steenkolen in onze veenderijen onder Liessel, diene onderstaande: 
Krijtformatie. 
529-625 M. Hard grijswit tafkrijt, plaatselijk tot harde kalksteen verhard. 
625-638 M. Harde lichtgrijze kalksteen, afw. met banken geelachtige, zachtere en 
vuilgroene mergel. 
638-643 M. Hetzelfde gesteente met verspreide zwarte vuursteenen. 
643-657.50 M. Lichtgrijze kalksteen met vuilgroene mergelbanken. 
657.50-871.50 M. Afwisselende grijsachtiggroene, mergelige zandsteen, met zandige 
mergelbanken, waarin kleine rolsteentjes en grofschelpgruis wordt aangetroffen, 
kleine conglomoraatlaagjes komen er eveneens in voor. Bij 871.50 M. werd de trias 
aangeboord. De thans bereikte diepte bedraagt 935 M. 

31 oktober 1915  Rijksopsporing van delfstoffen. 
Tesch: […] Het bevat slechts de uitkomsten van enkele diepboringen in het Peelgebied.
Die te Maris, gemeente Helden werd doorgezet tot eene diepte van 1417 meter en 
doorboorde van 1001 tot 1400 meters diepte 14 ontginbare steenkolenlagen met eene 
gezamenlijke dikte van 10.21 m., ongerekend enkele dunnere lagen (van minder dan 30 
c.M. dikte), van welke er wellicht eenige nog exploitabel kunnen blijken, wanneer zij
verderop misschien tot grootere dikte aangroeien. 
Wel worden enkele temperatuurmetingen medegedeeld. Te Maris werd op 700 meters diepte
eene temperatuur van 31.8º C. aangetroffen, bij 900 m. eene van 38.4º C., bij 1300 
meters was zij 58.5º, bij 1400 m. m. 63.6º C.
Deze hooge temperatuur op deze groote diepte zal voor de exploitatie ongetwijfeld een
niet geringe hinderpaal zijn. 
Wanneer komt er eens een geniale vinder, die ons leert de warmte der aarde 
rechtstreeks te benuttigen? 

3 november 1915  Op zoek naar steenkolen. 
Deurne.  Het in verschillende bladen geplaatste bericht, als zou de boring in onze 
Peel onder Liessel op 1250 M. opgehouden zijn, zonder resultaten bereikt te hebben, 
moeten wij, mede op ’t gezag des heeren rijksopzichter K. Kloppenburg, beslist 
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tegenspreken. De boring Liessel heeft reeds eene diepte bereikt van 1300 Meter. De 
Trias is op deze boring zeer sterk ontwikkeld (van 871.50 M.-1197.00 M) Op 1197 M 
werd de Zechstein aangeboord en thans is de onderste Zechstein bereikt, waardoor het 
aanboren van het kolengebergte ieder oogenblik te verwachten is. Het boren wordt nog 
steeds voortgezet om beproefd eenige kolenlagen te doorboren, om daardoor te kunnen 
vaststellen, welke lagen op deze diepte worden aangetroffen en hoe deze in verband 
staan met vorige gemaakte boringen. 

15 december 1915  einde boring Liessel 

31 oktober 1917  Helenaveen, 31 Oct. 1917
Waarde Boerma!
Heden mijn boek naziende, kan ik je mededeelen, dat de Emma Hoeve hierin nog voorkomt
met f7910.00.
De interest à 4% bedraagt dus f316.40.
Zie nu zelf maar wat je dit jaar boven de intrest kunt aflossen
groetend
A.Bos.

5 november 1917  De exploitatie van "De Peel".
De eigenlijke Groote Peel, die een oppervlakte beslaat van ongeveer 100.000 hectaren 
en ten Noorden begrensd wordt door een lijn Grave-Oss, ten Oosten door de Maas, ten 
Zuiden door een lijn Deurne-Venray en ten Westen door de Meierij van den Bosch, is  
voor een gedeelte reeds van het begin onzer jaartelling af bewoond. Want toen de 
Romeinen de tegenwoordige provinciën Limburg en Noord-Brabant kwamen overweldigen, 
trokken de Germaansche stammen, die reeds vroeger hier waren gekomen, zich terug van 
de door hen bezette gebieden langs de Limburgsche Maas en de Brabantsche beken, om in
het tot dien tijd onbewoonde Peelgebied, dat lang niet overal een moerassig terrein 
vormde, een goed heenkomen te zoeken. En daar ze met een goed heenkomen alleen niet 
gebaat waren, doch voedsel noodig hadden voor zichzelf en voor hun vee, rooiden ze de
bcsschen op plaatsen, die hun vruchtbaar genoeg schenen om koren voort te kunnen 
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. 
In lateren tijd, toen de bewoners der roden door geboorteoverschot en door vestiging 
van buiten zóó groot in aantal werden, dat het beschikbare wei- en akkerland niet 
meer genoeg voedsel voort kon brengen voor aller onderhoud en er dus naar een uitweg 
gezocht moest worden, waagden de moedigsten en de sterksten en misschien ook de 
armsten het om hun woonstee, waar toch bij ieder jaar van misgewas de hongersnood 
voor de deur stond, te verlaten en een nieuw terrein te zoeken voor het drijven van 
den landbouw en het uitoefenen van de veeteelt. Ze ontruimden, hetzij in kleine 
groepjes, hetzij als enkelingen de hut op de rode, waarin ze het levenslicht hadden 
gezien, en zo trokken in alle richtingen om te zoeken naar terreinen, die naar aard 
en ligging geschikt schenen om tot akkerland of weiland te worden vervormd. Hadden ze
zoon terrein gevonden, dan bouwden ze een hut om beschut te zijn tegen de ruwste 
klimaatsinvloeden en met ijver togen ze aan 't werk, om zoo spoedig mogelijk hun 
nederzetting of “loo” tot een aangename woonplaats te maken. Vele nederzettingen 
ontstonden er op deze wijze in den loop der eeuwen, vele verdwenen na korteren of 
langeren tijd weer, doch anderen bleken, zóó goed gekozen als middelpunt voor 
bebouwing en beweiding van vruchtbare terreinen, dat ze zich wisten te ontwikkelen 
tot welvarende dorpen. (Oploo, Meerloo, Boekel of Boekeloo enz.) 
Maar hoe ondernemend en hoe doortastend ook de bewoners van het land tusschen de Maas
en de Meierij van den Bosch door de ijzeren noodzakelijkheid gemaakt werden, met 
hoeveel ijver en overleg zo zich ook toelegden op de ontwikkeling van de terreinen, 
die ze zich tot woonplaats kozen, met hoeveel frisschen durf ze uittrokken om nieuwe 
gronden te zoeken als de oude woonplaatsen te klein werden om allen, die daar in den 
loop der tijden hun aandeel in de opbrengst kwamen vragen van voedsel en kleeding te 
voorzien, toch bleven ze steeds het moerassige gebied, waaromheen zich hunne 
woonplaatsen gegroept hadden, angstvallig vermijden. In dat groote gebied tusschen
Venray en Deurne, tusschen Oploo en Gemert, tusschen Wanroy en Uden, een gebied, dat 
bij een breedte van 15 een lengte van ongeveer 30 K.M. heeft, ontstond geen enkele 
rode of 100, daar werd de natuur de vrije hand gelaten, daar konden de moerasplanten 
zich ongestoord uitleven en hooge turflagen vormen, daar konden de wilde dieren dio 
er leefden, de wolven, vossen en herten, zich vermenigvuldigen, zonder dat ooit een 
menschelijk wezen het waagde om hen te vervolgen met zijn jachttuig. Zoo was het in 
vroegere eeuwen, zoo bleef het tot voor betrekkelijk korten tijd. Want toen de 
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bevolking van de dorpen aan den rand van het moerasgebied zoodanig in aantal toenam, 
dat er behoefte ontstond naar nieuwe terreinen, werd wel dat gebied aan den rand 
waarvan de bewoonde plaatsen lagen langzamerhand bestemd tot schapenweide, maar om er
zich een vaste woonstee te zoeken, dat kwam in niemand op. Ja, zelfs waagde nooit een
herder het, hoe ver hij met zijn kudde van zijn woning mocht zijn afgedwaald, om ook 
maar een enkele nacht over te blijven in dat terrein, dat door zijn sombere 
geheimzinnigheid en door de vreemde, onheilspellende geluiden, die vandaar in 't 
holste van den nacht soms door klonken naar de dorpen, langzamerhand als het ware 
omweven werd met een groote reeks van griezelige verhalen, in elk waarvan de duivel 
de hoofdrol vervulde.
Doch wat de landzaat niet durfde, werd door den vreemdeling gewaagd: omstreeks het 
midden van de vorige eeuw werd door een Hollandschen ondernemer, den heer Van de
Griendt, een stuk van het middelste peelgebied in exploitatie genomen, oorspronkelijk
met de bedoeling om er turf te winnen. Toen hij een nederzetting gevestigd en 
daaraan, naar zijn echtgenoote, Helena Panis, den naam Helenaveen gegeven had, stond 
dan ook het afbonken van de bovenlaag en het tot turf verwerken van de zich daaronder
bevindende zwarte lagen, de eerste jaren als nummer één op zijn programma. Maar de 
tot grooten bloei geraakte Groningsche veenkoloniën waren daar om hem te bewijzen, 
dat hij bij 't afturven van de door hem bezette gebieden niet behoefde te eindigen. 
Op het voorbeeld van wat de bewoners van die streken tot stand hadden gebracht, liet 
hij, na afvening, de overgebleven dalgronden in cultuur brengen en thans worden reeds
sinds een veertigtal jaren, zoowel in Helenaveen als in het later ontstane
Griendtsveen, naast de turfindustrie ook de landbouw, de veeteelt en vooral de 
tuinbouw beoefend.
Waren de tuinbouwers van Griendtsveen en van Helenaveen, die hun bedrijven veelal op 
Roelofarendsveensche leest geschoeid hebben, de eerste jaren na hun vestiging in 
hoofdzaak op het gebruik van zelf gewonnen stalmest aangewezen, en dientengevolge tot
op zekere hoogte beperkt in het geven van uitbreiding aan hun bedrijven, de laatste 
jaren, sinds de kunstmeststoffen zich zoon voorname plaats veroverd hebben, vooral 
bij de gebruikers van de minder vruchtbare gronden, hebben ze hun bedrijf meer en 
meer uitgebreid en de bezoekers van de Venlosche groentenveiling zijn er thans bijna 
dag aan dag getuige van, welke geweldige hoeveelheden boonen, augurken en komkommers 
er worden voortgebracht in dat gedeelte van het Peelgebied, dat vijftig jaar geleden 
nog geheel een land van heide en moeras was.
Do ondernemingslust van den heer Van de Griendt werd oorzaak van het ontstaan eener 
nieuwe aera voor het middelste Peelgebied. De boeren aan den hoogen rand van het 
moerassige terrein, uit de door hem gegeven voorbeelden ziende, dat het steeds 
verwaarloosde land geschikt was voor meer vruchtdragende doeleinden dan voor het 
leveren van vat schapenvoer en wat plaggen voor den potstal, zetten zich over hun 
tegenzin heen en vooral na de intrede der twintigste eeuw, toen het gebruik van 
kunstmeststoffen eerst goed in zwang begon te komen onder de Limburgers, werd de Peel
getuige van vele en groote evoluties op cultuurgebied. In al de dorpen, zoowel aan 
den Brabantschen als aan den Limburgschen kant, ontwaakte de lust tot het 
exploiteeren van het terrein, dat tot kort Te voren als minderwaardig en gevaarlijk 
geschuwd werd. En niet enkel de boeren op de dorpen aan den Peelrand, maar ook zij 
onder de burgers, die kapitaaltjes ter belegging disponibel hadden, kochten een of 
meer hectaren woesten grond en gingen zich toeleggen op landbouw en veeteelt. de 
schaapskooien, die in vroegeren tijd, toen de schapenteelt nog beter loonend was, 
waren opgericht ter herberging van de duizenden blatende viervoeters, die in de Peel 
hun levensonderhoud vonden, verdwenen de een na den ander, en in de laatste jaren 
zijn het niet enkel de bewoners van de Peeldorpen, die kleine oppervlakten in cultuur
brengen, neen, landbouwbedrijven 50, 60, soms 100 tot 200 hectaren groot, zijn in het
oude Peelland opgericht en tot grooten bloei gekomen. Het moderne landbouwbedrijf 
echter heeft, wil het tot volledige ontwikkeling kunnen komen, behalve goeden grond, 
waarvan met vlijt en zorg een rijke oogst te halen valt, goede wegen noodig om dien 
oogst te kunnen brengen naar de marktplaatsen en om kunstmeststoffen te kunnen 
aanvoeren. Goede wegen zijn bij den tegenwoordigen stand van de cultuurtechniek haast
nog meer noodzakelijk dan goede gronden. Op een slechten bodem kan althans, wanneer 
die in handen komt van een bekwaam boer, nog een goede oogst groeien, maar slechte 
wegen werken remmend op de ontwikkeling van ieder modern ingericht landbouwbedrijf, 
slechte wegen zijn dikwijls oorzaak dat de grond niet op tijd en op slechts 
onvoldoende wijze behandeld kan worden en dientengevolge geen volledigen oogst kan 
leveren. De meest voortvarende besturen van de gemeenten, tot welker gebied het
Peelland behoort, zijn dat meer en meer gaan inzien de laatste jaren. Ze hebben 
begrepen dat eerst dan, wanneer de Peelgronden (die voor een groot deel aan de 
gemeenschap toebehooren en dus voor de gemeentelijke kas van veel belang zijn) van 
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een dicht en goed wegennet worden voorzien, de exploitatie met de beste kansen op 
succes kan worden ter hand genomen, en vooral aan het bestuur van de Limburgsche 
gemeente Venray komt de eer toe dat het, door net projecteeren van een uitgebreid 
wegennet, het voorheen verwaarloosde land de gelegenheid heeft geboden om tot in zijn
verste uithoeken tot gezonden groei en tot volledige ontwikkeling te komen. Samen met
het bestuur van de Noord-Brabantsche gemeente Deurne heeft het den ouden modderweg, 
die over een afstand van ongeveer 15 KM. midden door 't Peelland loopt, op moderne 
wijze verhard, zoodat daar langs de zwaarste vrachten kunstmest zonder eenig bezwaar 
kunnen worden aan- en de hoogste ladingen oogstproducten afgevoerd, maar bovendien 
heeft het een compleet exploitatieplan in kaart, doen brengen voor de aan zijne 
belangen toevertrouwde oppervlakte, ter grootte van ongeveer 5000 H.A. Volgens dat 
plan zal de met 1 Januari 1917 in gebruik genomen kiezelweg Venray-Deurne, mettertijd
worden gekruist door een anderen harden weg, die zijn eind[p]unt zal vinden op het 
station America aan de lijn Helmond-Venlo, terwijl het land door lal van breede 
landwegen, loodrecht staande op deze twee hoofdaders van verkeer, verdeeld zal worden
in rechthoekige blokken, ter grootte van enkele honderden hectaren ieder, zoodat bij 
exploitatie daarvan de gelegenheid om zonder bezwaar de oogstproducten af en de 
meststoffen aan te voeren gegarandeerd is.
Echter, in de moderne landbouwbedrijven en vooral in de tuinbouwondernemingen zijn er
niet alleen goede wegen noodig, daar hoeft men ook behoefte aan middelen van versneld
vervoer en onder die middelen is de stoomtram het meest doelmatig, omdat zij zich met
vrij groote snelheid kan voortbewegen, terwijl noch de aanleg, noch de 
exploitatiekosten hoog behoeven te zijn, waarom zoowel de tarieven wegens 
reizigersvervoer als die wegens goederentransport laag kunnen worden gesteld. In 
België heeft men het nut van een dicht stoomtram net al lang geleden ingezien en 't 
Belgische platteland is er wel bij gevaren, heeft het, dank zij mede dat 
vervoermiddel tot grooten bloei gebracht. En ook hier te lande, vooral waar men, ten 
behoeve van het buurtverkeer en ter verbinding met de groots lijnen van de
spoorwegmaatschappijen een buurtspoor heeft aangelegd, heeft men binnen weinig jaren 
in het aspect van de uit hun isolement gehaalde dorpen een wijziging zien ontstaan, 
heeft men de land- en tuinbouwers in die dorpen tot steviger aanpakken gebracht, 
heeft men daar nieuwe industrieën zien vestigen en tot gezonde ontwikkeling komen. 
Zoo ging het in Limburg met de plaatsen die liggen aan de Maasbuurtspoor Nijmegen—
Venlo en aan de stoomtram Venlo—Helden (om alleen maar dat tweetal te noemen), zoo 
zal het ook gaan in 't Peelgebied, wanneer de plannen, ontworpen door de Maatschappij
tot exploitatie van Staatsspoorwegen en de Noord-Brabantsch-Duitsche
Spoorwegmaatschappij tot uitvoering zijn gebracht. Want de besturen dier twee
maatschappijen samen, begrijpende welke belangen er ook voor hen zijn bij een royaal 
opgevatte, intensieve exploitatie van de Peelgronden, hebben het initiatief genomen 
tot het ontwerpen van een zestal buurtspoorbanen door het Peelgebied, waardoor in de 
toekomst de verste uithoeken van thans, op niet meer dan enkele kilometers afstand 
van een tramstation zullen liggen: een lijn, ter lengte van 46 K.M. zal loopen van
Eindhoven over Gemert naar Boxmeer; een andere loopt langs den Noordwestelijken
Peelrand van Oss over Zeeland naar Uden (afstand 19 K.M.); de derde, die eveneens in 
Oss begint en het noordelijk gedeelte van de Peel doorsnijdt over een lengte van 26 
K.M., loopt over Grave naar Mill; de vierde, ter lengte van 22 K.M. verbindt aan den 
Westelijken Peelkant Uden met Gemert en Bakel; de vijfde, 25 K.M. lang, verbindt aan 
den Oostkant Mill met Venray, terwijl de zesde, die 81 K.M. lang is, van Venray via
Deurne naar Helmond loopt, en dus weer het oude Peelland in zijn volle breedte 
doorsnijdt.
De ontwerpen, op kosten van genoemde maatschappijen gemaakt, en nader beschreven in 
een handig boekje “Langs Nieuwe Wegen”, dat op verzoek van de directies door den heer
van Beurden, landmeter van het kadaster te Roermond, werd samengesteld, zijn in reeds
zoo vergevorderden staat van voorbereiding, dat, zoodra na den oorlog de noodige 
subsidies door het rijk, de verschillende gemeenten en de provincies worden 
toegezegd, met de werkzaamheden kan worden begonnen. En zijn die eenmaal voltooid, 
dan zal het Peelland, gunstig gelegen als het dan zal zijn ten aanzien van het 
Westfaalsche industriegebied zoowel als ten opzichte van de groote Hollandsche 
steden, vooral op tuinbouwgebied een komst tegemoet gaan. Dan zal binnen korte jaren 
ieder van de vele duizenden hectaren, die zoolang de aarde draaide als tot niete 
nuttig daarheen hebben gelegen, hij iederen oogst een ruime opbrengst leveren, dan 
zal het eertijds om zijn eenzaamheid en zijn onguurheid huwde Peelland een centrum 
worden van moderne cultuur, waar duizenden nijvere ondernemers een ruim en gelukkig 
bestaan kunnen vinden.J. R.
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9 september 1918  Voorwaarden tot aankoop van ruim 800 HA grond 
en veen van de Gemeente Sevenum.
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 bedraag 1500 Meter.

VOORWAARDEN
1e De koopprijs van den grond zal bedragen F.165.- ( honderd vijf en zestig gulden ) 
per HA.
2e Voor het op deze gronden aanwezige veen zal betaald worden een totaal som van 
F.30000.- ( Dertig duizend gulden )
3e Door de Mij Helenaveen zal de 2e dorpswijk verbreed en verdiept worden en in de 
richting op de toren van Sevenum verlengd worden tot 100 Meter ( honderd Meter ) 
voorbij de nieuwe grens van de eigendommen der Mij Helenaveen, de kosten van aanleg 
van dit kanaal komen ten laste van de Mij Helenaveen; de Mij Helenaveen en [de op] 
hare ingezetenen [gronden wonenden], zoomede de Gemeente Sevenum en hare ingezetenen 
hebben op dit kanaal vrije vaart.
4e De afmetingen van dit kanaal naar Sevenum zullen zijn:
bodembreedte 8 ( acht ) Meter
diepte onder kanaalpeil 2 ( twee ) Meter
wederzijdsche glooiingen 1½ op 1 Meter, zoodat de waterspiegel zal zijn op kanaalpeil
14 ( veertien Meter )
Het kanaal zal vóór of op den 31 December 1900 twee en twintig tot 100 Meter 
( honderd Meter ) voorbij de nieuwe grens der eigendommen gereed zijn.
Hiervan zal aan de Mij Helenaveen uitstel verleend worden wegens oorlogstoestand of 
gebrek aan arbeidskrachten.
5e Aan de Zuidelijke kanaaloever zal een jaagpad ter breedte van 4 Meter en een weg 
ter breedte van 10 Meter gemaakt worden. Dit jaagpad en de weg zullen door de Mij
Helenaveen worden aangelegd, met uitzondering van de verharding of bestrating welke 
kosten, zoomede als het onderhoud, komt te laste der Gemeente Sevenum, de provincie 
of het Rijk.
Zoolang deze weg nog niet zal zijn verlengd door de overige gemeentegronden van
Sevenum en in verbinding is gebracht met de thans reeds bestaande geharde wegen in de
Gemeente Sevenum, zal de Mij Helenaveen het recht hebben, dezen weg door hare 
eigendommen te ver?en, uitdrukkelijk is echter overeengekomen, dat zij er niet toe 
verplicht kan worden, evenals als tot het onderhoud van deze verharding.
De Mij Helenaveen verkrijgt het recht om tusschen het jaagpad en den weg, en ? de 
Zuidzijde van deze een rij boomen te planten, welke boomen het eigendom der Mij
Helenaveen blijven. Na 50 jaren vanaf het sluiten van dezen koop zullen de boomen 
geruimd moeten zijn en eindigt het plantingsrecht, tenzij aan de Mij Helenaveen 
vergunning wordt verleend de beplanting te laten staan of te vernieuwen.
De Mij Helenaveen heeft het recht in het kanaal naar Sevenum vanuit hare eigendommen 
andere kanalen en waterlossingen te doen aansluiten, voor zover deze ten Zuiden van 
het kanaal naar Sevenum liggen, bekomt de Mij Helenaveen het recht in de Zuidelijke 
kanaalweg en het jaagpad gro? en een brug aan te leggen.
De ? schippers zijn ver? zorg te dragen, nadat hunne schepen door de brug zijn 
gevaren, deze weder behoorlijk gesloten wordt, zullende de schippers door het niet 
goed sluiten der brug aansprakelijk zijn voor de eventueele schade welke hierdoor kan
ontstaan. Deze bepaling is tevens geldig voor alle overige bruggen en vlonders in de
Helenavaart.
Voor het ontwerp der brug is de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der 
Gemeente Sevenum noodig, [Bij het onthouden der goedkeuring mogen B. en W geene 
eischen stellen die tot een bedrag hooger zouden opvoeren.] de kosten van aanleg der 
brug mogen echter niet meer dan F.10.000.- ( Tien duizend gulden ) bedragen.
De nieuwe kanaalweg zal in de oude eigendommen der Mij Helenaveen met de achterlaan 
in verbinding worden gebracht. De zandweg welke thans aansluiting geeft op de 
Geldersche straat, het zoogenaamde Dekkersdijkje, zal komen te vervallen, zoodra de 
aansluiting van de[n] nieuwe[n] kanaalweg gereed is.
5e De veenresten, welke op de strook grond [bodem] voor het kanaal en den weg 
aanwezig zijn gaan in eigendom van de Mij Helenaveen over, vallende onder de koopsom 
van F.30.000.- voor het veen. De strook grond voor het kanaal en den weg blijven het 
eigendom der Gemeente Sevenum, zoodat deze buiten den aankoop vallen.
7e De Gemeente Sevenum verkrijgt het recht om het onder 3e genoemde kanaal in hare 
eigendommen te verlengen, en op dit kanaal hare overige gronden te ontwateren.
Het zal echter verboden zijn om [verontreinigd water en in elk geval] het water van 
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fabrieken op dit kanaal direct noch [of] indirect af te voeren.
8e De Gemeente Sevenum en hare ingezetenen zullen het recht verkrijgen om de
Helenavaart over hare geheele lengte, met de haven aan het Station Helenaveen te 
bevaren, wel te verstaan met voortbrengselen van de Gemeente zelve en benoodigdheden 
voor de Gemeentenaren, of voor gronden onder Sevenum gelegen. Schepen mogen niet met 
eigen krachtmachines ( als stoom- motor- of andere krachtmachines varen.
Door de Mij Helenaveen zal een kanaal geld gegeven worden van F.0.20 ( twintig 
cents ) per ton der doorgevoerde goederen. ( een ton is 1000 Kg )
Wanneer de Mij Helenaveen in gemeen overleg met de Mij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen bij het station Helenaveen een havenkom inricht met los- en 
laadsporen, bergplaatsen enz. en hiervoor haven- kade- of opslagrechten geheven 
zullen worden, dan zullen de goederen bestemd voor-.en van Sevenum hieraan ook 
onderhevig zijn.
9e De Mij Helenaveen en hare inwoners verkrijgen het recht om het door de Gemeente
Sevenum te graven kanaal, genoemd onder 7e te bevaren en er te laden en te lossen, 
waarvoor een kanaalgeld van F.0.20 ( twintig cents ) per ton ( 1000 Kg ) te betalen 
is aan de Gemeente Sevenum, zoomede eventueele haven- kade- of opslaggelden, zoo deze
de Gemeente Sevenum voor extra werken zal heffen.
10e Op de door de Mij Helenaveen van de Gemeente Sevenum te koopen gronden genoemd in
deze akte, zal nimmer eenig gebouw geplaatst worden en moet deze erfdienstbaarheid op
deze gronden uitdrukkelijk gevestigd worden, zullende bij eventueele latere verkoop 
dit recht op deze gronden blijven rusten.
De Gemeente zal op daartoe strekkende aanvraag in geheel bijzondere gevallen 
tijdelijk of voor altijd ontheffing van deze bepaling kunnen verleenen, voor elk 
geval bij afzonderlijk en uitdrukkelijk raadsbesluit.
11e De aanvaarding der gronden zal plaats hebben op vijftien October 1900 achttien en
de betaling vóór of op dien datum.
12e De kosten van deze verkoop zijn alle ten laste van de Mij Helenaveen.
13e ? dezer gronden zal onderworpen zijn aan de toestemming van den Raad der ? ? en 
de goedkeuring der Heeren? Gedeputeerde Staten van Limburg.
Helenaveen 9 September 1918

2 oktober 1918  Door dezen deelen wij U mede dat door ons bij de Nationale 
Bankvereeniging Groenerwege en Co. te Hoogeveen ter Uwer behoeve werd gestort F3500,=
Waarover door U bij genoemde Bankvereeniging kan worden beschikt.
U gelieve bij ontvangstname van dit geld deze brief aan Nationale Bankvereeniging te 
vertonen.

1 Nov 1917  afgelost f310.06
12 Jan 1918 afgelost f500.-
15 Oct 1918 afgelost f500-
5 Dec 1918  afgelost f100
19 Dec 1918 afgelost f500=1910.06

31 december 1918  In 1910 is voor de zuidelijke gronden 
van deze ontginning een hoeve gebouwd “Emma Hoeve.”
Hoewel er verschillende gegeadigden kwamen geen wenschte te huren.
Om als voorbeeld te strekken hoe veenkoloniale gronden bebouwd moeten worden werd ik 
zelf in 1911 pachter.
Als bedrijfsleider en onderpachter werd op dit bedrijf gezet J. Boerma uit 
Nieuweroord bij Hoogeveen, een zoon van een Drenthsche veenkoloniale boer. Boerma 
ontving bedrijfskapitaal waarop 4% interest zou worden betaald en jaarlijks een 
gedeelte afgelost, na aflossing ging Boerma over als pachter en was de overwinst voor
hem.
Het bijzonder droge jaar 1911 was voor deze nieuwe gronden zeer nadeelig, de oogst 
viel tegen.
Van 1911 tot 1916 werd geen rente betaald van het bedrijfskapitaal, het geleden 
verlies van 1911 werd ingewerkt de veestapel uitgebreid.
In 1917 hield hij op met schapen houden door er door een vreemde hond eenige schapen 
waren doodgebeten, ik kon hem niet meer bewegen verder nog schapen te houden.
In 1918 wordt een belangrijk gedeelte van het bedrijfskapitaal terugbetaald, ik heb 
hoop dat Boerma spoedig door zijn schuld heen is.

13 maart 1919  L O O N E N O N T G I N N I N G.
--------------------------------------
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BOKSLOOT MAKEN.
Spitten op kruiwagen 13 cts. per M³
Kruien naar veen uit boksloot 1 ct per M³ per 4 Meter, halve lengte derstelling
Veen slechten uit boksloot 2 cts. per M³

BANEN.
Spitten op kruiwagen 13 cts. per M³
Kruien 1 ct per M³ per 6 Mter halve lengte der stelling.
Slechten van gesort veen 2 @ 4 cts. per M³

VEENHOOGTE EGALISEEREN.
Spitten op kruiwagen 13 cts. per M³
Kruien 1 ct per M³ per 6 Mter halve lengte der stelling.
Slechten van gestort veen 2, 3 en 4 cts. per M³

GROND WENDEN.
Veen en grond ( 2 banken) 14 cts. per m³
Land en heidegrond 12 cts. per m³
Onverwerkt zand spitten op kruiwagen 16 cts. per m³
Verwerkt zand spitten op kruiwagen 12 cts. per m³
Slechten, kruiwagen gestort 2 cts. per M³
Kruien zand 1 ct per M³ per 4 Meter halve lengte der stelling

Perceelsloot maken 15 cts. per M³
Afwateringsloot maken 17 cts. per M³
Hoofd-afwateringsloot maken 19 cts. per M³
Smakwerk (boksloot) tot 1½ M. hoogte
Smakwerk (boksloot) tot 2 M. hoogte
Smakwerk (boksloot) boven 2 M. hoogte
Smakwerk (boksloot) boven 2 M. hoogte
HANDTRAM (& AND).
Tramafstand 100 M vast gemeten, niet geslecht
Tramafstand 200 M vast gemeten, niet geslecht
Tramafstand 300 M vast gemeten, niet geslecht
Land slechten met tram gestort
PAARDENTRAM.
Laden en spoorverleggen in den put
Land slechten en spoorverleggen op het stort
HANDTRAM   VEEN MET SLECHTEN.
Tramafstand 100.
Tramafstand 200.
Tramafstand 300.

L O O N E NL A N D B O U W.
--------------------------------------

Voorwerkers
Uurloon normaal
Uurloon voerlieden
Uurloon jonen en meisjes
Uurloon waterlossing
Uurloon waterlossing met eigen laarzen
Koetsier
Stalbazen
Varkensbaas
Varkensbaas 1e hulp
Varkensbaas 2e hulp
Kunstmest zaaien
Gras en Serradellazaad zaaien
Chili zaaien
Ploegbaas
Griendtsveen, 13 Maart 1919.

3 april 1919  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 Bruinkool-exploitatie" van den heer A. Boichel,
directeur Mij., tot Exploitatie van Bruinkoolvelden "Carisborg", geplaatst in uw 
Ochtendblad; dato 30 Maart jl., Tweede Blad. Vergun mij hierop het volgende antwoord.
Laten wij niet gaan uitweiden of de turfindustrie een bijproduct tot landontginning 
geweest is, zooals uw correspondent het voorstelt; of wel een eeuwenoude 
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brandstofindustrie, zooals mijn opvatting is; zoomede of er in de toekomst 
loonconflicten in do venen zullen ontstaan, door thans de veenarbeiders hoogere 
loonen te geven; de hoofdquaestie, waarnaar het Nederlandsche publiek vraagt, is om 
de inlandsche brandstoffenproductie, waaronder dan ook begrepen is de turfproductie, 
zoo hoog mogelijk op te voeren.
Een zoo hoog mogelijke productie zal toch zeker niet verkregen worden door stakingen 
in de venen, wanneer de arbeiders ontevreden rondloopen zonder iets te werken.
Op de vraag of deze loonconflicten te vermijden waren geweest, zonder de
turfproductie te benadeeleen, moet het antwoord "ja" zijn. Men had den turfprijs voor
do verveners kunnen verhoogen in evenredigheid der met de arbeiders overeen te komen 
verhoogde loonen boven de loonen van 1918. De turf, gegraven in de regulaire 
veenderijen, is, gerekend naar de verbrandingswaarde, in vergelijking met de 
Nederlandsche steen- en bruinkolen, de goedkoopste brandstof. De levensvoorwaarden 
der veenarbeiders zijn werkelijk niet gunstig in vergelijking met andere industrie-
arbeiders, zoodat, terwijl de waarde van het product het toelaat een goed loon kan 
betaald worden; het standpunt ingenomen door de Rijkskolendistributie, om een hooge
turfproductie op te offeren aan arbeidersconflicten, laat zich daarom zoo moeilijk 
begrijpen, en het was zeer wenschelijk, dat de leiding van dit distributiebureau 
zijne handelingen motiveerde en toelichtte.
De heer A. Boichel maakt mij een verwijt, dat ik mij met zijn industrie bemoei, de 
bruinkoolindustrie; hiertoe zal ik toch zeker wel het recht hebben, daar de Regeering
op den prijs der turf, zooals deze van de verveners wordt overgenomen, een toeslag 
legt voor de verbruikers. Deze toeslag wordt, zooals ik reeds aangaf, onder meer 
gebruikt om den prijs der bruinkolen voor de verbruikers te verlagen. Waar de 
bruinkolenindustrie zoo'n bijzonder bevoorrechte positie inneemt onder de inlandsche 
brandstof industrieën, zal dit toch zeker wel beoordeeld mogen worden. 
Is de turfindustrie een eeuwenoude brandstofindustrie, in tegenstelling hiermee is de
bruinkoolindustrie eerst in de tweede helft der vorige eeuw een belangrijke industrie
geworden. Volgens het "Handbuch für den Deutschen Braunkohlenbergbau" van G. Klein, 
Zweite Aufl. 1915, bladz. 768, bedroeg de bruinkoolproductie in Pruisen in 1851 
totaal 1.51 millioen ton en in 1913 totaal 70.3 millioen ton. De gemiddelde prijs was
volgens bovengenoemd werk (bladz. 816) in Pruisen in 1885 per ton 2.61 Mark en in 
1912 per ton 1.98 Mark. Daar het winnen van de ruwe bruinkool, zooals dit in ons land
plaats heeft, uitsluitend en alleen grondwerk is, mag zeker de vraag wel gesteld 
worden, welke bijzondere hoogst abnormale moeilijkheden te overwinnen waren, zoodat 
waar in Duitschland de bruinkolen loonend tegen den prijs van 1.99 Mark per ton 
(f1.19 per ton, 1000 KG.) geleverd werden, de Regeering hier, met name de 
Rijkskolendistributie, aan de Nederlandsche bruinkoolexploitanten den prijs van 
f10.50 per ton toestond.
Ten zeerste zal ik het op prijs stellen, wanneer de Regeering, met name de 
Rijkskolendistributie, aan het hoofd waarvan een in de brandstofindustrie ervaren 
vakman staat haar prijspolitiek met de brandstoffen zou willen toelichten.
Helenaveen, 3 April 1919
A. Bos.

15 mei 1919  Door dezen deelen wij U mede, 
dat wij U de wijk tusschen 1 en 2 Horst kunnen verpachten tot 1 November a.s. van dit
jaar voor de prijs van F.100,=. Op voorwaarde dat U als huurder zorg draagt voor een 
goede afsluiting, zoodat het weide-vee niet naar de aangrenzende velden kan 
overlopen.

23 mei 1919  - In de Peel onder Asten is een groote partij turf der firma Van Thiel 
te Helmond verbrand.

20 juni 1919  - Sedert Zaterdag woedt in de Peel een groote veenbrand, overal waar 
men turf graaft. Vele partijen zijn reeds verbrand.

21 juni 1919  - De veenbrand in de Peel onder Asten duurt voort. Thans worden ook 
partijen turf, waaronder van de Maatschappij Griendsven, aangetast. De burgemeester 
heeft arbeiders aan het werk gesteld om verdere uitbreiding van het vuur te keeren, 
hetgeen niet gemakkelijk is.

23 augustus 1919  Peelbrand. — Vermoedelijk door het wegwerpen van een brandenden 
lucifer of sigaar ontstond tusschen Asten en Nederweert-weder een hevige peelbrand; 
een groote hoeveelheid turf is vernield.
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20 januari 1920  In het bezit van Uw schrijven dato 16 Januari j.l. deelen wij U mede
dat, daar wij zelf niet zeker zijn of wij voldoende kalizout zullen kunnen kopen, wij
U aanraden zelf voor den aankoop van de door U benodigde hoeveelheid te willen zorg 
dragen.

12 augustus 1921  Bosch- en heidebrand. - Sedert eenige dagen woedt onder de gemeente
Someren en omgeving een bosch- en heidebrand. Deze brand is ontstaan achter het 
lustoord "Molenheide", onder de gemeente Mierlo. Het vuur is van hier voortgewoekerd 
naar de gemeenten Lierop en Heeze en vandaar naar de gemeente Someren. Groote 
oppervlakten bosch- en heide zijn vernield. Onder Lierop hebben de bosschen van het 
Staatsboschbeheer ernstig gevaar gelenopen. Door het krachtige optreden van de boeren
wist men het vuur af te weren en in een andere richting te leiden. Op de Vaarshoef, 
onder de gemeente Lierop, zijn uitgestrekte bosschen totaal afgebrand. Verder zijn 
ander de gemeente Someren de Einthoutsche bosschen, toebehoorende aam de firma 
Philips te Eindhoven, in vlammen opgegaan. Dc kampeerplaats van het Philips-personeel
is geheel vernield. De brand woedt momenteel nog voorbij Hoozen, onder de gemeente 
Someren. Er zijn reeds eenige duizenden hectaren bosschen en heide, toebehoorende aan
particulieren, in vlammen opgegaan. Eveneens woedt onder de gemeente Someren, niet 
ver van voormelden brand, een minder ernstige brand, die reeds Vrijdag j.l. ontstaan 
is. 
Nabij de Heelder Peel heeft een hevige brand gewoed, waarbij veel bosoh en beide 
werden verwoest.

20 augustus 1921  — Hevige veenbrand! 
Gistermiddag brak brand uit in het veen in de Peel bij Helenaveen. Aangewakkerd door 
een fellen Oostenwind, breidde het vuur zich met ontzettende snelheid uit over het 
kurkdroge veen, zoo dat thans een groote oppervlakte in brand staat. Een verstikkende
dichte rook verspreidt zich uren ver, zoodat zelfs in Helmond de zon als een 
bloedroode schijf aan den hemel staat. Reeds zijn een viertal huizen een prooi der 
vlammen geworden. Er bestaat gevaar voor het geheele dorp Helenaveen. De Helmondsche 
brandweer verleent hulp.

20 augustus 1921  GROOTE VEENBRAND IN DE PEEL. Het dorp Helenaveen bedreigd. 
De Tel. meldt: Gister middag brak een brand uit in het, veen in de Peel bij
Helenaveen. Aangewakkerd door een feilen Oostenwind, breidde het vuur zich met enorme
snelheid over het kurkdroge veen uit, zoodat thans een groote oppervlakte in brand 
staat. Een verstikkende, dichte rook verspreidt zich uren ver, zoodat zelfs in
Helmond de zon als een bloedroode schijf aan den hemel staat. Reeds zijn een viertal 
huize een prooi der vlammen geworden. Er bestaatg evaar voor 't geheele dorp
Helenaveen. Op verzoek vertrok een autospuit van de Helmondsche brandweer naar het 
terrein van de ramp.

21 augustus 1921  Zware veenbrand. 
De veenbrand in de omgeving van Helenaveen woedde gisteren voort in de richting van
Liessel bij Deurne en ook in de richting Neerkant. 
Verschillende hectaren turf zijn verbrand. Het dorpje Liessel was gisterochtend 
geheel in rook gehuld. De brandweer kon in Liessel weinig uitrichten, omdat er geen 
water was. 
Uit Heeze meldde men ons gisteravond, dat de geheele Peel in brand stond. Er waren 
reeds twaalf boerderijen in de asch gelegd.
Nader meldt men ons: Het gevaar voor het dorp Liessel is geweken, doordat de 
brandweer uit Eindhoven de dijken van het kanaal heeft doorgestoken. Door onder water
zetting kon de Liesselsche Peel gered worden. Intusschen zijn de veenderijen der 
gemeenten Liessel en Heurne verloren gegaan, benevens vele stapels turf. 
Bij Helenaveen zijn groote uitgestrektheden veen, heide en bosch een prooi der 
vlammen geworden. Eenige huizen en boerderijen zijn verbrand. Vele menschen zijn met 
have en goed gevlucht. Degenen, die bij het kanaal woonden, brachten hun goederen op 
de daar liggenden schepen in veiligheid. 
Van de maatschappij Helenaveen zijn ongeveer 25 à 35 duizend kub. M. turf, voor een 
waarde van ongeveer een ton gouds, verbrand. Nog steeds blijft er gevaar voor het 
dorp Helenaveen bestaan. 
De brandweer uit omliggende plaatsen doet wat zij kan. De uitgestrekte terreinen zijn
door marechausses uit Eindhoven afgezet. Er hebben geen persoonlijke ongelukken 
plaats gehad. 

21 augustus 1921  DE GROOTE VEENBRAND IN DE PEEL. 

#20130819  196  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

12235

12240

12245

12250

12255

12260

12265

12270

12275

12280

12285

12290

12295

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

De brand in de Peel blijkt al Woensdag op eenige punten tegelijk te zijn uitgebroken.
De twee groote haarden zijn Liesel bij Deurne en Helenaveen en de brandweren uit
Eindhoven, Helmond, Asten, Deurne, Liesel en Helenaveen werden gerequireerd. 
Vrijdagavond bereikte de brand zijn hoogtepunt. 
Tusschen Helenaveen en Deurne zijn in totaal 7 – gelukkig bijtijds ontruimde – 
woningen afgebrand, w.o. drie groote boerderijen, toebehoorende aan de Vervenings
Maatschappij Helenaveen. Circa 30.000 kub. M turf der Vervenings-Mij. Helenaveen is 
een prooi der vlammen geworden, hergeen een schade beteekent van f100.000. 
Bij Deurne verbrandde turf ter waarde van f15.000 en behoorende aan particulieren. 
Nabij de Helenavaart moesten een 20-tal woningen van verveners ontruimd worden. 
Uit verschillende boerderijen van het brandende land vluchtten de bewoners in den 
ondoorzichtbaren rook met have en goed, op karren en kruiwagens geladen, omgeven door
blerrende geiten en blatende schapen, naar schepen in het kanaal, of soms door den 
rook misleid terug naar het vuur. 
Van één huishouden zijn 2 kinderen vermist. Volgens geruchten zijn deze gisterochtend
teruggevonden. 
De brand woedt op sommige kleine plekken nog voort. 
Op de meeste plaatsen is het vuur een halven meter diep den grond ingeschroeid. 
De brandweer uit Eindhoven kon niet over de kleine pontonbrugjes en was daardoor 
grootendeels tot werkeloosheid gedoemd. 
Tot gistermorgen heeft zij bij het dorp Liesel de wacht gehouden en is toen naar huis
gegaan. Het gevaar voor Helenaveen was toen afgewend. Om 10 uur gisterochtend was
Liesel geheel in rook gehuld. Er dreigde ernstig gevaar.       
De bewoners hebben hun inboedel in veiligheid gebracht. Intusschen heeft de
Helmondsche brandspuit, van lichter gewicht dan de Eindhovensche, de bruggen kunnen 
passeeren en zette het werk in de andere richting voort. Te Liesel heeft men echter 
geen water, zoodat daar niet te redden valt. De brand woedt nu ook in de richting
Neerkant. 

22 augustus 1921  Men seint ons uit Helmond: De veenbrand in de Peel is in zoover 
gebluscht, dat het vuur alleen nog doorvreet in het veen. De schade wordt geschat op 
300.000 à ?00.000 gulden. In totaal zijn, waar thans bekend is, 5 huizen een prooi 
der vlammen geworden. 

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 
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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.
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 
Deunnesche 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.

23 augustus 1921  De groote veenbrand in de Peel
De brand in de Peel blijkt al Woensdag op eenige punten tegelijk te zijn uitgebroken.
De twee groote haarden zijn Liesel bij Deurne en Helenaveen en de brandweer uit
Eindhoven, Helmond, Asten, Deurne, Liesel en Helenaveen werden gerequireerd. 
Vrijdagavond bereikte de brand zijn hoogtepunt.
Tusschen Helenaveen zijn in totaal 7 — gelukkig bijtijd 3 ontruimde — woningen 
afgebrand w.o. drie groote boerderijen, toebehoorende aan de Vervenings-Maatschappij
Helenaveen. Circa 30.000 kub. M. turf der Vervenings-Mij. Helenaveen is een prooi der
vlammen geworden, hetgeen een schade beteekent van f100.000 
Bij Deurne verbrandde turf ter waarde van f15.000 en behoorende aan particulieren. 
Nabij de Helenavaart moesten een 20-tal woningen van verveners ontruimd worden.
Uit verschillende boerderijen van het brandene land vluchtten de bewoners in den 
ondoorzichtbaren rook met have en goed, op karren en kruiwagens geladen, omgeven door
blerrende geiten en blatende schapen, naar schepen in het kanaal, of soms door den 
rook misleid terug naar het vuur. 
Van één huishouden zijn 2 kinderen vermist. Volgens geruchten zijn deze teruggevonden
Do brand woedt op sommige kleine plekken nog voort.
Op de meeste plaatsen is het vuur een halven meter diep den grond ingeschroeid.
kleine pontonbrugjes en was daardoor grootsndeels tot werkeloosheid gedoemd Zij heeft
bij het dorp Liesel de wacht gehouden en is later naar huis gegaan. Het gevaar voor
Helenaveen was toen afgewend. 
Liesel was geruimen tijd geheel in rook gehuld. Er dreigde ernstig gevaar. De 
bewoners hebben hun inboedel in veiligheid gebracht. Intusschen heeft de Helmondsche 
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brandspuit, van lichter gewicht dan de Eindhovensche, de bruggen kunnen passeeren en 
zette het werk in do andere richting voort. Te Liesel heeft men echter geen water, 
zoodat daar niets to redden valt. 
De brand woedde ook in de richting Neerkant

23 augustus 1921  De groote Veenbranden in Brabant.
In het Peelgebied in Zuid-Oost-Brabant, het groote kringgebied tusschen Deurne,
Griendtsveen, Helenaveen, Sevenum, Neerkant en Liesel woedden reeds sinds een paar 
dagen groote veenbranden. 
Er zijn twee afzonderlijke brandhaarden en wel een in de Peel van Deurne en Liesel  
nabij het gehucht Neerkant, waar reeds eenige hectaren veen en opgestapelde turf een 
prooi van het voortwoekerende vuur zijn geworden; naar schatting gingen vele 
honderden turfhoopen, eigendommen der gemeenten Deurne en Liesel, verloren. Een 
oogenblik werd voor het dorp Liesel gevreesd, toen een krachtige Oostenwind het vuur 
snel deed oplaaien en voortwoekeren. Toen het gevaar zoo ernstig begon te dreigen 
werd naar alle zijden om hulp gevraagd; gebrek aan water belemmerde echter het 
blusschen. De Eindhovensche brandweer, die Vrijdag met de motorspuit in het gebied 
van dr veenbrand aankwam, doch niet krachtig te bestrijding van het vuur kon 
optreden, maakt zich verdienstelijk door nabij Liesel de kanaal dijken door te 
steken, teneinde de naar het Westen gelegen Lieselsche Peel door onderwaten zetten te
redden en zoodoende tevens de Nieuwe Peel en de Heitraksche Peel te beschermen. 
Intusschen kan het gevaar voor het dorp Liesel als geweken worden beschouwd Krachtig 
wordt daar gewerkt om het vuur te stuiten.
Een tweede ontzettende veenbrand, veel ernstiger dan die onder Liesel, ontstond 
Donderdag onder Horst-Sevenum in de Sevenumsche Peel. Volgens zeggen van menschen uit
die streek moet het daar reeds sedert dager in het veen gesmeuld hebben. De felle 
Oostenwind dreef het vuur weldra snel zijwaarts langs het plaatsje America in de 
richting van Helenaveen, waar het vuur verrassend snel de Oostzijde van het 
Helenakanaal bereikte en zich daar over eene lengte van ongeveer 6 tot 10 K.M. 
ontplooide, terwijl de diepte zich tot ver rond Sevenum moet uitstrekken. Weldra 
sloeg het vuur ook naar de Westzijde van het kanaal over, daarbij alles verwoestende 
wat maar even door het vernielend element op zijn weg kon verteerd worden. Zwaar werd
hierbij de Maatschappij Helenaveen getroffen. De brand, die op de eigendommen dezer
maatschappij over eene oppervlakte van ongeveer 20 H.A. woedde, vernielde in korten 
tijd voor vrijwel f80.000 à f90.000 aan opgetaste turf welke voorraden echter zijn 
verzekerd. Intusschen werden de bewoners van de rondom in de Peel verspreide woningen
en degenen, die aan weerszijden van het Helenakanaal gevestigd waren, door een 
panischen schrik bevangen. Snel werd het huisraad uitgedragen en op de schepen, die 
langs het kanaal gemeerd lagen in veiligheid gebracht. Anderen, die verderop woonden,
laadden zooveel mogelijk van hun hebben en houden op allerlei voertuigen en vluchtten
weg uit de razende hel van vuur en compacte rookmassa. Vijf woningen zijn in de 
vlammen opgegaan, bewoond door de gezinnen Jonkers, Lagarde, Vesseveid, Prijs en De 
Groot. Ook eenig vee kwam in de vlammen om.
Nog steeds dreigt daar langs het Helenakanaal het gevaar van het vernielende element,
dat door de brandweren van Eindhoven, Helmond, Deurne, Asten en Liesel bestreden 
wordt 
Uit voorzorg zijn de meeste woningen en boerderijen, langs en nabij het kanaal 
gelegen, ontruimd. Een dikke rookmassa hangt over de omgeving, die tot nabij Helmond 
zichtbaar is en tot achter Deurne haar mistbanken uitzendt. De zon is als een dof 
koperkleurige schijf zichtbaar. Fantastisch doet de omgeving aan. Een aantal boomen, 
waarvan de wortels door het vuur ondermijnd zijn, zijn omgevallen of hangen scheef 
over de wegen en veengronden. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen.
Bij Sellingen is een veenbrand uitgebroken in een groote oppervlakte hoogveen.

23 augustus 1921  DE PEELBRAND.
Een onzer medewerkers, die de brandende peelstreken doorkruiste, meldt ons uit
Helenaveen, dd. Maandag jl.:
In de verwarring en sensatie van Vrijdagmiddag is de toestand wat al te erg 
voorgesteld. De eerste berichten spraken van zeven huizen, welke verbrand zouden zijn
en daar onder zouden drie kapitale boerderijen zijn geweest.
Wat bleek me Zondagavond, dat vijf huisjes zijn verbrand, vijf kleine huisjes, zooals
de peelarbeiders te Helenaveen gewend zijn te bewonen.
Niettemin liet de toestand zich Vrijdagmiddag dreigend aanzien en de grootheid der 
ramp scheen toen verschrikkelijk. De Zeer-Eerw. heer Pastoor van Haaren te Helenaveen
zeide dan ook, dat het gezicht beangstigend was.
Terwijl elders de lucht stil en klaar was en ‘n zacht avondkoelte was frischheid 
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toeruischte, was de omtrek in ‘n verstikkenden rook gehuld zoo dicht en donker, dat 
men bruggen en wegen moest zoeken en niet zelden tegen de boomen liep. De oogen 
zwollen pijnlijk van den benauwden, verstikkenden rook. De hitte was tot op 200 meter
van de brandende “turfbulten” onverdragelijk.

Hoe de ramp ontstond.
Algemeen wordt de toestand voorgesteld als volgt:
In de Seveumsche hei was het al enkele weken aan het smeulen en rooken. In het veen 
ziet men niet op een turfje, maar ook let men daar in den drogen zomer niet altijd op
‘n beetje smeulende en rookend veen.
Vrijdagmiddag zagen de Peelarbeiders echter vrij plotseling een sterk oplaaiend en 
bliksemsnel voortloopend vuur op meerdere plaatsen. De menschen wisten me ‘t niet 
duidelijker voor te stellen dan een vuurpijl, welken ze plotseling zagen. Door 
peelkenners werd me verklaard, dar er Vrijdag een soort windhoos is opgestoken, welke
het smeulend vuur in de Sevenumsche heide bliksemsnel opnam en op diverse andere 
plaatsen neerwierp. De kurkdroge peel was gretig voedsel voor het aangewakkerd vuur, 
dat zich snel uitbreidde.
Een arbeider die beweerde nog nooit in zijn leven zoo hard geloopen te hebben, zeide 
me, dat hij slechts met de allergrootste moeite het vuur kon vóórblijven en niet 
anders gedacht had, of de vlammen zouden hem inhalen en de verstikkende rook zou zijn
dood zijn. Binnen een paar uren was de vuurgloed dan ook reeds aan het kanaal, de
Helenaveenvaart.

Slachtoffers.
J. de Groot, Jan Prijs, Gerard Lagarde, G. Jonker en Dirk Bonenkamp zagen hun 
inboedel geheel of gedeeltelijk in de vlammen opgaan. Van Jan Prijs is niets 
verzekerd, de anderen zijn door de assurantie gedekt. Ik heb de uitgebrande huizen 
bezocht, met de getroffen bewoners gesproken, getracht woorden van troost en 
bemoediging te spreken, woorden, welke juist in die oogenblikken zoo traag uit de 
keel willen komen en ons zelf soms zoo arm en niets zeggend aan inhoud lijken.
Het vee werd grootendeels gered. Van J. de Groot gingen 34 bijenkorven in het vuur 
verloren.
Het was een pijnlijk en somber gezicht, de Peel. Arbeiders, die in rusteloos zwoegen 
en slaven hun karig stuk brood verdienen in de groote en wijde eenzaamheid, zoo 
weinig behoeften en nooden kennen, bij de ruines van de huisjes te zien staan, 
zoekend nog iets te vinden waaraan ze gehecht waren, uitklagend hun leed en verdriet.
Alle voer is verbrand. De groenten zijn verschroeid en niets heeft men meer voor het 
vee.
Naar de zeereerw. heer Pastoor van Haaren me mededeelde, wordt reeds overwogen, hoe 
deze slachtoffers het best te helpen.

Het blusschingswerk.
De burgemeester van Deurne, de heer van Beek, was spoedig op de plaats der ramp, waar
het personeel van de Mij. Helenaveen met toegeschoten hulp reeds aan het leeghalen 
der huizen bezig was. Hitte en rook waren echter haast ondragelijk. De 
motorbrandspuiten van Helmond en Eindhoven waren spoedig ter plaatse. Daar het oude 
bruggetje te Griendsveen de spuit van Eindhoven niet dragen kon, moest deze via
Deurne omrijden om de plaats van den brand te bereiken. In de naburige dorpen werden 
de brandklokken geluid, zoodat van alle kanten hulp opdaagde, ook in den vorm van 
vrijwillige burgerwacht, die uitstekend werk verrichtte.
De huizen werden beschermd door nathouden: eveneens werd de naaste omgeving bespoten.
De motobrandspuiten zijn Zaterdagnacht weer ingerukt. Men was vol lof over de hulp. 
Vanaf de harde wegen met de lange slangen hebben ze veel hulp kunnen bieden: in de 
Peel zelf kunnen ze wegens hun zwaar gewicht, niet ver komen, want ze zakken weg.

De aanblik.
‘t Is een somber en akelig gezicht! Waar nog voor eenige uren de purperende heide in 
terre paarse tinten zoo kleurig en schoon zich uitstrekte, vertoond zich nu een 
gloeiened en schroeiende uitgestrektheid van ±400 H.A. zwart geblakerd. De verbrande 
boomen en heesters steken hun verkoolde takken somber omhoog. Tot een halven meter 
diep in den grond smeult het vuur. Vele boomen langs het kanaal zijn door het vuur 
letterlijk ondergraven. De wortels branden weg en een der boomen is reeds omgevallen.
Het eigenaardige van veenbranden is juist, dat door het diepe invreten van het vuur, 
de gestuite brand een loerende vijand blijft, die bij elken wind opnieuw kan opslaan.
Overal zijn daarom wachten uitgezet en de bewoners dragen zelf nog voortdurend water 
en zand aan om de smeulende en gloeiende massa te dooven en te verstikken. 

#20130819  200  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

12500

12505

12510

12515

12520

12525

12530

12535

12540

12545

12550

12555

12560

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl
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De eerste nachten slapen nog maar weinig Peelbewoners.

De oogenblikkelijke toestand.
De brand aan deze zijde van het kanaal is in ‘t voortgang gestuit. Zaterdagavond is 
een tegenvuur aangelegd en het afgestookte veen werd nat gehouden door de spuit, 
welke een kleine 1000 meter de Peel in kon.
Maar de brand is over het kanaal heengeslagen en in de richting Liessel wordt nog
met man en moeite gewerkt. Opzichter Bruggenhorst deelde me mede, dat, zoo de wind 
geen parten speelde, het over een paar dagen met den voortgang van het vuur wel zal 
afgeloopen zijn.
Voor de huizen bestaat geen gevaar meer.
Aan de Neerkant woedt nog een brand, die zoowat een week aan den gang is, geheel 
afgescheiden dus van dezen brand.
Indien windstilte en regen als bondgenoot gaan optreden, kan het spoedig met het 
branden gedaan zijn.

De schade.
Uit dezelfde bron vernam ik, dat alle berichten, welke daaromtrent reeds werden 
gegeven, zeer voorbarig en onvertrouwbaar zijn. De schade is momenteel nog niet te 
overzien. De brand aan den Neerkant heeft tot heden ±2 à 300 dagwerk turf.
Hoe grillig en gek ‘n Peelbrand kan woeden, blijkt uit het feit, dat er turfbulten 
zijn waaromheen alle peel is verbrand en de turfbult zelf gespaard bleef. Eigenaardig
ging het ook met de huizen. Van een rij van zes werden de nummers 5 en 6 in de asch 
gelegd, terwijl de vier middelsten behouden bleven.

Op drukte op Zondag.
Deze was enorm. Auto’s, motorfietsen, fietsen, treinen en andere vervoermiddelen 
brachten de nieuwsgierigen bij duizenden aan. Van uit België kwamen bezoekers 
opdagen.
Terwijl ik Zondagavond de groote stille Peel verliet, waren de duizenden naar de stad
teruggekeerd, waarvan de meesten maar hoogst zelden de door zijn groote en wijde en 
eenzame verlatenheid zoo aantrekkelijke Peel zullen bezoeken.
Het scheen me toen of nu meer dan ooit die diepe grafstilte zwaarder drukte op die 
melancholische streek. Omkijkend zag ik de grijs-grauwe rookwolken traag ten hemel 
kronkelen en in den vallenden schemer zag ik de verkoolde takken als dreigend zich 
afteekenen aan de strakke zomeravondlucht.
Ik dacht aan de duizenden peelzwoegers in hun eenzaam monotoom leven en hoopte van 
harte, dat windstilte en regen het vraatzuchtige vuurmonster zouden overwinnen, opdat
niet nieuwe rampen de streek zullen teisteren.

24 augustus 1921  De veenbrand in de Peel - Omtrent den reusachtigen brand, die in de
veenderij Helenaveen woedde, vernemen wij, dat 22 woningen wegens brandgevaar zijn 
ontruimd en 9 woningen in de vlammen opgingen.
De waarde van de verbrande turf wordt geschat op f400.000, door verzekering gedekt.

24 september 1921  Peelbrand.
Onze correspondent te Eindhoven bericht d.d. 23 Sept.:
In de Peel is een reuzenbrand ontstaan. Door den wind aangewakkerd neemt het vuur 
ontzaglijke afmetingen aan. Men vreest, dat de Peel één groote vuurzee wordt.

12 november 1921  Het kouter er in! 
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door 
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts Arbeidsbeurs te Tilburg.

PEEL-ONTGINNING. -1-
“Het is van ouden tijdt
Een wijse van de gecken,
Eerst nae een harden slagh
Het hooft te willen decken.
De wijsheit moet in tijds en van te voren sien,
Hoe of de saeken staen en wat er moet geschien.”
Zoo zegt Vader Cals en wij zeggen het hem na bij het denken aan al hetgeen er reeds 
geschreven, geteekend, gesproken, vergaderd en zelfs “gemotied” is om de aandacht der
machthebbers te vestigen op ‘t groote belang, dat voor geheel Nederland, maar voor de
zuidelijke provinciën Noordbrabant en Limburg voornamelijk, gelegen is in de 
ontginning van de Peelstreek.
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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.” Zij overwogen daarbij, hoe 
de toen reeds heerschende en in de toekomst mogelijk dreigende werkloosheid in 
onderscheidene bedrijven hunner districten zich sterk uitbreidde, waardoor vele 
werkloozenkassen spoedig niet meer in staat zouden zijn de noodzakelijke uitkeeringen
te doen, terwijl zonder twijfel geldelijke steun in de crisisperiode van 
overheidswege behoorde te worden verleend. Daardoor zouden echter de gemeenten op den
langen duur boven hare finantieele draagkracht worden belast, zoodat toch naar 
middelen uitgezien moet worden die minder kosten meebrengen en de werkloosheid 
bestrijden.
Deze overwegingen zijn bewaarheid geworden.
De werkloozenkassen doen bij vele bonden den bodem zien of moesten reeds schulden 
maken.
Ondanks die steunfondsen zijn er inmiddels reeds vele “Uitgetrokkenen” gekomen, 
waarvoor de Minister van Binnenlandsche Zaken een steunregeling ontwierp. Zij raakten
intusschen ook weer voor dat steunfonds “uitgetrokken”, zoodat voor deze categorie 
van personen in menige gemeente gezocht moet worden naar een vorm van steunverleening
buiten het armbestuur om. Al is dit laatste dan ook slechts een schijnvertooning.
Nog is de crisis niet geëindigd.
Maar ook blijft tot heden het groote veld braak, dat naar het oordeel van 
ingewijdenen speciaal voor Noordbrabant en Limburg in de Peel naar productieven 
arbeid wacht. Daar moeten kanalen gegraven worden, wegen gebaand en spoorwegen 
aangelegd. Boerderijen moeten er verrijzen en dan zal de boer er zich gaarne 
vestigen.
Met het geld, dat thans als in een bodemloos vat gestort wordt, zonder eenigerlei 
rente te verschaffen, kunnen tendeele de kosten van dat Peelwerk bestreden worden.
Ik geloof, dat het om bovenstaande redenen wel eenig nut kan stichten een en ander 
over de Peel mede te delen.
Niet, dat ik zoo pretentieus ben te meenen hierdoor nieuw licht te zullen brengen, 
doch mogelijk frischt het hier of daar iemands hersenen wat op en vestigt zijn 
aandacht op een uitgestrekt arbeidersveld, dat inderdaad de moeite van de bewerking 
waard toont. Zij toont zulks aan ieder, die zich de moeite wil getroosten met eigen 
oogen te gaan zien naar hetgeen er reeds tot stand gebracht is. Dan zal hij tevens 
vol verbazing zien op het eindelooze land dat zich uren ver naar rechts en links, 
naar voor en achter uitstrekt en daar sinds eeuwen ongerept ligt, wachtend en 
smachtend naar het levenwekkende zaad der ontginning, teneinde een rijken oogst den 
nijveren zaaier tot loon te strekken.
Wie iets meer wil weten van de Peel, dan dat ze gelegen is ergens ten zuiden van de 
Moerdijksche brug in Oost-Brabant en Noord-Limburg, kan zich - na eerst door eigen 
aanschouwing een vluchtig beeld van het groote geheel gevormd te hebben per trein, 
fiets en pedes apostolorum - volledig op de hoogte stellen door het lezen en 
bestudeeren van al hetgeen hierover sedert tientallen van jaren voor en na verschenen
is.
Veel van wat volgen gaat is geput uit zulke werkjes of medegedeeld door terzake 
deskundigen, die mij - zooals de heeren burgemeesters van Deurne en Venray, den 
gemeentearchitect en opzichter, alsmede den directeur der Districtsarbeidsbeurs te
Venray - met de grootst mogelijke bereidwilligheid alle gewenschte inlichtingen 
aanstonds verschaften. Hiervoor zij hun openlijk dank betuigd.
Reeds in vroege eeuwen verscheen lectuur over het onderhavige onderwerp. De archieven
der Peeldorpen vormen voor den geschiedkundige, ook in dit opzicht een aangenaam 
object. Die lectuur is tot een litteratuur uitgegroeid dank de onvermoeide pogingen 
van den schrijver A. F. van Beurden, die als landmeter van het kadaster, lid van het 
Alg. Bestuur der vereeniging Peelbelang en secretaris der Peelbuurtspoorwegen, naast 
talrijke tijdschriftartikelen - zooals b.v. in den jaargang 1917-1918 van de 
“Katholieke Illustratie” een zeer interessante schetsenreeks - het licht deed zien 
aan boekjes als: “De Limburgsche en Brabantsche Peel; Langs nieuwe banen”. 
In eerstgenoemd werk beschrijft hij den naam, het ontstaan en het bestaan van de 
Peel, de naam zou een vervorming zijn van het Latijnsche palus, moeras, terwijl het 
ontstaan geologisch tot den oertijd zou terugvoeren.) Hij werpt dan voorts een blik 
in het verleden en vertelt, dat de heeren van Cuyk de Peel bezaten van Grave tot 
Maashees.
Jan, heer van Cuyk en zijne zonen schonken `des Zaterdags naar den heiligen Paesdach 
20 April 1308 aan den oeden luyden in den lande van Cuyk en met name aan de dorpen 
Beugen, Brakel thans Oeffelt, Cuyk, Kercklynden, Beers, Mill al de gemeyne gronden 
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tusschen de heerlijkheid van Herpen en van Jan Bock van Meer`, dus tot Boxmeer en man
de Maas tot de “Pedel”. Zoodoende kregen dus de dorpen van Boxmeer tot Herpen hun 
Peelgronden.
Jan van Cuyk schonk in hetzelfde jaar 1308 daags na Sint Jan ook dezelfde gunst aan 
de dorpen Sambeek, Beek en Overloon, terwijl Boxmeer een vrijheerlijkheid was tesamen
met Sint Anthonis, afgescheiden van Cuyk en alzoo eigen peel had.
De waarde van dit geschenk werd absoluut niet ingezien en de boeren mochten voor een 
paar stuivers per jaar vrij roofbouw plegen in de turfmijn  De verschillende 
grensbewoners betwistten elkaars turf. Vandaar dat de archieven vol zijn van 
processen, verdragen, grenssteenzettingen enz. Nog heden ten dage rusten op sommige 
perceelen lastige servituten van andere gemeenten.
Zoo staat onder Venray de Vredepaal en ligt er de Vredepeel. Dit is een stuk ter 
groote van 479 H.A., waarop servituten rusten ten belange der gemeenten Sambeek, 
Maashees en Vierlingsbeek, terwijl het eigendom is der gemeente Venray. Genoemde 
gemeenten hebben er een “weiderecht” zoodat de boeren er gemeenschappelijk weiden 
mogen; ook het steken van plaggen van den bovengrond.
Een drang van de Maas uit door vreemde indringers op de oerbevolkibg aldaar, had deze
meer naar het westen op de Peel doen verhuizen. Daardoor ontstond de rij dorpen 
Wanroy, Oploo, Overloon, Venray, Horst, Sevenum, Maasbree, Helden, terwijl van den
Brabantschen kant de klein-ontginners in den loop der eeuwen, als pioniers, ook aan 
de eerste evenwijdig loopende rij dorpen Zeeland, Uden, Volkel, Boekel, Gemert,
Deurne, Liessel, Meijel stichtten. Zij drongen alzoo op het geschuwde moeras in, maar
dachten niet aan drooglegging door verbeterde waterafvoer. De poelen, die er waren of
ontstonden, zijn al mede aanleiding geweest tot interessante sagen, waarvan de heer 
Van Beurden in den hem eigen gezelligen verteltrant smakelijk verhaalt om met de 
geconstateerde werkelijkheid deze verdichting te sluiten.
Wie zich de moeite getroosten wil op een nauwkeurige kaart de hierboven genoemde 
dorpenreeksen na te gaan, heeft in ruwen trek de begrenzing der Peel.
De ooster-peelranddorpen werden van de Maas uit bevolkt, de westerranddorpen van de 
Meijerij uit. Bij een afstand van zes uren dezer door absoluut verschillende 
volksstammen gestichte oerdorpen valt ook een taalverschil te constateeren: De Peel 
is een cultuur- en taalgrens geworden.
De heer Van Beurden vertelt in het hierboven eerstgenoemde boek dan nog heel wat over
de gesteltenis, de ligging en de toekomst der Peel; de “vliezen” d z. ondiepe 
wateren, soms van hectaren groot, die in de inzinkingen van het terrein liggen; de 
producten der Peel; hij geeft een beschrijving met historie van de onderscheidene 
dorpen om tenslotte de vraag te beantwoorden: “Wat heeft de Peel nu noodig?”
Belangstellenden zij verder naar dit werk verwezen, evenals naar zijn “Langs nieuwe 
banen” in 1917 uitgekomen bij de stoomdrukkerij F. Schoth te Boxmeer en dat een 
studie vormt over het verkeerswezen in Peelland. Verluchtigd met overzichtkaarten en 
foto’s is het tot interessante lectuur geworden, over de eischen van den nieuweren 
tijd op verkeersgebied. De noodzakelijkheid van een buurtspoorwegnet voor de 
Peelstreek wordt er in betoogd en het nieuwe buurtspoorwegplan besproken. Een 
beschrijving der lijn: Eindhoven-Gemert-Boxmeer met een lengte van 45779 M; de 26520 
M. lange lijn Oss-Grave-Mill en de lijn Mill-Venray met 25413 M. lengte. De lijn
Venray-Deurne-Helmond 31269 M. lang; Oss-Zeeland-Uden 19433 M. en Uden-Gemert-Bakel 
21534 M. Zijn we in de Peelstreek eenmaal zoover dan zal er stellig een heel ander 
aanzien gekomen zijn. Thans is de communicatie nog treurig.
Van den Deurneschem kant kan men Venray, het mooie, bloeiende dorp, bereiken langs 
den goeden harden weg, die daar echter eerst sinds een viertal jaren ligt. Dan moet 
wind en weder evenwel terdege dienen, want anders is het langs de groote vlakte een 
afmattend loopen of rijden. Spoor of tram zijn er nog steeds niet. Gewaardeerd moet 
het daarom worden, dat men het heeft aangedurfd er reeds nu eenige flinke 
modelboerderijen op de monotone vlakte te bouwen. Hoe spoedig het bij goede 
verkeersmiddelen anders en beter wordt, kan hij waarnemen, die per trein van Venlo 
naar Deurne reist.
Wordt vervolgd

Het kouter er in! -2-
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door 
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts Arbeidsbeurs te Tilburg.  2
Dan ziet men bij Horst, America, Helenaveen minutenlang stapels turf. Zij leveren het
bewijs, dat, zoo er transportmiddelen zijn, de nijvere de hand aan den ploeg slaat. 
Nu moet men bewondering koesteren voor den eenzame, die langs den eentonigen grintweg
Venray-Deurne, zonder trein- of tramverbindingen het aangaat een uur diep de 
oneindige Peel in, den turfkost weg te steken en zoo tevens den vrnchtbaren bodem 

#20130819  203  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

12695

12700

12705

12710

12715

12720

12725

12730

12735

12740

12745

12750

12755

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

bloot te leggen. Hier staat een stapel turf en vlak er naast ligt bouwland. De bodem 
is dankbaar. Men vraagt zijn dankbare waardeering niet genoeg. Men reikt niet genoeg 
de helpende hand aan de zwarte aardwroeters, meelijkwekkend bij den zwaren 
bestaansstrijd, op den stedeling bij eersten aanblik den indruk makend van een 
mindere menschensoort te zijn. Zij zijn door hun tevreden zwoegen gelukkigen van 
ander slag.
Men waardeert het niet genoeg, waarvan smalend gezegd wordt:
Erm landj, erm luu; strö daker, leime buu, (arm land, arme lieden; strooien daken, 
leemen gebouwen)
En waar arbeid een essencieelen factor voor het leven der volken is, is het de taak 
der land- en gewestbestuurders om zoo spoedig mogelijk het aantal gelukkigen te 
vermeerderen.
De bodem zal de eerste en voornaamste helper zijn, om welvaart te brengen en te 
verhoogen in de lange reeks van peelplaatsen, die dan alras met eenige vermeerderen 
zal.
Monumenten van volksveredeling zullen worden de ontgonnen malsche weiden, de 
bouwlanden en bosschen. Zij zullen Vondel’s woord bewaarheiden, waar hij zingt:
“d’Akker zal het sweet vergelden,
Ploeg en arbey met gedult,
Zie hoe d’aer de korenvelden
in den zomertijd vergult.”

We willen schetsmatig aangeven, hoe de belangstelling in deze sinds eeuwen 
sluimerende, ontoegankelijke en daardoor onherbergzame landstreek ontwaakt is; wat er
tot heden bereikt werd en wat de strevende peelbegrenzers en -bewoners van de 
toekomst hopen.
In het Noorden bij Mill, vertelt van Beurden, begon Nering Bögel, een man, die zijn 
tijd ver vooruit was, een prachtige ontginning, maar met stalmest en toen die er niet
genoeg was met compost en stratendrek. Gebrek aan meststof stelde harde begroevingen 
en deed de pogingen voor een groot deel schipbreuk lijden.
In het Zuiden bood Johan van de Griendt, opzichter bij den Waterstaat om Orthen bij 
Den Bosch, met gezond verstand en zeldzame werkkracht aan alle moeilijkheden het 
hoofd en wist het zoover te brengen, dat in de jaren 1854-1860 eene Naamlooze 
Vennootschap werd opgericht onder den titel van “Maatschappij ter Ontginning en 
Verveening, genaamd Helenaveen”, in Noordbrabant en Limburg.
Belangwekkend is het om de desbetreffende prospectus der op te richten maatschappij 
te lezen. Daarin wordt o.m. hoog opgegeven over de goede hoedanigheden als brandstof 
van de turfsoort, die er gestoken kan worden, “zoowel voor gewoon huiselijk gebruik 
en bij steenovens en andere fabrieken, alsook voor gecomprimeerde turf, cokes en 
fabrikaten van parafine. gas end.”
Een bekwaam ijzerfabrikant, J. Nering Bögel, had een vergelijkend onderzoek ingesteld
“van kolengehalte der peelturf, met dat van verschillende houtsoorten.”
Een eerste acte van overeenkomst is 12 Augustus 1854 opgemaakt bij den notaris 
Hoffmann van Hove te Zaltbommel. Voor vermeerdering van kapitaal zijn daarin later 
nieuwe belangstellenden opgenomen.
Verder deze geschiedenis uit te spinnen zou wijdloopig worden. Genoeg zij het, nadat 
de kanaalbouw eenmaal begonnen was, een dorp ontstond, dat ter eere van de 
echtgenoote van Van de Griendt, Helena Panis Helenaveen genoemd werd. Dit is later 
door een tweede dorp Griendtsveen gevolgd.
Als bloeiende veenkoloniën mogen zij thans met eere in de rij treden.
Moge het ontworpen IJselsteijn onder Venray spoedig volgen!
Wel zij ter leering voor de toekomst opgemerkt, dat ook Van der Griendt reeds te 
kampen heeft gehad met zijn werkvolk. Men moest geschikte werklieden hebben en dat 
ging reeds toen niet gemakkelijk. De Drentsche arbeiders dronken jenever, staakten op
ongelegen tijd, ginden dan “bollejagen” en zetten het veen op stelten. Daarom ging 
men in Westfalen arbeiders huren.
Wil men dus werkloosheid bestrijden en er werkvolk van elders heen brengen, goed. 
Maar dan opgelet!
De Peel kan werk verschaffen aan duizenden, doch het eerst komen daarvoor in 
aanmerking de menschen uit Brabant en Limburg, die in volksaard en opvoeding een 
vreedzame samenleving verzekeren.
Het wachten is thans op een tweeden v. d. Griendt, die niet rusten zal, voordat er 
kanalen zijn, spoor- en tramwegen naast goede bestrating.

Wat er tot heden bereikt werd, is alweer niet in zijn vollen omvang aan te geven.
Zoo zacht aan zijn de vele werken en werkjes, die dien respectabelen arbeid 
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samenvatten, gegroeid tot een omvang van vele duizenden pagina’s met statistieken, 
grafieken, schetskaarten, foto’s enz.
De heer K. Dilling stelde als uitgave der Ned. Heidemaatschappij een handboek samen 
getiteld: “De Peelstreek”. een Nederlandsch gebied voor landverhuizing en 
voedselproductie. Daarin wordt alweder de beteekenis van ontginning der Peel voor de 
gemeenschap en de volksvoeding uiteengezet. Hij bespreekt er de invloeden op de 
voortzetting der ontginning; de eigendomsverhoudingen; het gebruik der ontgonnen 
gronden; de gemeenschappelijke ontginning, exploitatie, verkoop en uitgifte van 
erfpacht; den boschbouw; de wegbeplanting; de landbouw; de tuinbouw; de 
hoogveenontginning; de verkeersmiddelen; de ontwatering het grondgebruik; de 
veestapel; het vereenigingsleven; het credietwezen; de bevolking en beroepsindeeling 
en afwatering onzer provincie. Zijne 164 bladzijden met kaarten en prenten leveren 
zooveel stof, dat er wellicht aanleiding tot een tweede boek in te vinden zou zijn. 
Belanghebbenden moeten we dus kortheidshalve daarnaar verwijzen.
Ook aan zijn werk ligt de wensch tot grondslag, dat aan de ontsluiting van die 
gebieden, waar de gelegenheid en de middelen ontbreken om den bodem met voordeel 
duurzaam productief te maken, eerlang krachtiger de hand wordt geslagen, opdat 
kapitaal en ondernemingsgeest een vruchtbare beleggings- en arbeidsgelegenheid wordt 
verschaft. Tot een dier dtreken behoort de Peelstreek.
Eenig idee krijgen we reeds als we ons bepalen tot een tweetal gemeenten.

DEURNE.
Uitgegeven zijn hier drie boerderijen van 12 bunder ieder en een boerderij van 8 
bunder, terwijl er negen aanvragen voor een renteloos voorschot in behandeling zijn.
144 H.A. is voor 50 jaren aan 9 boeren in erfpacht gegeven, zes dezer boerderijen 
zijn nog in aanbouw. De gronden kunnen de beginkosten niet zelf dragen, zoodat 
rijkssteun noodzakelijk is.
De gemeente zelf ontgon in normalen tijd op bescheiden schaal met circa 20 
werklieden, doch thans zijn er 185 te werk gesteld.
Men is bezig met een weg van Deurne naar Oploo, met zijtak Gemert. Deze is aangenomen
voor f455 000, (22 K.M. lang). Smalspoor is aangelegd door de firma Willems-de Koning
en Verstappen vanaf Beek en Donk naar Deurne door de Peel heen voor den aanvoer van 
slakken enz. naar en van het schip 25 K.M. lang
Onder Bakel worden 24 woningen met kerk en pastorie en school gebouwd. De Rips onder 
Bakel is een prachtontginning. Op den twist onder de gemeenten Sambeek-Vierlingsbeek 
zal een nieuwe parochie komen, waarvoor kostwinnende boeren zelf een bedrag van 16000
gulden bijeengebracht hebben.
In de najaarszitting der Staten van Noordbrabant zal een voorstel aan de orde komen 
om den weg over den twist te verlengen naar Sambeek.
De Jodenpeel onder Bakel, circa 280 H.A. groot, zal waarschijnlijk ontgonnen worden 
voor boerderijen van 8-12 H.A.
‘t Zinkske onder Deurne, ongeveer 300 H.A. wacht ook, doch de gemeente kan er zelf 
niet aan, omdat er f300.000 mede gemoeid zal zijn.
In 1920 heeft Deurne met werkloozen ongeveer 80 H.A. ontgonnen, tevens wegen 
aangelegd en slooten gegraven. Nieuwe aarden banen zijn gemaakt, 18 K.M. verhard. Dit
is niet aanbesteed, doch in eigen beheer uitgevoerd.
De stoomploeg heeft 120 H.A. voor de ontginning voorbereid, waarop een 60tal van 
bovengenoemde werkloozen werk hebben gevonden met den aanleg van slooten en wege.

VENRAY
Wat deze gemeente betreft, volgt hieronder een door den Gemeente-Architect van
Venray, den heer H. Timmermann, op 12 Mei 1921 aan heeren Burgemeester en Wethouders 
uitgebracht verslag omtrent de uitgevoerde werken in de Peel, vanaf begin 1917 tot 
einde 1920, met inbegrip van  de uitgevoerde en in uitvoer zijnde werken in het 
Peeldorp IJsselsteijn.
Na het voorbereidend werk zijn in april 1917 de werkzaamheden in de Peel begonnen met
het uitzetten en kielspitten der geprojecteerde wegen, volgens het peelplan, over een
lengte van 26 K.M. en het verkavelen en opmeten van 218 H.A. woeste gronden in de 
Veulensche wateren.
De verkoop dezer gronden, welke heeft plaats gehad op 26 April 1917 heeft opgebracht 
f41.155.
2536 Meter afwateringsslooten werden gegraven en 2800 Meter bestaande slooten 
verbreed en uitgediept. Aan werkloon is in 1917 uitgegeven de som van f1958, terwijl 
voor aanschaffing van materiaal, kipwagens met smalspoor, kruiwagens met planken, 
betonbuizen ens. is uitgegeven f2534 totaal f4492.
Het werk tot droogleggen der gronden voor verkoop Veulensche wateren heeft 
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gedeeltelijk in 1917 en 1918 plaats gehad en heeft behalve in het graven van nieuwe 
waterlossingen, bestaan in het uitdiepen van ‘t verlengde der gegraven sloot tot aan 
de Lollebeek (grens Venray-Horst) welk werk wegens het voortdurende aanzanden begin 
1919 nogmaals heeft plaats gehad.
Aangenomen kan worden dat van de uitgegeven werkloonen, aanschaffingskosten duikers 
enz. de som van f2400 is uitgegeven voor de hierboven genoemde verkoop.
Wordt vervolgd

Het kouter er in! -3-
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door 
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts Arbeidsbeurs te Tilburg.  3
Verder werden in 1917 verkocht 225 H A. woeste gronden gelegen in de Merselosche Peel
aan de Heeren v. Tiel te Helmond voor de som van f56457,50.
In 1918 zijn nog 3030 Meter geprojecteerde weg geëgaliseerd en aan weerszijden van 
afwateringsslooten voorzien, en 2200 Meter afwateringsslooten gegraven; verder zijn 
in dit jaar nog uitgediept de slooten loopende langs de verpachte perceelen naar de 
weverlosche beek  Achter de Veulensche wateren zijn 290 H.A. ontginningsgronden 
verkaveld, welke in 1919 zijn verkocht voor de som van f32.490.
Aan werkloon is in 1918 uitgegeven f3082,47 voor het leggen en aanschaffen van 
duikers, voerwerk, materialen enz. f1035,50 totaal f4117,97.
In 1919 zijn gegraven 3250 Meter afwateringsslooten, waarvan 2250 Meter ten behoeven 
van den verkoop Veulensche wateren en 1000 Meter in blok II langs Kempkensberg.
Nog 9 K. M. weg is aangelegd zoodat in 1919 in het geheel 12 k. M. van de groote 
verkeerswegen in de Peel zijn gereed gekomen. Verder is doorgegaan met egaliseeren 
van den verbindingsweg tusschen Erica en Steegsbroek  In 1919 is uitgegeven aan 
werkloon f5807,48  Voor materialen, voerwerk duikers enz. f800 39. Totaal f6607,87.
Hiervan komen f3750, ten laste van de 2e verkoop achter de Veulensche wateren.
In 1920 is begonnen met den aanleg van den weg vanaf Ysselsteijn tot Helenaveen ter 
lengte van 6400 Meter, waarvan 3700 Meter is gereed gekomen.
Verder zijn nog verschillende wegen gelijk gemaakt o.a. vanaf den ossenstal, een 
gedeelte Bakelschen dijk enz. en zijn de werkzaamheden verricht voor verpachting der 
gronden in de Testrik. (Gemeentelijke ontginning)
Hiervoor is ook de waterlossing in het Zwart water uitgediept.
Alvorens kan worden begonnen me de ontwatering der gronden gelegen in Ysselsteijn is 
de waterlossing vanaf den grooten weg naar de Loobeeksche beek uitgediept moeten 
worden.
In September is begonnen met uitzetten van het Peeldorp en in Nov. met het 
kielspitten en aanleggen van wegen en waterlossingen.
Het uitgegeven werkloon in 1920 bedraagt f9539,95. De uitgaven voor aanschaffen 
materialen enz. hebben pl.m. f732,15 bedragen. Totaal f10372,10.
Van deze som zullen ongeveer f1590, zijn uitgegeven voor den aanleg dorp 
IJsselsteijn.
In 1921 is tot 1 Mei aan werkloon uitgegeven de som van f6869,08 welke som nagenoeg 
geheel ten laste van aanleg wegen en waterlossingen ten behoeve van het Peeldorp 
Ysselsteijn.
De totale uitgaven vanaf begin 1917 tot sinds 1920 hebben bedragen f25588,94.
De totale inkomsten uit verkoop gronden f183 112,50. Hierbij is niet inbegrepen de 
opbrengst van 180 H. A. in Ysselsteijn.
Aan Rijkssubsidie voor werkverschaffing werd ontvangen.
in 1919 f1774.
in 1920 f3899,14.
Totaal f5673,14.
WEGEN  Aangelegd zijn de volgende wegen en waterlossingen: 
Weg vanaf Kemkensberg Deurnesche weg tot Lorrebaan ter lengte van 7600 Meter.
Weg vanaf voornoemden weg tot Helenaveen (waarvan nog 1000 M. in aanleg) 4500 Meter.
De Volensche weg vanaf het Volen naar grooten weg 1400 Meter.
Weg langs Jaeger vanaf Erica tot Eikenhof 1300 Meter.
De Veulensche weg vanaf het Veulen naar grooten weg 2000 M.
Weg vanaf Eikenhof naar Steegsbroek 1350 M.
Weg langs Veulensche wateren 1200 M.
Totaal 19350 M.
WATERLOSSINGEN.  Vanaf Veulensche wateren naar Lollebeek 2000 M.
Vanaf Veulensche wateren naar Oostrumsche beek 1300 M.
Vanaf Volensche beek naar Oostrumsche beek 500 M.
Door de verpachte perceelen naar Loobeek 3200 M.
De Kempkensberg naar de Loobeek 3500 M.
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Vanaf Deurneschen weg langs perceel Slits 800 M.
Totaal 11300 M.
De totale lengte van het wegennet, in het peeldorp Ysselsteijn voor de eerste 
vijftien beerderijen bedraagt (behalve de groote verkeerswegen welke te lengte van 
3600 M. door het complex loopt 13000 M. De totale lengte van de waterlossingen 
bedraagt 4500 M. waarbij nog pl.m. 800 M. kleinere waterlossingen ten behoeve van de 
ontwatering van het dorp. De kosten van aanleg der primaire wegen bedragen gemiddeld 
f1,10 per M.
De kosten van de secondaire wegen, de verbinding vormende tusschen de aangelegde 
primaire wegen en bestaande hoofdwegen bedragen gemiddeld f0,90 per strekkende M.
De kosten der tertiaire wegen, uitsluitend of hoofdzakelijk aangelegd in het belang 
der landbouwers of langs hunne gronden naar de primaire en secondaire wegen zullen 
ongeveer f0,85 per M. bedragen.
De kosten der groote waterlossingen p.m. f0,75 per M.
De kosten der wegen per M. is slechts bij benadering opgegeven daar de kosten gezien;
de terreingesteldheid, zee uiteenloopen, zoo zal een weg 200 M. loopende door een 
vlies f2 heuvel f3, en meer per meter kosten, terwijl door nagenoeg  vlak terrein 
deze kosten tot 50 ct. en minder kunnen worden teruggebracht.
Evenzoo moet bij de kostenberekening der waterlossingen per strekkende meter rekening
gehouden worden, dat deze waterlossingen na aanleg door aanzanding minstens nog 
eenmaal moeten worden uitgediept.
De wegen in IJselsteijn zijn gedeeltelijk in aanleg en worden de kosten voor zoover 
zij uit sluitend in het belang zijn der landbouwers door de stichting terug betaald, 
voor zoover zijn gemeenschappelijk belang zijn in verhouding terugbetaald en waar zij
uitsluitend gemeentelijk belang zijn eigenlijke dorp door de Gemeente gedragen.
De verhouding zal ongeveer zijn als volgt: wegen uitsluitend in het belang der 
Gemeente 2200 M.
Wegen voor beider belang 6000 M.
Wegens uitsluitend in het belang der stichting 4800 meter.

We hebben bij ons bezoek aan de Peel-gemeenten natuurlijk ook de Hoofden daarvan 
gesproken om te vernemen, wat er bereikt is en wat men van de toekomst hoopt. Met 
groote bereidwilligheid werden we tewoord gestaan en zoo vertelde de burgemeester van
Venray o.m. hoe het gebrek aan exportgelegenheden (kanalen trein en tram) het 
aanleggen van wegen buitengewoon moeilijk maakt.
Hij noemde de Peel gereed voor ontginning.
De gemeente heeft thans reeds vijftien boerderijen, eigendom der boeren, met 
rijkssteun gesticht terwijl daarnaast door een tractor een terrein van 15 maal 12 
H.A. 35 cM. diep gespit is, ter voorbereiding der ontginning
De noodige wegen, waterlossingen, verkaveling, het ploegen maken ontginning zonder 
Rijkssteun onmogelijk. Het groot grondbezit is ongewenscht. Er wordt een arme 
boerenkencht-schap gevormd. Het Russisch systeem is uit den booze.
De groote ontginningen gaan veelmaals “over de kop” doordat de rente en aflossingen 
te hoog gaan en vaak de hooge arbeidsloonen behoorlijk rendement onmogelijk maken.
Er moet middel-grondbezit komen (10 a 12 H.A.) plus een arbeidende stand (2 à 3 H.A.)
of kleine stukken pauperisme zullen doen ontstaan, is een vraagpunt.
In dit verband is wellicht van belang het cijfermateriaal door H. G Sieverding 
verwerkt in “Het Centrum” van 4 Augustus 1921, waarin hij een artikel lanceerde over 
het Kleinbedrijf in den Landbouw.
Het aantal landgebruikers, met ‘t hoofdberoep landbouwer, wordt voor 1921 op 148844 
becijferd. Hunne bedrijven vielen onder de volgende zes grootten-klassen:
1-5 H.A. 55366
5-10 H.A. 38311
10-20 H.A. 29411
20-50 H.A. 23331
50-100 H.A.   3214
100 H.A. en meer   191
Totaal 148844.
Deze 148844 zelfstandige boeren exploiteerden 1735157 H.A. bouw- gras- en tuingrond, 
zoodat de gemiddelde grootte van hun boerderijen 11,68 H A. bedroeg. (De totale 
oppervlakte cultuurgrond beslaat 2154860 H.A.)
In de verschillende provincies loopt de gemiddelde grootte der bedrijven sterk 
uiteen. Vooral op de zandgronden zijn die ‘t kleinst, terwijl op de zeeklei in
Friesland. Groningen en Zeeland en in de zuivere Veenkoloniën de grootere bouwhoeven 
liggen.
De gemiddelde oppervlakte der bedrijven in Groningen is 21,67 H.A. terwijl deze in
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Noordbrabant slecht 8,10 H.A. bedraagt en in Limburg 5,96 H.A. Het gemiddelde cijfer 
voor Nederland bedraagt, gelijk gezegd, 11,66 H.A.
Het aantal landarbeiders, dat in ons land bij de beroepstelling in 1909 aanwezig 
bleek, bedroeg 114631.
Hiervan hadden 86084 menschen 5 are en meer grond in gebruik, tot een totaal bedrag 
van 66383 H.A. Het getal arbeiders met minder dan 5 are grond beloopt dus 28547 
menschen  Op de zandgronden is de gemiddelde oppervlakte door de landarbeiders in 
cultuur genomen ‘t grootst. Het kleinst in Utrecht, Groningen en Friesland.
Op kleine boerderijen vinden het grootst aantal menschen een bestaan. En wanneer we 
nu afgaan op het oordeel van vele landbouwkundigen, dat zoowel de bruto- als de 
netto-opbrengst der boerderijtjes naar verhouding grooter is, dan die op groote 
bouwhoeven, dan die op groote bouwhoeven, dan is het voor de productie ‘t 
voordeligst. het aantal kleine boerderijen te propageeren.
Indien wij verder aannemen, dat in zedelijk, godsdienstig, hygienisch opzicht, de 
boerenbevolking onder den minderen man niet behoeft te wijken voor diezelfde 
verschijnselen van welvaart onder de meer welgestelden, dan kunnen er ook van dien 
kant geen bezwaren tegen die propaganda gemaakt worden.
Ook de heer Sieverding meent derhalve met kracht er op te mogen aandringen, bij de 
bevordering van den landbouw door Regering en Volk, vooral de aandacht te vragen voor
een bijzondere bescherming van ‘t kleine bedrijf.
Waar nu in ‘t kleine landbouwbedrijf zulk een massa werkmenschen worden aangetroffen,
daar is ‘t zeker dat jaarlijks een groot aantal overcompleet wordt, en gaat zoeken 
naar een zelfstandig bestaan.
Boerenzoons en dochters, in het huwelijk willende treden, vinden niet steeds 
gelegenheid een bestaand bedrijf te huren of te koopen.
De mogelijkheid moet derhalve geschapen worden om een nieuw plaatsje te stichten. Zoo
niet, dan wordt in stad of dorp onderdak gezocht. Dit laatste is echter èn voor de 
lieden zelf en voor de welvaart des lands uit den booze
Wordt vervolgd

Het kouter er in! -4-
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door 
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts Arbeidsbeurs te Tilburg.  4
Het gaat echter vaak moeilijk grond voor een klein plaatsje te verwerven. Dewijl ook 
‘t noodige kapitaal niet steeds aanwezig is voor de stichting van een bedrijf, mogen 
we ‘t een van wijs beleid getuigend verschijnsel rekenen, dat de regeering de 
menschen door hare bemoeiingen steunt.
Het rijksvoorschot bij bouwen en ontginnen in de Peel bedraagt f500 per H.A. voor de 
waarde van den grond en de ontginningskosten daarvan plus nog f500 per H.A. voor de 
stichtingskosten der gebouwen. Dit voorschot mag de som van f12 000 niet 
overschrijden. Gedurende acht jaar is het renteloos, daarna twee jaar tegen 4 pCt. en
vervolgens moet in 30 annuiteiten van 5 4/5 pCt worden afgelost. Venray heeft zoo de 
stichting “Eigen Boer” De boerderijen moeten hier ook groot zijn 8-12 H.A
De mogelijkheid van ontginning bij een zoo groote wenschelijkheid bewijst met cijfers
de gemeente Venray. Op 1 Januari 1920 had zij in de Peel nog aan woesten grond:

verpacht en in eigendom 4362 H.
in particulier bezit 550 H.
in particulier bezit (buiten de Peel d. 1. in de kom) 250 H.
in eigendom buiten de Peel 126 H., zoodat de geheele oppervlakte woesten 

gronden bedraagt 5288 H.
In September 1920 diende de Commissie van Advies inzake ontginning van woeste gronden
bij Zijne Exc. den Minister van Landbouw enz. rapporten in betreffende de ontginning 
in Nederland.
Daarin lezen we dat in de provincie Noordbrabant wel het grootste gedeelte in cultuur
gebracht is. De ontgonnen grond beslaat meer dan een vierde deel van de geheele 
oppervlakte, die sedert 1900 aan den Nederlandschen cultuurgrond is toegevoegd. Niet 
minder dan 24176 H. is in die jaren ontgonnen en wel:

10051 H. tot grasland,
 7344 H. tot bouwland,
 6781 H. tot bosch.

Zooals men ziet, is een groote oppervlakte tot grasland ontgonnen en beslaan de 
bouwlandontginningen en de bebosschingen nagenoeg evenveel hectaren, respectievelijk 
7344 en 6781.
In de eerste jaren van deze eeuw werd hier de woeste grond hoofdzakelijk tot bosch 
aangelegd en uit dien tijd dateeren goed groeiende bosschen op grond, die thans in 
geen geval voor bosch bestemd zouden worden, omdat zij met uitstekend resultaat tot 
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bouw- en grasland aangelegd kunnen worden.
Ook nu is de bebossching nog van vrij groote beteekenis, vooral ook omdat woeste 
gemeentegronden met steun van het Rijk door het Staatsboschbeheer beboscht worden (in
1919 maakten 17 gemeenten gebruik van dien steun), maar toch is de jaarlijksche 
bebossching in Noord-Brabant vrij stationnair gebleven. Men kan althans niet zeggen, 
dat deze sedert 1900 belangrijk is toegenomen.
Daarentegen zijn de ontginningen tot bouwland sedert 1900 vrij belangrijk toegenomen 
en in nog veel sterkere mate de grasland-ontginningen. Uitgestrekte oppervlakten 
werden hier door het groot-kapitaal in cultuur gebracht. toen de gewone landbouwer 
zich nog weinig op ontginning toelegde.
Deze ontginningen zijn voor de bewoners van onschatbare waarde geweest. Het ware 
practische leerscholen op het gebied van den landbouw. Zij leerden den landbouwer 
beter vee houden; zij leerden hem, hoe het vee verpleegd en hoe de grond bewerkt 
moest worden en verder, van welke beteekenis het is, dat gezorgd wordt voor 
behoorlijk zaai- en pootgoed
Tot de verschaffing van de noodige voor ontginning geschikte gronden aan het groot 
kapitaal hebben tot in het begin dezer eeuw de Gedep. Staten van Noord-Brabant 
medegewerkt voor hunne goedkeuring te hechten aan den verkoop van groote complexen 
woesten gemeentegrond.
Later is men tot de overtuiging gekomen, dat het meer aanbeveling verdient, dat de 
gemeenten hare gronden zelf in cultuur brengen hetzij om ze te verpachten of in 
erfpacht te geven. Op deze wijze toch - zo redeneerde men - komen de winsten, die 
anders aan particuliere ondernemers ten deel zouden vallen, ten bate van de gemeent-
kas; voorts schept men een blijvende bron van inkomsten, terwijl ten slotte de 
gemeente eenigszins de keuze van de grondgebruikers in de hand houdt.
Daarbij kwam nog, dat in verschillende streken bij de landbouwers die inmiddels de 
voordeelen van kunstmest en groenbemesting hadden leeren inzien, de lust begon te 
ontwaken om zelf de ontginning ter hand te nemen. Ook dit verschijnsel, gevoegd bij 
de heerschende behoefte aan de uitbreiding van bestaande en de stichting van nieuwe 
boerenbedrijven, droeg er toe bij, dat Gedeputeerde Staten, sedert 1907 bij hun 
bemoeiingen met het gemeentelijk grondbeheer door het Staatsboschbeheer voorgelicht, 
hun politiek in dit opzicht geleidelijk wijzigden.
De verkoop van groote uitgestrekdheden woesten gemeentegrond werd allengs beperkt, en
tegenwoordig wordt deze nog slechts in zeer bijzondere gevallen toegestaan.
Waar het echter geldt de landbouwers in de gelegenheid te stellen hun boerderijen te 
vergrooten of nieuwe te stichten, leggen Gedep. Staten den gemeenten ten aanzien van 
het vervreemden van daarvoor geschikte en goedgekozen terreinen, geen moeilijkheden 
in den weg.
Bovendien worden de gemeentebesturen steeds aangespoord om de koopprijzen der 
verkochte gronden aan te wenden tot verbetering van het overige gemeentelijke 
grondbezit, zoodat ook op deze wijze de ontginning van woeste terreinen, hetzij tot 
bouw- en grasland, hetzij tot bosch, in de hand wordt gewerkt.
Deze aanhaling geeft zoo ongeveer de gevoerde grondpolitiek weer.
Omstandigheden die de ontginning hebben bevorderd zijn:
a. Kunstmestgebruik.
b. Crediet door boerenleenbanken.
c. Invloed van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
d. Invloed van het Staatsboschbeheer.
e. Invloed van andere instellingen en vereenigingen en van particulieren.
f  prijs der producten.
g. Aanleg kanalen, spoor, tram en verharde wegen, benevens het bevorderen van den 
waterafvoer.
h. Landbouwonderwijs.
Als omstandigheden die den voortgang van het ontginningswerk belemmeren kunnen 
genoemd worden:
a. onvoldoende afwatering.
b. Ongunstige ligging ten opzichte van verkeerswegen.
c. Ondoelmatige verkaveling van den grond.
d. Bezwarende voorwaarden voor het verkrijgen van hypotheek en crediet.
e. Hooge prijs van den grond.
f. Niet te koop zijn van den grond.
Betreffende het ontginningswerk in Noord-Brabant werd een rapport samengesteld door 
den heer J. C. van Beek, Burgemeester van Deurne, Voorzitter der Vereeniging 
“Peelbelang”. Daaromtrent vermelden voornoemde rapporten de volgende samenvatting:
1. Het grootste deel van den ontginningsarbeid is in Noord-Brabant geschied door 
groote ontginners, terwijl voorts verschillende gemeenten landbouwbedrijven hebben 
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gesticht om die te verpachten.
2. Ontsluiting van woeste gebieden moet niet gezocht worden in uitbreiding van het 
aantal groote ontginningen, daar deze een nederzetting in massa niet in die mate 
bevorderen als zulks geschied door het klein-bedrijf.
3. Er bestaat groote behoefte aan kleine boerderijen van 8-12 H. en kleine keuterijen
van 2-5 H., waarvan de bewoners tevens werk verrickten bij de omwonende boeren.
4. Het verhuren van in cultuur gebrachten grond met eene daarop door de gemeente 
gestichte boerderij verdient aanbeveling. In de huidige omstandigheden kan evenwel 
ook grond in erfpacht worden gegeven, op condities welke nagenoeg met eigendom gelijk
staan, waarbij de boer met Rijkssteun zelf bouwt, daar hij in dit geval zijn eigen 
werkkracht kan inbrengen, waardoor de bouwkosten minder komen te drukken.
5. Het is van het grootste belang, dat waterschappen worden opgericht, voor 
uitgestrekte landerijen, die thans geen voldoende ontwatering bezitten, en daardoor 
of niet in cultuur te brengen zijn, of opbrengsten opleveren, ver beneden hetgeen zij
bij een voldoende waterlossing kunnen geven.
Omtrent de ontginning in Limburg rapporteert P. J. Rutten:
1. De ontginning biedt nog duizenden menschen een bescheiden, eerlijk en eervol 
bestaan en den Staat een belangrijke winst aan kerngezonde volkskracht.
2. Ter bevordering zijn noodig:
a. Verrichtingen der eerste grondbewerking: los en fijnmaken.
b. Behoorlijke meststoffenvoorziening.
c. Goede verkeerswegen, vooral kanalen voor de waterregeling en den aan- en afvoer 
van behoefte en overvloed.
d  Beschikbaarstelling van bedrijfskapitaal en bouwstoffen.
Deze conclusies doen zien, dat er van de zijde van belanghebbenden niet van 
landhonger sprake is, doch wel van landgebrek. Groote gezinnen vragen voor hun 
volwassen kinderen eigen erf.
Slot volgt.

Het kouter er in! -5-
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door 
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts Arbeidsbeurs te Tilburg.  SLOT
Het is aan de overheid om den noodzakelijken steun te verstrekken. Want niet alleen, 
dat er voor velen in den lande woon- en werkgelegenheid te kort komt, ook moet er 
meer voedsel (goedkooper) komen, terwijl de houtproductie eveneens dient toe te 
nemen.
De vereeniging “Peelbelang” bevordert dit alles zooveel in haar vermogen is.
Blijkens een krantenbericht is een wetsontwerp ingediend om alsnog een bedrag van 
f600,00 beschikbaar te stellen voor de kosten der stichting van boerderijen op woeste
gronden. Hier zal de Peel dus wel legitieme portie van krijgen.
Wat voor waarde in de Peel schuilt zegt het krantenbericht van onlangs, dat melding 
maakte van een grooten peelbrand. Daarbij werd in een paar uren ongeveer een half 
millioen een prooi der vlammen. De brand ontstond tussen Griensveen en Sevenum waar 
al enige dagen te voren het droge veen smeulde  Veel vee is ook verbrand. Vijf 
woningen zijn in de vlammen opgegaan. Zwaar werd de maatschappij Helenaveen 
getroffen. Op de eigendommen dezer maatschappij woedde hij over een oppervlakte van 
250 H. A. en vernielde in korten tijd voor 80000 à 90,000 gld. opgetaste turf. Nog 
weken kan het onder “gunstige” omstandigheden duren eer zoo’n brand is uitgewoed, 
omdat hij in veen doorvreet en voortwoekert tot diep onder den grond.
Dat thans voor welen in de Peel moeilijk is, komt door de malaise van het oogenblik, 
b.v. terugloopende graanprijzen bij hooge pacht, enz. Doch het verlangen naar 
ontginning leeft daar in den volkswil. Hoe is het anders te verklaren, dat reeds het 
eerste jaar, waarin Rijksvoorschotten verleend werden meer dan honderd aanvragen bij 
het commissielid P. J. Rutten te Wansum inkwamen. Daar spreekt geen landhonger maar 
landgebrek uit.
Het volgende staatje ontleend aan den eersten jaargang van het “Orgaan voor de 
Praktijk der Arbeidsbemiddeling, enz.” geeft een beeld van de globaal geraamde kosten
der plannen die in de Peel tot uitvoering kunnen komen en aan honderden werk zullen 
verschaffen.
1e. Voor de werken ten behoeve van de afwatering en de kanalisatie dus voor de 
landbouwwelvaart, (tot 100 tons vaartuigen) f18,500,000.
2e Voor den uitbouw der hoofdkanalen tot scheepvaartwegen, voor de binnenvaart (tot 
600 à 800 tons vaartuigen) f24.500,000.
3e Uitbouw van scheepvaartkanalen in het kolengebied, voor de groote Maasvaart (2000 
tons vaartuigen) 9,500,000.
4e Uitbouw van de kanaalverbinding van het kolengebied naar de Maas bij Cuyk, voor de
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groote Maasvaart f8 500,000.
5e Voor havens met spoorwegaansluiting, ten behoeve van gemeenten en mijnen 
f4,000,000.
Totaal f65.000,000.
Aan het voorloopig plan en rapport der kanalisatie en afwatering van de Peel, is het 
volgende ontleend.
“De kosten voor afwatering en locaal verkeer worden op 12 millioen en die voor de 
voorbereiding van doorgaand verkeer op 6½ millioen begroot. Ontwerpers stellen zich 
op het standpunt, dat de uitvoering van alle werken voor ontginning, landbouw en 
mijnbouw in 3 perioden moet geschieden.
In de 1ste periode zijn alle werken ondergebracht, die noodig zijn ter voorziening in
de afwatering van de Peelgronden, benevens die, welke voor de landbouwvaart noodig 
zijn.
Deze eerste periode strekt tot voorziening in de werken voor ontginning land- en 
tuinbouw, landbouwindustrie en nederzetting.
Allereerst dienen voorzieningen voor verkeer en productie te worden getroffen, 
alvorens zich een talrijke mijnwerkersbevolking zonder bezwaar in de Peel kan 
vestigen.
De mijnontginning moet worden voorafgegaan door de ontginning van de bovengrondsche 
Peel en wel te beginnen liever vandaag dan morgen zeggen terecht de ontwerpers
In de 2e periode worden de werken uitgevoerd, om de daarvoor in aanmerking komende 
afwateringskanalen te vergrooten voor scheepvaart met 600-800 tons schepen.
Tevens geschiedt dan de aanleg van breede verkeerswegen langs de kanalen, worden 
duikers in bruggen veranderd, bruggen verhoogd en beweegbaar gemaakt enz.
In ‘t eerste gedeelte der derde periode wordt het kolenterrein van de Peel 
toegankelijk gemaakt voor 2000 tons schepen, uitgaande van de gekanaliseerde Maas bij
Kessel.
In het tweede gedeelte dier periode wordt de kolenvaart bovendien doorgetrokken 
gedacht via Venray Wanroy tot in de Maas bij Cuyk.
Hoe overwegend groot ook de belangen van een verzekerde kolenvoorziening zijn, 
begrijpt ieder, dat de kolenmijnen in de Peel, waarvan pl.m. 9 mijnen de aanlegkosten
wel niet minder dan 300 millioen zullen bedragen, slechts geleidelijk in exploitatie 
kunnen komen.
De geheele Peel zal niet ineens in bouw- en weiland worden herschapen
Dat zal minstens een 20-tal jaren duren, waarin tevens de boerderijen en dergelijke 
gebouwen zullen verrijzen en een bevolking met diverse ambachten zich kan vestigen.
Naarmate de ontginning vordert zal meer en sneller water afstroomen en steeds meer 
van de diensten der ontworpen kanalen worden gevergd.”
Welk een ontzaglijk arbeidsterrein ligt hier braak.
Maar ook, welk een ongerept nieuw veld voor arbeidsbemiddeling. Daar slechts 
arbeidskrachten te werk te stellen, die door de openbare organen der 
Arbeidsbemiddeling hun plaats zagen aangewezen, zou ongetwijfeld een grooten stap in 
de goede richting zijn.

Het is te wenschen, dat bestuurslichamen, alle overheden en personen van invloed, 
zoowel geestelijke als wereldlijke, het hunne zullen bijdragen om een aanzienlijk 
stuk van Brabant en Limburg op te heffen uit zijn isolement. Daardoor wordt handel en
nijverheid bevorderd en een Nederlandsch belang gediend. Economische arbeid moet 
verricht worden ook door hen, die thans werkloos-rondloopende steun moeten ontvangen:
de Peel biedt er nu, in tegenstelling met de Zuiderzee reeds de gunstige gelegenheid 
toe  De Departementen van Waterstaat, Landbouw en Arbeid zullen er alle door gediend 
worden.
Jacob Cats had gelijk.
Men maecke vruchtbaer landt van ongebaende klingen.
“Het zou niet dienstig zijn slechts voor één mensch alleen.”
“Maar ‘t zou aan ‘t vaderlandt ook baten in ‘t gemeen”.
Golft eens dan ‘t gouden graan, waar nu heistruiken staan, dan is er reden Vondels’s 
zang te herzingen:
“Hier zweefde Levenwekker over,
En zette ze in ‘t gebloemd gewaad
Te pronk, gelijk we haar aanschouwen,
O groote schoonheid der landouwen!“
A. J. A. C. VAN DELFT.

31 maart 1922  In opdracht van de Directeur de heer A. Bos deelen wij U mede dat geen
verkopen door U mogen worden gedaan uit Uw bedrijf zonder machtiging.
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7 april 1922  Hiermede verzoeken wij U ons de afrekening over de maand maart van het 
bedrijf Emma Hoeve te doen toekomen.

2 juni 1922  Boschbranden und kein Ende. 
Men meldt ons uit Eindhoven: 
Wederom zijn de bosschen van Someren, Heeze, Weert, Budel door zware branden 
geteisterd. Wanneer men tegenwoordig in de omgeving van Eindhoven het verre uitzicht 
heeft, kan men er zeker van zijn hier of daar dikke rookwolken ten hemel te zien 
stijgen. Vroeger was ’t toch ook droog, doch van heide- en boschbranden hoorde men 
slechts een enkel maal. Van tot oordeelen bevoegde politioneele zijde vernamen wij, 
dat een groot deel zou zijn toe te schrijven aan kwaadwilligheid. Immers het 
nonchalant wegwerpen van lucifer of brandend eindje sigaar is bijna zoo goed als 
uitgesloten door een denkend mensch, die de gevolgen direct zelf kan nagaan. 
De Peel, in de streek van Helenaveen, is ten prooi gevallen aan een uitgestrekte 
veenbrand. De brand bevindt zich rondom Venray en America. Op verren afstand zijn de 
geweldige zwarte rookwolken zichtbaar. Het is onmogelijk in de nabijheid der branden 
te vertoeven vanwege den verstikkenden rook. Tegen ’t voortwoekerende smeulende vuur 
is door gemis aan bluschmiddelen voor zulk een groote oppervlakte weinig te doen.

2 juni 1922  — De Peel, in de streek van Helenaveen, is ten prooi aan een 
uitgestrekten veenbrand. De brand bevindt zich rondom Venray en America. Op verren 
afstand zijn de geweldige zwarte rookwolken zichtbaar. Het is onmogelijk in de 
nabijheid der branden te vertoeven vanwege den verstikkenden rook. Tegen het 
voortwoekerende smeulende vuur, is door gemis aan bluschmiddelen voor zulk een groote
oppervlakte, weinig te doen.

27 juni 1922  Hierdoor deelen wij U mede dat het grasland op Uw boerderij gehooid 
moet worden om zooveel mogelijk veevoeder te verzamelen.

16 september 1922  Aan de ons verstrekte opgave ontbreekt nog een financieel 
overzicht. Verzoek ons dit ten spoedigste te doen toekomen.

30 september 1922  30 September 1922
Den Heer J. R. Boerma

Helenaveen
Mijnheer,
Hiermede bevestigen wij het onderhoud dat U hedenmorgen te onzen kantore gehad hebt, 
waarbij wij U mededeelden dat wij het bedrijf der Emma-Hoeve, gezien de ongunstige 
resultaten der laatste jaren, niet op dezen voet wenschen voort te zetten.
In verband hiermede zegden wij Uwe betrekking met 1 November aanstaande op.
Kunt U ons omtrent de voortzetting van het bedrijf voorstellen doen, dan zien wij 
deze in de eerstvolgende week van U tegemoet.
Bevestiging van dit schrijven tegemoet ziende, verblijven wij
Hoogachtend
VOOR DE MAATSCHAPPIJ “HELENAVEEN”, DE DIRECTEUR
A. Bos

5 oktober 1922  5 October 1922
Den Heer J. R. Boerma

Helenaveen
Mijnheer,
In antwoord op Uw schrijven dato 4 dezer j.l. hebben wij de eer U het volgende mede 
te deelen.
Uit Uw staat van 17 September j.l. geeft U een overzicht, dat tot 9 September j.l. 
een geldelijk verlies geleden wordt van F.700.-. Uit Uw Staat van 4 dezer j.l. geeft 
U aan dat de voorraden een waarde vertegenwoordigen van F.700,-, zoodat tot 17 
September de onkosten gedekt zouden zijn.
Uwe opgave van 10 à 20.000 Kg aardappelen meer dan beraamd, op Uw staat dato 4 j.l., 
zullen toch rijkelijk noodig zijn om de kosten van rooien enz. te dekken, welke niet 
gerekend zijn.
Uit Uw voorstel van 4 dezer j.l. blijkt niet waaruit de gelden gevonden moeten worden
om de arbeidsloonen te betalen; wel wordt gesproken over het aanstellen van ruimer 
personeel. Waarvan moet dit alles betaald worden?
Buiten het aanschaffen van vee zullen voor mest arbeidsloonen enz. nog belangrijke 
sommen noodig zijn, welke niet berekend zijn.
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Uw voorstel om het bedrijf voort te zetten is te vaag, dan dat er redelijkerwijs op 
kan worden ingegaan verdere gelden beschikbaar te stellen.
Om de boven omschreven redenen kunnen wij daarom op Uw voorstel niet ingaan.
Hoogachtend
VOOR DE MAATSCHAPPIJ “HELENAVEEN”, DE DIRECTEUR
A Bos

20 oktober 1922  Voor de goede orde deelen wij U mede dat [wij] onze opzichter van 
Poederooyen opdracht hebben gegeven de varkens in het bedrijf der Emma hoeve te 
verkopen. Waarvan wij U verzoeken daar nota te willen nemen.

22 januari 1923  Helenaveen, 22 Januari 1923
Aan heeren Commissarissen der Mij Helenaveen

Mijne Heeren,
Hiermede heb ik de eer mij met het volgende tot U te wenden.
In de jongste bestuursvergadering is er over het bedrijf der “ Emma-hoeve “ 
gesproken, dit was naar aanleiding van mijn schrijven dato 29 October 1920 aan heeren
Commissarissen gericht, zoodat ik nu na ruim twee jaar deze zaak in behandeling zie 
komen. Met de voorstellen, welke in de jongste vergadering over het bedrijf der Emma-
Hoeve gedaan zijn, kan ok mij niet vereenigen.
Ik wensch bij mijn voorstel te blijven gedaan in mijn schrijven dato 20 October 1920,
ware hierop toen behoorlijk ingegaan, dan zou het bedrijf der Emma-hoeve zeer 
waarschijnlijk geen verlies gegeven hebben. Thans wensch ik behoorlijk schadeloos 
gesteld te worden voor het door mij verstrekte bedrijfskapitaal.
Wanneer deze zaak geregeld is, kan besproken worden hoe het bedrijf der Emma-hoeve 
verder zal worden voortgezet. Mijn voorstel is om op het bedrijf der Emma-hoeve een 
bouwknecht te plaatsen en hem te belasten zoowel met het bedrijf dezer hoeve als met 
het kultuurland ten noorden der Emma-hoeve en hoeve Willem 111.
Beleefd verzoek ik U om mededeeling of het U schikt een vergadering te houden op 26 
of 27 Jan. a.s. of welke overige dagen U vrij hebt, gelieve Uw antwoord te richten 
aan den heer Jhr. v. Kretschmar v. Veen.
Een spoedige behandeling dezer zaak is zeer dringend gewenscht.
Hoogachtend verblijve
A. Bos.

29 januari 1923  Hiermede deelen wij U mede dat wij in den loop 
der volgende maand een definitieve verandering in het bedrijf der Emma Hoeve zullen 
brengen en wij U na dien tijd niet meer in onze dienst houden. Meent U tegen dien 
tijd nog niet geslaagd zijn in het vinden van een andere werkkring dan zijn wij 
genegen U tijdelijk een onzer leegstaande woningen in gebruik te geven.

23 februari 1923  Emmahoeve 23/2’23
Mijnheer!
Hedenavond hoorde ik van G Joosten, dat er onder de leden van de Boterfabriek een 
sterke strooming bestaat om het aanwezige saldo ten bedrage van ruim f600.- onder de 
leden re verdeelen.
Joosten zelf scheen er geen voorstander van te zijn. Die wilde liever ter zijnen tijd
dit bedrag voor een nuttige of noodige zaak reserveeren.
De grootste drijfveer in deze zaak schijnt J v Woesink te zijn, die volgens oordeel 
van Joosten daarvoor werd ge-inspireerd door A M Spaan.
Hoog Achtend
JRBoerma

27 maart 1923  Het diepboorbedrijf.
Het onderzoek van den bodem van ons land kan niet op andere wijze geschieden dan door
diepe boringen, die proeven van het diepliggende gesteente naar de oppervlakte 
brengen. Moge ook in andere landen, waar de harde rots geheele gebergten vormt, het 
onderzoek naar de schatten der aarde, zooals kolen, zout en ertsen kunnen geschieden 
door het opsporen daarvan in het gebergte zelve, in een kikkerland als het onze, waar
het eigenlijke vaste gesteente, dat, steenkolen en zout bevat zeer diep onder 
aangespoelde zand en kleilagen ligt, kan slechts een onderzoek met behulp van 
diepboringen worden gedaan. Ook bij het zoeken naar petroleum moet uit den aard der 
zaak van boormachines gebruik worden gemaakt. Hoe zulk een diepboring, welke soms tot
meer dan tweeduizend meter diepte wordt voorgezet, wordt uitgevoerd, zal hierin het 
kort, beschreven worden.
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Het “boren” in den grond, moet wel op een andere wijze geschieden dan het boren in 
hout, metaal en dergelijke. Bij de laatste toch is het gat hoofddoel, terwijl bij het
grondboren de kennis der doorboorde lagen, dus het verkrijgen van een serie 
grondomsters het gewenschte is. Ook is de grond, al naar de wisselende gesteldheid of
zacht als nat zand, of hard en broos als graniet. Hieruit blijkt ook wel dat de boren
dus van een geheel andere makelij moeten zijn als hout of ijzerboren. Voor het boren 
in zeer losse zanden of zeer zachte gesteenten wordt van stalen gereedschappen 
gebruik gemaakt. Voor het boren in harde gesteenten worden deze stalen boortuigen nog
dikwijls van harde diamanten voorzien, opdat zij niet zoo snel zullen slijten.
Een van de eerste zaken, die bij het naderen van een boring opvallen is de meestal 
ca. 30 meter hooge boortoren. Deze toren, die uit hout of ijzer is opgebouwd, dient 
om de lange boorstang, die tot op den bodem van het gat reikt, in stukken van 
vijftien of twintig meter tegelijk uit het boorgat te kunnen ophalen. Deze stangen, 
waaraan onderaan het eigenlijke boorwerktuig is bevestigd, dienen om de draaiende 
beweging van de machine bovengronds, op de diep in den bodem wroetende boor over te 
brengen. Het zijn holle, zeer dikwandige en dus sterk© buizen van ongeveer 6 
centimeter uitwendige doorsnede, die elk meestal 5 meter lang zijn en feitelijk 
verkeerd „stangen" genoemd worden. In een gat van 1500 meter diepte zijn dus 300 van 
zulke stangen op elkaar geschroefd. Om bij het uithalen van de boor, hetwelk minstens
eenmaal in de 24 uur geschiedt, niet al die stangen los behoeven te schroeven, is de 
toren zoo hoog gemaakt, dat men er telkens meer op elkaar geschroefd kan laten, 
waardoor veel tijd gespaard wordt. Toch is dit uithalen en inlaten van de boor een 
langdurig werk, dat bij een diepte van 500 meter ca. 2—3 uur en bij 1500 meter diepte
6 à 8 uur duurt. Daar bij het dieper worden van het boorgat steeds nieuwe stangen 
boven aangeschroefd worden, wordt de tijd benoodigd voor het uithalen en inlaten 
steeds langer en daarmede de werkelijke boortijd per dag korter. 
In het gebouw van den boortoren zijn ondergebracht een sterke stoommachine, de de 
kracht levert, verder een boorkraan, dat is een machine, die behalve voor het ophalen
en neerlaten van het boortuig ook gebruikt wordt voor het zoogenaamde “stootend 
boren” (waarover later). Ook vindt men in den boortoren een of meer stoompompen. Deze
pompen persen de zoogenaamde „spoeling" door de holle boorstangen naar de eigenlijke 
boor toe, dus onder in het boorgat. Bij het boren ontstaat namelijk een massa 
boormeel, dat is het fijngemalen gesteente. Indien dit ook slechts korten tijd 
verwijderd werd zou het tusschen boor en gesteente spoedig zoodanig de ruimte 
opvullen, dat de boor niet meer zou kunnen boren. De spoeling nu, die onder druk door
de holle boorstang in de boor uittreedt en daarlangs weer naar boven stijgt, neemt 
dit boormeel mede en houdt het boorgat schoon, zoodat de boor steeds met het 
gesteente in aanraking is. Indien de wand van het boorgat uit zeer los gesteente 
bestaat, dat spoedig dreigt in te vallen, dan gebruikt men in plaats van schoon water
voor de spoeling een „oplossing" van klei. Deze heeft een hooger soortelijk gewicht, 
en oefent hierdoor een druk op den wand van het boorgat uit, zoodat het niet zoo 
spoedig invalt. Ook helpt de klei om den samenhang van les gesteente te vermeerderen 
waardoor het vaster wordt.
Ge-duren de een zekeren tijd gaat het meestal goed om op deze wijze het boorgat voor 
instorten te behoeden. Indien het echter te gevaarlijk wordt op deze wijze verder te 
boren, omdat bijvoorbeeld de boor onder het ingestorte gebergte begraven dreigt te 
worden, zoodat het boorgat verloren zou zijn, dan moet het gat bekleed worden. 
Hiervoor worden dunwandige stalen buizen, die juist in het gat passen, erin gelaten. 
Door bij het laten zakken van deze buizen boven aan steeds nieuwe te schroeven, 
krijgt men een goed afsluitende stalen bekleeding, die steeds zoo mogelijk tot op den
bodem toe erin gebracht wordt. Stuit de buis, zoodat deze ook na boren niet dieper 
wil gaan, dan wordt een concentrische nauwere buis erin neergelaten. Dan wordt met 
een kleinere boor, die door de buizen gaat, dieper geboord. Een boorgat wordt dus 
dieper gaande steeds nauwer. Is het zoo nauw dat mee er niet meer in kan boren, dan 
kan men ook niet dieper gaan. Om een zeer diep gat te maken moet men dus zeer wijd 
beginnen. In het algemeen moet elke tweehonderd meter een nieuwe, dus nauwere 
buizenkolom ingebouwd warden.
De meest interessante boormethode, die ook het beste inzicht geeft in den aard van 
het doorboorde gesteente, is de kern-boormethode, waarbij meestal de diamantkroon 
wordt gebruikt. De boor bestaat hier uit een ca. 5 meter lange buis, kernbuis 
genaamd, onderaan welke een ring met diamanten bezet, wordt geschroefd, de 
diamantkroon. Dit is een zeer kostbaar werktuig, daar het, voor de meest 
gebruikelijke doorsnede van 6 of 7 Eng. duim een acht- of tiental diamanten bevat. 
Deze diamanten, de steenen, zijn van de beste soort zwarte diamanten, die harder zijn
en minder gemakkelijk splijten dan de mooie voor sieraden gebruikelijke, heldere 
steenen. Elke steen weegt van 2 tot 6 karaat en is zoo groot als de top van een 
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damespink. Een dergelijke met diamanten bezette kroon kost ca.f 10.000. Een kernbuis 
met kroon wordt nu onder aan de kernbuis geschroefd en zoo op den bodem van het gat 
gelaten. Door de ronddraaiende beweging wordt het gesteente rondom weggeslepen, 
zoodat een zuil, de kern, blijft staan. Bij het ophalen van het boortuig wordt deze 
kern door een veer vastgehouden en meegenomen, zoodat de aard van het doorboorde 
gesteente dan precies bekend is. Indien men aan de juiste kennis van het te doorboren
gesteente niet veel waarde hecht, of het om andere reden niet mogelijk is met de 
diamantkroon te boren, kan ook met den beitel geboord worden. Er wordt dan onderaan 
de stangen een zware beitel bevestigd, die door de boorkraan in een op en neer gaande
stootende beweging gebracht wordt. Bij dit „stootend" boren wordt al het gesteente in
het boorgat tot een fijn poeder geslagen, dus geen kern verkregen. Ook hier wordt het
gesteentegruis, het boormeel, door de spoeling naar boven gebracht. Deze monsters 
toonen eenigszins den aard van het gesteente, doch lang niet zoo mooi dan bij de 
kernboring. Meestal echter werkt deze boormethode, vooral de „snelslagboring", 
vlugger, terwijl er ook geen risico is voor het verliezen of breken van de kostbare 
diamanten. Indien dus het verkrijgen van kern niet noodzakelijk is, bijv. bij boren 
naar petroleum, wordt deze boormethode meestal gebruikt.
Een van de grootste moeilijkheden bij oen diepboring is de kans op breuk, hetzij van 
de boor zelf, hetzij van de boorstangen, veroorzaakt door het klemmen van de boor in 
gebroken gesteente, enz. Dan moet voor elk geval afzonderlijk beslist worden welke 
gereedschappen aan de boorstangen zullen worden neergelaten om het achtergeblevene te
vangen, dat meestal op den bodem van het gat ligt, soms echter in den wand vastzit. 
Stelt u deze moeilijkheid voor, de afstand, 1500 meter bijv., is zoo groot als de u 
bekende afstand van het Centraal station tot aan het Spui in de Kalverstraat of zelfs
tot aan de Munt. De boormeester werkt dan aan het eene einde van deze 1500 meter 
lange stang, waarmede hij aan het ander einde iets tracht vast te schroeven of er 
mede beet te pakken, en dat alles in een nauw boorgat. Het moet dan ook wel zeer 
geoefend personeel zijn met een jarenlange ervaring in het boorbedrijf, aan wien men 
de leiding van de uitvoering van een dergelijke diepe boring kan toevertrouwen. Dat 
ook de kosten niet gering zijn, meestal een paar honderdduizend gulden, is 
begrijpelijk als men bedenkt, dat het werk soms meer dan een jaar duurt. Doch het 
vinden van kostbare bodemschatten kan alle kosten en moeite weer goed maken. Een 
boring zonder resultaat is dan echter een dubbele tegenvaller.

15 september 1923  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 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.

14 september 1923  Jubileumfeest voor de kinderen

17 september 1923  HELENAVEEN. Vrijdag en Zaterdag, 14 en 15 September 
werd alhier voor ons dorpje, op grootsche wijze feest gevierd, ter gelegen=heid van 
het 25=jarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin.
Op Vrijdag was het feest uitsluitend voor de kinderen, die werden onthaald en verder 
den namiddag doorbrachten met diverse spelen, waarmee ze zich uitstekend amuseerden.
Op Zaterdag was het een algemeen feest, waarbij geen enkel gezin was achtergebleven 
en door allen op de meest spontane wijze werd deelgenomen.
De feestcommissie had het dorp in vijf buurten verdeeld, waarvan elke buurt een aak 
prachtig had versierd. 
Om twee uur werd de optocht in het kanaal opgesteld, en de vijf versierde schepen, 
voorafgegaan door een versierde aak, waarop de harmonie van Deurne had plaats 
genomen, trokken met volle muziek over het water. Het was een lust om te zien, hoe 
ieder zich had beijverd, om met iets moois voor den dag te komen.
Het Gemeentebestuur van Deurne, dat zoo welwillend was geweest, in deze als jury op 
te treden, had hier een moeilijke taak te vervullen.
Na een toepasselijk woord van den Ed.=Achtb. Heer Burgemeester werden de prijzen 
toegekend als volgt:
1e prijs groep tuin= en landbouw.
2e pr. groep Elf Provinciën.
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3e prijs de Trekschuit
4e prijs peelkeet met polderjongens.
5e prijs het vrouwenkiesrecht.
Daarna gaf de harmonie van Deurne een prachtig concert.
’s Avonds kwam echter het glanspunt van het feest. Reeds dagen te voren was er 
ge=werkt op de peel, wegen waren er aangelegd en zelfs een dorpje was er gebouwd, 
voor=stellende een grensplaatsje. In dit dorpje werd feest gevierd, doch op eens kwam
de tijding, dat het
land in oorlog was. Toen hoorde men eensklaps schoten vallen en alle bewoners namen 
met hebben en houden de vlucht. De soldaten kwamen dichter en dichter en het dorpje 
werd in brand gestoken en geheel vernield.
Het was een indrukwekkend gezicht en men kon zich hier een klein beeld vormen van de 
verschrikkingen en den gruwel van den oorlog.
Na afloop hiervan naderden vier groepen van uit de verte onder het zingen van 
toepasselijke liederen en werd halt gehouden bij het borstbeeld van H. M. de 
Koningin, alwaar gezamenlijk het “Wilhelmus” werd gezongen, onder begeleiding van de 
harmonie, zoodat het geheel in deze peelvlakte een eigenaardigen indruk maakte.
Hiermede was het officieele feest geeindigd en werden nog eenige gezellige uurtjes 
door=gebracht in het café van Oers.
Een woord van hulde mag hier niet weerhouden worden aan allen, die door hunne 
medewerking hebben bijgedragen tot het welslagen aan dit feest.

8 september 2006  Helenaveen heeft door haar bijzondere cultuurhistorische sfeer een 
speciale monumentenstatus verworven, die van beschermd dorpsgezicht. In haar nog 
korte bestaan, net anderhalve eeuw, heeft het regelmatig feestgevierd. Door de voor 
de Peel unieke relatie met het koningshuis via het Koning Willem III Fonds waren die 
feesten soms groots. Zo ook in 1923, het jaar waarin koningin Wilhelmina haar 25-
jarig kroningsfeest vierde. In de eerste weken van september van dat jaar werden in 
elk Peeldorp kroningsfeesten georganiseerd, soms over meerdere dagen. Wilhelmina was 
beschermvrouwe van het Fonds Koning Willem III en Helenaveen eerde haar op een eigen 
wijze op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. In plaats van een optocht over de weg 
zoals in Deurne, Asten en Someren bood de aanwezigheid van de Helenavaart ’s 
zaterdags een mogelijkheid van een optocht over water. Vijf turfaken van de
Maatschappij Helenaveen waren met veel zorg door de Helenaveners omgebouwd tot 
praalboten. Op één ervan zetelde de koningin op haar troon. Voor haar verbeeldden elf
meisjes in smetteloos wit de elf provincies waarover Wilhelmina heerste. De 
provincienaam op de sjerp en een vlaggetje met het provinciewapen in ieders hand 
maakten de honderden toeschouwers op de oever duidelijk wie voor welke provincie 
stond.
Een andere boot was nog drukker bevolkt; er was immers stemplicht en op die boot was 
een stemlokaal nagebouwd. Nog niet zo lang geleden was onder het bewind van 
Wilhelmina het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Het stemlokaal was flink en fleurig 
versierd met erboven een grote koninginnekroon. In de naast het stemlokaal gebouwde 
keuken is het ook een drukte van jewelste en zoals in elke uitspanning wordt er 
muziek gemaakt; Dorus Naus speelt er op zijn accordeon.
Piet van Woezik is duidelijk de keukenprins met een soeplepel als scepter. Bij keuken
en stemlokaal wordt de orde gehandhaafd door soldaat Grad Joosten. Zo brachten de 
bewoners van het Soemeer hulde aan koningin Wilhelmina. Weer een andere groep bracht 
een bloemenhulde aan de jubilerende koningin en liet het succes van de Helenaveense 
land- en tuinbouw zien. De jury, het college van burgemeester en wethouders van
Deurne, honoreerde deze boot met de eerste prijs.
Weer een andere boot bracht het begin van Helenaveen een zeventigtal jaren eerder in 
herinnering. Al snel na het begin in 1853 van de verveningen door de gebroeders Van 
de Griendt verschenen er in de Oude Peel woningen en keten voor de Peelwerkers. Een 
aantal van die woningen was van stro; zowel wanden als dak. Alom stond Helenaveen dan
ook bekend als het ‘strooien dorp’. Op een van de turfaken is zo’n strooien woning 
nagebouwd, bewoond door ‘polderjongens’, die van elders waren gekomen om in de Peel 
voor Van de Griendt te werken; voorgoed of tijdens het turfsteekseizoen. De ‘Poepen’ 
kwamen uit Duitsland, de ‘Oliekonten’ uit Drenthe, de tabakstelers uit Gelderland, de
kaasboeren en tuinders uit Holland en ook kwamen er turfarbeiders uit andere 
noordelijke provincies.
De boot op de foto staat ook voor een echte boot, een trekschuit. Lange tijd zijn de 
boten door de Helenavaart getrokken door een paard op het jaagpad. Het is volle bak 
met allerlei reizigers; mannen en vrouwen, oud en jong, rijk en arm.
Links op de boot staat Frans van Mullekom. ‘De Trekschuit’ won de derde prijs. Op de 
oever van de Helenavaart staat het vol met toeschouwers. De vijf praalboten werden 
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voorafgegaan door een aak met de musicerende harmonie van Deurne. Op de toegangswegen
waren erebogen van kienhout gebouwd.
In Helenaveen is geen tastbare herinnering aan dit feest overgebleven. 

29 november 1923  Brief van de gebroeders Steenhart aan de Koningin Moeder
A a n  hare Majesteit de Koningin Moeder der Ned.

29 Nov. 1923.
Mevrouw!
Wanneer een lichaam als de My. Helenaveen, die haar ontgonnen gronden veel mogelijk 
verhuurt, Uwe Koninklijke Bescherming geniet, dan mag men veronderstellen dat door 
dat lichaam het algemeen belang beter wordt gediend dan door een ander. Nu zijn er in
Peelland verscheidene grondbezitters, inz. de gemeentebesturen, die er naar streven 
hun gronden zoo goed mogelijk te ontginnen, opdat de landbouwers, die zich op die 
ontginningen vestigen een behoorlijk bestaan zullen genieten. Van de My Helenaveen 
mogen de landbouwers dus meer verwachten. [handgeschreven met potlood: waarom?]
In dit adres zullen wij nagaan in hoeverre deze 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. Deze prijs is 
te hoog voor Helenaveen, want daarvoor huurt men in Limburg een boerderij op de 
kleigrond langs de Maas. Thans streeft de My. Helenaveen er naar de pacht van 
voornoemde gronden op te voeren tot f100.- en meer per hectare. De huishuur moet 
bovendien nog apart worden betaald. Omdat voor de landbouwgewassen een huur van f75.-
en meer per hectare te hoog is, verbouwen die pachters tuinbouwgewassen. Echter zijn 
de Veensche cultures, die men gewoon is te beoefenen, thans kwijnende. [neen] Het 
gevolg daarvan is dat door de veel te hooge huur de bestaansvoorwaarden der pachters 
op de oudere gronden bij de My. Helenaveen zeer ongunstig zijn, zoodat er pachters 
zijn die huur niet kunnen betalen.
b. De zandgronden tijdens het bestuur van den heer A. Bos ontgonnen.
Daartoe behooren, de Koningshoeven en vele hectaren losland ter plaatse genaamd “Het 
Medegebruik”. Omdat de My. Helenaveen dat land zelf met verlies exploiteert, heeft 
zij dezen herfst een gedeelte er van publiek verhuurd. Er kon toen slechts f28. per 
hectaren worden bedongen, hoewel deze gronden nog tamelijke oogsten kunnen 
voortbrengen.
Met het oog op den financieelen toestand van de My. Helenaveen evenwel gedwongen om 
zich van die schadepost te ontdoen en met f28.- per hectare genoegen te nemen. Nu 
daardoor eenige opluchting is ontstaan, doet zij zeer veel moeite om het gedeelte dat
nog niet verhuurd is onderhands te verpachten voor f60.- en f70.- per hectare. 
Daaruit blijkt dat de My. Helenaveen alleen in den uitersten nood genegen is met een 
billijke huur genoegen tenemen. [zijn dan de dividenden te hoog?]
c. De dalgronden door den huidigen   directeur - de heer A. Bos ontgonnen.
Daartoe behooren de Emma-hoeve, de Hoeve Willem III en de Hendrik Hoeve geheel, de 
Juliana Hoeve gedeeltelijk, een paar kleinere bedrijven en eenige perceelen los land.
Door te ontginnen op een koopje is dit een jammerlijke mislukking geworden. 
Tengevolge van verschillende bodemziekten en andere gebreken wordt de grond van jaar 
tot jaar minder vruchtbaar, zoodat thans de pachters nog het minste verlies lijden, 
wanneer ze den grond onbebouwd laten liggen en zich tevreden stellen met het beetje 
gras dat er van nature opgroeit. De zandgronden van “Het Medegebruik” wier huurwaarde
f28.- per hectare bedraagt, leveren aan rogge, haver en aardappelen oogsten die meer 
dan het dubbele bedragen van wat dalgronden boerderijen voortbrengen. Dit verschil 
bedraagt bij zeer matige prijzen nog ±f200.- per hectare. [dan zijn deze goedkoop 
verhuurd] Hieruit blijkt onomstootelijk de negatieve huurwaarde der dalgrond 
Boerderijen.
Ook ten opzichte van de veehouderij verkeeren de pachters dezer boerderijen in een 
zeer ongunstige positie. Als het ‘s zomers veertien dagen niet regent zijn de velden 
voor landen tijd d???
der, groenvoederbouw is een voortdurende mislukking en haver gaat niet veel beter. 
Mangelwortelen en andere knolgewassen zijn al even riskant. Zware verliezen zijn dan 
ook reeds door verschillende pachters geleden en nog steeds worden jaarlijks 
duizenden verloren. Thans is twee-derden van den oogst noodig om de huur te betalen 
en toen de prijzen hooger waren waren de onkosten ook zooveel hooger dan in de 
oorlogsjaren meerdere pachters een kapitaal hebben verloren. Het is voorgekomen in 
dien tijd dat een pachter geen vreemde arbeidskrachten meer kon betalen en 
noodgedwongen zijn eigen kinderen op schandelijke wijze moest exploiteeren. [??]
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Wanneer een pachter een bedrijf verlaten heeft, duurt het gewoonlijk een paar jaar 
voordat de My. Helenaveen tot verhuren overgaat. In die paar jaar gaat er meer dan 
een zesjarige pacht verloren, welke schadepost zij dan besluit te schuiven op den 
hals van een landbouwer, die te veel vertrouwen in haar eerlijkheid stelt. Zoo is 
begin 1919 de Hendri[k] Hoeve aan ons verhuurd voor f90.- per hectare, verleden zomer
de Hoeve Willem III [van de Boer] voor f75.- en dezen herfst de Emma Hoeve [v. 
Diepen]
ook voor f75.-
[?de ? van nog zijn er die ?] In ons geval is de verhuring geslaagd, doordat de
directeur gebruik heeft gemaakt van bedrog, waarbij de zetboer J. R. Boerma de 
welvarende pachter van de Emma Hoeve gespeeld. Toen deze zetboer onbruikbaar was 
geworden om de publieke opinie ten gunste van de My. Helenaveen te beinvloeden, 
herinnerde deze Maatschappij zich plotseling dad f5000.- verliezen per jaar of wel 
f1375f- aan pacht opstrijken in een jaar een verschil voor haar naakt van rond 
f40000.- Maar er zijn hier nog wel anderen die even gaarne vertellen van de groote 
winsten die de dalgronden boerderijen opleveren. In werkelijkheid is echter nog 
nimmer een huurcontract na de eerste pacht verlengd, maar is het een 
kapitaalsvernietiging zonder eind, die elke 6 jaar nieuwe slachtoffers verfgt en 
waardoor Uwe Koninklijke Bescherming gemaakt wordt tot een aanfluiting.

----------
Een lichaam als de My. Helenaveen kan slechts aan de door haar gewekte verwachtingen 
beantwoorden wanneer bij haar directeur
aanwezig zijn:

èn voldoende bekwaamheid
èn de zuivere wil -

om zijn taak zoo goed mogelijk te vervullen.
Bij de ontginning is van bekwaamheid geen sprake en bij het bouwen van huizen, 
schuren en bruggen evenmin. Door de grove constructiefouten moesten in der haast 
maatregelen worden genomen om de pas gebouwde schuur van de Koningshoeve voor 
instorten te behoeden.
Behalve het seizoenswerk, dat zich zelf opdringt, wordt steeds zonder vast plan 
gewerkt.
In het schrijven van 23 Juni 1923 aan den Raad van commissarissen, dat wij hierbij 
insluiten, wordt aan deze heeren een gedeelte van de bestaande wantoestanden onder 
het oog gebracht. Daaruit blijkt dat de verliezen door de My. Helenaveen geleden 
uitsluitende een gevolg zijn van het destructieven beleid van den huidigen directeur.
De heer Bos doet dan ook veel moeite om die schuld van zich af te werpen.
Stelselmatig wordt door bazen en andere bereidwilligen de meening verspreid alsof de 
verliezen der pachters een gevolg zijn van hun onkunde en andere gebreken.
In de jaren van hoog conjunctuur heeft de My. Helenaveen gedreven op de enorme 
winsten, die de veenderij opleverde. In die jaren zijn er ook eenige nieuwe huizen 
gebouwd en is veel land ontgonnen.
En doordat de boekhouding veel aan duidelijkheid te wenschen overliet kon het verlies
op den landbouw vrij goed worden gemaskeerd. Maar nu de winsten op de turf minder 
zijn geworden, is de My. Helenaveen met haar verlies voor den dag moeten komen. Van 
zoo’n directeur kan men verwachten dat hij ongevoelig is voor de rechtmatige eischen 
der pachters. Een pachter die met verlies werkte en om verlaging van huur vroeg, 
kreeg tot antwoord: In geen geval minder”. 
Tusschentijdsche ontbinding van het huurcontract is steeds geweigerd ook al verloor 
de pachter f6000.- per jaar.
Cooperatieve vereenigingen lijden voor zoover ze er zijn, een kwijnend bestaan.
Klein grondbezit wordt door de My. Helenaveen onmogelijk gemaakt met als gevolg een 
sterke teruggang der bevolking. [Is dat zoo?]
Wanneer desondanks de My. Helenaveen op dezen weg blijft doorgaan dan komt dat omdat 
de directeur meent dit straffeloos te kunnen doen. Tot deze overtuiging draagt dit 
niet weinig bij het feit dat deze heer in zijn kwaliteit van directeur der My.
Helenaveen allerwege met consideratie wordt behandeld.
Hij durft het dan ook aan ons [P. L. Steenhart  S. Steenhart] door vrees aanjaging te
verhinderen dat dit conflict zich uitbreidt tot een gemeenschappelijke actie van alle
gedupeerden. [!]
Reeds zijn er gedreigd met de wraak van den directeur, wanneer zij aanraking met ons 
mochten zoeken. Dus pachters, die met de huur achterstallig zijn, moeten er in dit 
geval op rekenen geexecuteerd te worden.
Uit deze feiten blijkt dat bij den directeur de wil ontbreekt om de pachters gunstige
bestaansvoorwaarden te verschaffen.
Het is daarom te verwachten dat de heer Bos, eventueel daartoe aangemoedigd door 
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heeren commissarissen, de Juliana Hoeve zal trachten te verhuren voor f75.- of meer 
per hectaren. [Is die vrij?]
De op die boerderij wonende schijn  pachter 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.
Zoo komt het dat wij in het algemeen belang de vrijheid durven te nemen Uwe Majesteit
eerbiedig in overweging te geven Uw invloed als Beschermvrouw dezer maatschappij te 
willen aanvaarden, opdat de huidige directeur vervangen wordt door een ander, die 
meer eerbied voor de rechten der pachters bezit, en die de verliezen voorkomt, zoodat
het onnoodig wordt die te verhalen op pachters en op arbeiders.
En mocht dit door de machtspositie van den heer Bos onmogelijk zijn - dan geven wij 
Uwe Majesteit eerbiedig in overweging Uwe Bescherming aan de Maatschappij Helenaveen 
te willen onttrekken, opdat te minste daarmede geen reclame meer kan worden gemaakt.
w.g. P.L. Steenhart

S. Steenhart
Helenaveen 29 November 1923.

Aan enz. 29 Nov. 1923
Geven met den diepsten eerbied te kennen ondergeteekenden
beiden landbouwers wonende te Helenaveen, gemeente Deurne e.a.
dat zij sedert bijna 5 jaar huurders zijn van de Hendrik Hoeve der Mij. Helenaveen te
Helenaveen,
dat bij het onderhandelen over de verhuring van de Hendrik hoeve, de directeur der 
Mij. Helenaveen deze boerderij heeft voorgesteld als bestaande uit zeer goede 
dalgrond, welke den pachter een ruime winst oplevert, zoodat een huurprijs van f125 
per hectare gemakkelijk kan worden opgebracht, dus zeer zeker een huur van f90. 
zooals door ondergeteekenden moet worden betaald.
dat de directeur der Mij. Helenaveen ondergeteekenden om nadere inlichtingen 
betreffende de Hendrik-hoeve naar de z.g.n. pachter J. R. Boerma van de aangrenzende 
Emma-hoeve heeft verwezen, die beide boerderijen als een geldwinning heeft 
voorgesteld, om welke reden hij zelf reeds aan zijn tweede huur was en die verklaarde
dat hij ongeveer een even hooge huur moest betalen als onder-geteekenden zouden 
moeten geven;
dat de directeur dezer Mij, tegen ondergeteekenden heeft beweerd dat de Mij.
Helenaveen er naar streeft, dat aan weerszijden van haar kanaal een rij boerderijen 
komt te staan bewoond door welgestelde landbouwers;
dat in werkelijkheid de grond van de Hendrik-hoeve evenals van de Emmahoeve en van 
meerdere boerderijen van zeer geringe vruchtbaarheid is hetgeen Uwe Majesteit nader 
uiteengezet zal vinden in bijgevoegd schrijven van April 1923 door een der 
ondergeteekenden van den Raad van commissarissen dezer Mij. gericht,
dat verder is gebleken dat de zoo welvarende pachter Boerma een gewone zetboer wa, 
die voor een weekloon werkte en dien deze maatschappij dit voorjaar heeft ontslagen 
daar hij onbruikbaar was geworden om de publieke opinie ten gunste van de Mij.
Helenaveen te beinvloeden en ook omdat zijn bedrijf zooveel verlies opleverde. [Wie 
is de opvolger?]
dat deze herfst den Mij. Helenaveen de Emmahoeve, welke boerderij zij dit jaar in 
eigen exploitatie heeft gehad, heeft verhuurd voor f75 per hectare, niettegenstaande 
de waarde van den oogst 1923 gemiddeld minder dan f75 per hectare bedraagt, zoodat 
alle onkosten als bemesting, arbeidsloon, paardenwerk, enz., bij zoo’n pacht verloren
zijn;
dat ondergeteekenden nog ieder jaar de Hendrik hoeve met verlies hebben geexploiteerd
en de schade door hun geleden - berekent naar hetgeen zij redelijkerwijze van goeden 
dalgrond hadden mogen verwachten alleen voor de eerste vier huurjaren reeds 
f26126.59½ bedraagt;
dat reeds meerdere pachters door het huren van een minderwaardige boerderij der Mij.
Helenaveen aanzienlijke verliezen hebben geleden, maar dat nog nimmer daarvoor 
schadeloosstelling is verleend; [nooit gevraagd?]
dat de Mij. Helenaveen de aan ondergeteekenden rechtens toekomende schadeloosstelling
algeheel miskent, ofschoon zij zonder bovengenoemd bedrag, de Hendrikhoeve nimmer aan
ondergeteekenden had kunnen verhuren, maar dat hij zich beijvert om het huurcontract 
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zonder meer te doen ontbinden.
Redenen waarom ondergeteekenden het wagen zich tot Uwe Majesteit te wenden met het 
eerbiedig verzoek als beschermvrouw der Mij. Helenaveen Uw invloed te willen 
aanwenden opdat zij schadeloos gesteld worden voor de schaden die zij de schuld van 
de Mij. Helenaveen reeds hebben geleden en nog zullen lijden.
Hetwelk doende
w.g. P.L. Steenhart

S. Steenhart
Helenaveen 29 Nov. 1923.

31 december 1924  Boerma.
jaar personen koeien kalveren geiten varkens schapen paarden
1912 4 8 5 1 15 2
1913 4 9 2 1 16 2
1914 5 10 2 1 2
1915 5 13 6 8 8 2
1916 6 12 4 14 17 3
1917 7 16 1 9 27 3
1918 7 13 8 1 5 2
1919 7 4+3 stieren 13 1 22 2
1920 8 7 7 1 5 2
1921 7 8 4 2
1922 7 1 4 13 4
1923 7
van Diepen.
1924 11 42
Totaal perceel-grootte 19 ha 25 a 31 ca in november 1910.
Huur f50 per ha per jaar. Van woeste gronden geen huur tot ze in gebruik worden 
genomen. Inclusief de woeste gronden was de perceel-grootte 37 ha 8 a 5 ca.

17 maart 1924  GRIENDTSVEEN. In de peel tusschen Horst en Blerick nabij den spoorweg 
heeft Donderdag een hevige heidebrand gewoed. 

10 november 1924  In de vluchthaven te Tiel is het stalen motorschip Maria Josina, 
groot 105 ton, komend, een lading turf en stroo van Helenaveen, uitgebrand. De 
eigenaar van schip en lading, de heer A. Verspey te Tiel, was niet verzekerd.

20 juli 1925  OSPEL.- Veenbrand. - Verleden week woedde in het veen alhier een kleine
veenbrand. Door het bijtijds ingrijpen van arbeiders der Mij. Griendtsveen en aldaar 
werkende gemeentewerklieden werd het vuur in zijn voortgang gestuit, terwijl de 
hevige regens van Donderdagavond het blusschingswerk hielpen bevorderen.

16 oktober 1925  NEDERWEERT. — Heidebrand. — Zondagmiddag ontstond nabij het gehucht 
Millert langs het kanaal WESSEM—NEDERWEERT een kleine heidebrand. Daar het windstil 
was, breidde de brand zich slechts langzaam uit en wist men het vuur spoedig meester 
te worden, waardoor erger voorkomen werd.

13 januari 1926  brief aan de aandeelhouders van de directeur A. Bos
MAATSCHAPPIJ “HELENAVEEN” HELENAVEEN, 13 Januari 1926.

Aan Aandeelhouders der Maatschappij HELENAVEEN.
Naar aanleiding van het op 29 Augustus 1925 uitgebrachte verslag van de Commissie van
aandeelhouders, benoemd in de Algemeene Vergadering van 22 Mei 1925, waarop
Commissarissen U een voorstel gedaan hebben dato 29 December 1925, komt het mij 
wenschelijk voor mijne bezwaren in te brengen tegen de verschillende opvattingen van 
Uwe Commissie, welke door Commissarissen zijn overgenomen.
FINANCIEELE TOESTAND.

De ongunstige toestand, waarin de kaspositie der Maatschappij gekomen is, vindt
zijn oorzaak, doordat de exploitatie der veenderij en de ontginningen in de jaren 
1919 en 1920 zeer sterk werden opgevoerd, waarvoor belangrijke bedragen zijn 
vastgelegd in kanaalwerken, ontginningen en andere werken, welke bedragen thans geen 
opbrengsten geven, maar waarvoor de verminderde exploitatie toch de bankrente moet 
opbrengen. Deze exploitatie van 1919 en 1920 is tengevolge van de later ingetreden 
algemeene malaise gebleken niet in het voordeel der Maatschappij te zijn geweest.

De Commissie somt de verliezen van de laatste vier boekjaren te zamen en geeft 
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als gevolg van den gestadigen teruggang in het bedrijf als geheel genomen, een bedrag
verlies aan, te zamen groot f150.000,-. Beziet men echter dit verlies nader, zooals 
hieronder geschiedt, dan zal blijken, dat de toestand niet zoo onrustbarend is, als 
de Commissie en Commissarissen meenen.

Het groote verlies heeft drie oorzaken, nl. renteverlies, verlies door 
afschrijvingen en verlies op het werkelijke bedrijf.

Boekjaren 1921 1922 1923 1924
Renteverlies f 21.000,- f 19.095.- f 16.832,- f 18.319,-
Verlies door afschrijvingen “ 13.043,-     “  8.662,-     “ 10.202,-     “  9.112,-

f 34.49,- f 27.757,- f 27.034,- f 27.432,-
Verlies op bedrijf “ 37.656,-                   “  7.523,-

f 71.705 f 19.677,- f 34.557,- f 24.216,-
Bruto bedrijfswinst “  8.080,- “  3.215,-

Het grootste verlies is geleden door de rente van de bankschuld tot f75.252,-, 
dan komt de verliespost voor de afschrijvingen met f41.019,-; deze beide 
verliesposten te zamen f116.271,- afgetrokken van de totaalpost ad f150.255,-, blijft
er een verliespost van f33.984,- voor het werkelijke bedrijf welke verliespost 
verklaard wordt door de volgende bijzondere omstandigheden.

Een groot verlies werd geleden in het jaar 1921, niet alleen een abnormaal 
droog jaar, doch bovendien werd in dit jaar ten overmate de onderneming door een 
groote ramp getroffen; een groote heidebrand verwoestte een gedeelte van de 
onderneming.

Ook 1923 toont een verlies van ruim f8000,- aan, voornamelijk ontstaan door het
voor lageren eenheidsprijs inbrengen op de balans van de voorraden turf.

De boekjaren 1922 en 1924 geven, afgezien van de rente en afschrijving, bruto 
bedrijfswinsten en ware het niet dat de bankschuld alle administratieve maatregelen 
beheerscht, dan zou het geleden verlies nog geen reden tot bezorgdheid behoeven te 
geven.
VEENBEDRIJF.

De resultaten van het veenbedrijf zijn de laatste jaren zeer zeker verminderd, 
maar de balansen toonen daarom nog geen verlies aan. Reden om het geheele bedrijf 
stop te zetten bestaat er nog niet direct. Al mag dit bedrijf niet kunnen meewerken 
tot algeheele dekking van de bankschuldrente, daarom is er nog geen reden om dit 
geheele bedrijf uit te schakelen. Mogelijk, verminderd voortgezet, kan het nog 
meewerken tot dekking van de algemeene onkosten en is er winst, hoe klein ook, alles 
kan meetellen ter bestrijding van de groote renterekening.

Door het stopzetten der veenderij zal een belangrijk gedeelte der arbeiders 
wegtrekken, waardoor vele arbeiderswoningen zullen leeg komen en als gevolg hiervan 
in verval raken, afgezien van het directe verlies dat de huishuren en landpachten van
deze opwonenden wegvallen.
ONTGINNING.

De ontginning was reeds zooveel mogelijk teruggebracht en bepaalde zich 
hoofdzakelijk tot den aanleg van weiden; de bouw der beide laatste hoeven vond alleen
plaats om reeds ontgonnen of bijna geheel ontgonnen terreinen te kunnen verpachten om
daardoor de in deze werken vastgelegde gelden rentegevend te maken.

Het eigen landbouwbedrijf bepaalt zich alleen tot het in orde brengen van nieuw
ontgonnen grond of het in goeden cultuurstaat terugbrengen van eventueel 
verwaarloosde bedrijven, welke buiten pacht komen. Er is dan ook geen enkel bezwaar 
om, zoodra de buiten pacht zijnde bedrijven weder verhuurd zijn, deze afdeeling tot 
het hoogst noodige in te krimpen.

De Groenten- en Fruitkweekerij bestrijdt al hare onkosten en er zal 
vermoedelijk een gunstig financieel resultaat bereikt worden, zoodat dit bedrijf kan 
gehandhaaft blijven, temeer waar de opzichter van dezen tuin tevens de verzorging van
de diverse beplantingen heeft, zou het gemis van dezen beambte ook daarvoor een 
verlies zijn.

De uitbreiding van tuinderijen vindt regelmatig plaats en waar mogelijk wordt 
aan bestaande arbeiderswoningen land toegevoegd en als bedrijf verhuurd. 
BEHEER.

Van de door de Commissie begrootte inkomsten ad f31.000,- is slechts een bedrag
van f2634,- bepaald voor bestrijding van de kosten van administratie, zonder iets 
voor onkosten en buitengewone uitgaven over te laten, zoodat praktisch genomen de 
geheele Maatschappij zonder beheer gedacht is, en het voorstel van Commissarissen en 
Commissie dan ook neerkomt op een feitelijke liquidatie.

Indien het voorstel van Commissarissen wordt opgevolgd, dan beteekent dit het 
plotseling broodeloos maken van een belangrijk gedeelte der opwonende 
arbeidersgezinnen; het werkvolk zal op Helenaveen verloopen en de onderneming in 
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verval komen, waardoor aan de bezitting een groote schade zal worden toegebracht, 
welke zeer moeilijk onder cijfers te brengen is, maar beslist veel grooter zal zijn, 
dan wanneer, zooals nu geschiedt, met een kleine ploeg van arbeiders het bedrijf 
voorzichtig wordt gaande gehouden, om, zoodra er verbetering in de brandstoffenhandel
komt, de turfexploitatie weder uit te breiden.
BANKSCHULD.

Zoodra in de te voeren exploitatie overeenstemming is verkregn, zal aan de 
aflossing van het bankcrediet moeten worden gedacht.

De vragen zullen hierbij te beantwoorden zijn:
1°. of een gedeeltelijke verkoop der terreinen gewenscht is;
2°. of een hypothecaire schuld zal worden aangegaan;
3°. of het plaatsen van preferente aandeelen mogelijk zal zijn.

Van groot belang is hierbij dat de waarde der ontgonnen gronden op de balans 
laag is opgevoerd, en de werkelijke waarde belangrijk hooger is.

---------------------------
In het belang van Helenaveen en haar belanghebbenden heb ik gemeend mijn 

inzichten te Uwer kennis te moeten brengen, en U mijnerzijds het volgende werkplan te
moeten aanbevelen:
1. zoveel turf te graven, als zeer waarschijnlijk dit jaar kan worden afgeleverd, 
waardoor de opwonende arbeiders niet broodeloos zullen worden, en de vaste afnemers 
blijven behouden; de overige beschikbare tijd van deze arbeiders zal, gelijk
Commissarissen voorstellen, gebruikt kunnen worden, tot het afwerken van sommige 
gedeeltelijk ontgonnen perceelen;
2. het aanzien van het landbouwbedrijf te volgen de voorstellen van Commissarissen;
3. vereenvoudiging in de administratie is thans nog niet mogelijk; de Directie zal 
hierop echter zooveel mogelijk bedacht blijven.
A. BOS, Directeur.

16 januari 1926  Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders der Mij Helenaveen op zaterdag 
16 januari 1926 in het Café Rest. Lohengrin te ‘s Hertogenbosch, des namiddags te 
twee ure.
De voorzitter Jhr v. Kretschmar van Veen opent de vergadering 
wordt voorgelegd de praesentielijst
wordt voorgelegd de stemlijst vertegenwoordigende 512 aandeelen uitbrengende 85 
stemmen.
De voorzitter brengt in herinnering dat hij twee jaren geleden op de verg. van aand. 
mededeelde dat commissarissen zich niet meer konden vereenigen met de zienswijze van 
de directeur, en dientengevolge het voornemen hadden hun ontslag te nemen. Er werd 
toen besloten dat commissarissen overleg zouden plegen met de directeur en de 
finantieele commissie ten einde tot overeenstemming te geraken. Nadat de voorzitter 
met die commissie en met de directeur een bespreking had gehad, besloten
commissarissen op aandrang van de commissie de resultaten van het jaar 1924 af te 
wachten.
Toen het bleek dat deze over dat jaar wederom slecht waren en de gang van zaken 
tzelfde bleef, verklaarden de commissarissen in de algemeene verg. van 22 mei 1925 er
prijs op te stellen het oordeel te vernemen van aandeelhouders en verzocht deze een 
commissie te benoemen die de toestand der Mij zoude onderzoeken en van hare 
bevindingen verslag zoude uitbrengen.
Hierop werden benoemd mr. W. M. van Lanschot en mr. H. Ch. Beyerman, met het recht 
zich nog een derde persoon te asseemeeren.
Later werd door hen als zoodanig aangewezen de heer H.C de Jongh notaris te 
Ammerzoden.
Genoemde commissie bracht op het einde van Augustus 1925 haar rapport uit.
De voorzitter geeft thans het woord aan mr. W. van Lanschot, die hierop de 
voornaamste gedeelten van het rapport voorleest. Hij eindigt met de mededeeling dat 
volgens de meening der commissarissen niet langer met het nemen van eene beslissing 
moet worden gewacht, want dat anders wellicht eene liquidatie der Mij niet meer te 
voorkomen zoude zijn.
De voorzitter zegt hierop dat de directeur aanvankelijk verklaarde zich te zullen 
richten naar het rapport, doch uit de ingediende begrooting van 1926 en uit zijn 
laatste circulaire aan de aandeelhouders blijkt dat hij op zijn optimistisch 
standpunt is blijven staan, end de zaken op dezelfde wijze wil voortzetten in het 
vertrouwen daarvoor voldoende middelen te zullen krijgen. Commissarissen achten dit 
laatste uitgesloten.
De Heer van Es in de eerste plaats dank brengende aan de commissie, zegt dat hij de 
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bespreking van het rapport eerder had verwacht. Hij had het ook liever toegezonden 
gezien aan de aandeelhouders. Met een schuld van drie ton, zegt hij, verkeert de Mij 
in een gevaarlijke positie. Daarom is hij verheugd dat er nu flinke voorstellen van 
de commissie zijn ingekomen, daartegenoverstaat dat de directeur nog altijd even 
optimistisch is. Hij stelt nu aan de vergadering de vraag: Acht gij den tijd nu niet 
gekomen dat rapport te doen uitvoeren door een ander, z.i. is het zoo onmogelijk dat 
uit te voeren als men er niet mede instemt. Zijne aanmerking, vervolgt hij, betreffen
het beleid van de directeur; zijn beleid werd niet commercieel-economisch gevoerd. 
Zoo werd in de oorlogsjaren het hout niet verkocht op de tijd dat het een hooge 
waarde had - van de ?euf dacht de directeur ook meer te kunnen maken en liet den 
gunstigen tijd voorbij gaan. Men schiet niet op met deze directeur. hij wil het 
altijd beter weten. hij heeft geen kijk op de menschen. Wanneer hij nu dat alles 
resumeert betwijfelt hij of de directeur wel de man is om het plan van de
commissarissen uit te voeren.
De voorzitter zegt het met de vorigen spreker eens te zijn en verklaart dat
commissarissen besloten hebben af te treden voor het geval het rapport niet werd 
aangenomen en dat zij eveneens besloten hebben dat te doen, wanneer dit door dezen
directeur zou moeten worden uitgevoerd. Wat nu betreft de opmerking van den Heer van 
Es, dat dat hij de bespreking van het rapport voor den tijd verwachtte, zegt hij dat 
…evenmin wat hij ?alen moet, daar hij verantwoordelijk blijft en die raadgevingen van
commissarissen, zooals nu zijne instemming niet hadden.
De directeur wijst er op dat in de begroting te lezen was Eventueel   turfgraven. Dit 
was de hoofdzaak. Thans zijn nog 45 woningen door arbeiders bewoond, deze zijn nu 
terug te brengen tot 20 gezinnen. hij is het niet eens met het rapport want voor de 
menschen is er geen werk wanneer men niet geleidelijk doorgaat. Wat den verkoop van 
hout betreft tijdens de oorlogsjaren, hij liet dit na omdat dan 1/3 van de opbrengst 
als oorlogswinst had moeten betaald worden. Dat het hout toen eene waarde van f50.000
zoude hebben, dit ?? heeft hij wel in den ? ? ?, maar een bod werd hem nooit gedaan. 
Wat nu den turf aangaat, na aankoop van Sevenum moesten er kanalen gegraven worden, 
waardoor het turfgraven te hoog werd opgevoerd. Na den oorlog zakten plotseling de 
prijzen. Het tijdstip van den verkoop van de turf is een kwestie van koopmanschap.
Mr. W. van Lanschot zegt dat de vergadering voor twee beslissingen staat: I de 
voorstellen van commissarissen al of niet aan te nemen betreffende de uitvoering van 
het rapport der commissie. Hier kan men spreken van eenstemmigheid der commissarissen
want de Heer Carp schaart zich ook aan hunne zijde. II zal de vrag moeten worden 
beantwoord: is de directeur de aangewezen man om de conclusiën van het rapport uit te
voeren.
De laatste kwestie werd in het rapport niet onder de oogen gezien, doch Mr. van
Lanschot verklaart zich, niettegenstaande de ijver en de werkkracht van den
directeur, als aandeelhouder ? ? ? van de meerderheid van commissarissen omdat wij 
van den directeur iets bovenmenschelijks zouden vragen indien wij van hem de 
uitvoering van de door de commissie voorgestelde maatregelen zouden eischen, terwijl 
hij zelf in Helenaveen alles heeft opgebouwd.
De Heer van Es zegt dat bij hem het plan om een anderen directeur aan te stellen, 
zich pas heeft gevormd nadat hij de laatste circulaire van de directeur gelezen had. 
hij verklaart tevens dat hij zich niet aansluit bij de bij de zienswijze van den Heer
Beijerman wanneer deze commissarissen en verwijt doet.
Dr Carp is het niet eens met de vorigen spreker. den directeur van de Maat gevraagd 
iets negatiefs uit te voeren. Sinds ? jaren hebben wij allen met de directeur 
medebeheert, en nu gaat het niet aan hem als slachtoffer te doen vallen.
De Heer van Beek zegt dat hij als Burgemeester van Deurne in een lastig positie 
verkeert - indien de veenderij in Helenaveen gestaakt wordt, moet de ? emplooi zoeken
bij Deurne. Hij klaagt over gebrek aan medewerking van de directeur, want onlangs 
meende hij een goed voorstel aan de directeur gedaan te hebben, nl. om de oude school
te Helenaveen te verhuren voor handbreiinrichting om zoodoende de makelaar? mede te 
bestrijden. Hij heeft echter van den Directeur zegt dat hij de Burgemeester geen 
positief antwoord heeft kunnen geven omdat de zaak met commissarissen bespreken moest
worden - pas de 14 dagen geleden werd de kans gedaan.
De Heer Hengst bewijst dank aan de commissie voor het rapport, hij vindt er veel 
punten in waarmede hij kan instemmen, doch ? gaan de voorstellen niet ver genoeg. De
directeur verzette zich tegen het rapport per circulaire ?en zal dus kunnen 
verwachten dat de Mij een ?lend lichaam zal blijven, daarom is hij van meening dat 
men in een andere richting zal moeten gaan. hij wijst er op dat er geen goede 
perceelen in Helenaveen liggen, en zou nu willen komen tot een langzame liquidatie.
Op deze wijze zal men de gronden doen overgaan in klein bezit, en hij is er zeker van
dat er voldoende kooplust zal zijn, doch om hiertoe te komen is de oprichting van een
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waterschap noodig.
De Voorzitter antwoordde dat dit ook in de bedoeling ligt van commissarissen, en Mr. 
W. van Lanschot zegt dat deze zaak ook reeds besproken is in de commissie
Mr. F. van Lanschot vestigt er de aandacht op dat de Heer van Beek zeer begaan is met
den hou?end des Helenaveen hetgeen zeer goed te begrijpen is want hiermede zijn ook 
belangen zijner gemeente gemoeid.
? zou met Deurne ? wel te praten zijn over de overneming der wegen.
De Voorzitter, meenende dat de zaak thans voldoende besproken is brengt in stemming:
I de vraag of het voorstel van commissarissen over de conclusies van het rapport uit 
te voeren al of niet moet worden aangenomen.
Alle aanwezen blijken hiervoor te zijn, behalve 1 stem er tegen en 3 stemmen blanco.
II de vraag of men aan den Heer Bos kan toevertrouwen de voorgestelde maatregelen uit
te voeren.
Alvorens tot stemming wordt overgegaan licht de directeur zijne circulaire toe. en 
bespreekt het groote cijfer der afschrijvingen, die volgens hem feitelijk niet noodig
waren, de afschrijving op den turf noemt hij een voorzichtige maatregel. het 
landbouwbedrijf moet als noodmaatregel worden beschouwd. allen van de gronden die 
aangemaakt werden in goede staat te brengen, terwijl hij den proeftuin wil aanhouden 
omdat de beheerder er van tevens opzichtiger is van de wegbeplantingen bosschen enz. 
en de exploitatie van den tuin geen verlies oplevert.
Verder wijst hij er nog op dat de kosten van de laatstgebouwden hoef duurder zijn 
geworden, tengevolge van de eischen van het kaasbedrijf.
Twintig jaren Helenaveen kennend, spreekt hij een waarschuwend woord om het plan der 
commissie niet uit te voeren, een onbekende toestand gaat men tegemoet, en als men 
voor de administratie geen grootere som uittrekt is het beheer niet te voeren terwijl
men voor ander handswerken bij iedere gelegenheid menschen van buiten moet nemen, die
veel hooger zullen moeten worden betaald.
De Heer van Es constateert dat de directeur blijft ageeren tegen het werkplan van
commissarissen.
De Heer Steegh spreekt als zijn meening uit dat wanneer er een vacature komt iemand 
zal moeten worden benoemd, alleen ter afdoening van zaken.
Op de vraag van den Heer van Es op hetgeen in deze vergadering is gezegd den
directeur geen aanleiding zijn zou ontslag te vragen, zegt de Heer Beyerman dat de
directeur dit nooit zal mogen doen want hij heeft zelf de overtuiging dat hij het 
werkplan zal kunnen uitvoeren.
De Directeur verklaart daarop zijn ontslag niet te zullen nemen. 
Mr. F. van Lanschot zegt dat de stemming die ? zal plaats hebben commissarissen en
directeur hunne houding zullen doen bepalen.
De tweede vraag wordt nu in stemming gebracht, Zij wordt door 11 aandeelhouders, 
uitbrengende 45 stemmen ontkennend beantwoord, en door 6 aandeelhouders uitbrengende 
30 stemmen bevestigend, terwijl twee personen blanco hebben gestemd. twee personen 
hadden zich reeds verwijderd.
De voorzitter wijst er op dat deze stemming informeel is omdat dit punt niet op de 
agenda is geplaatst. Hij heeft het enkel in stemming gebracht om de meening der 
vergadering te kennen. In een volgende vergadering zal nu aan de orde moeten worden 
gesteld het ontslag van de directeur en de voo?ing in het Beheer der Maatschappij.
Op voorstel van den Voorzitter wordt thansch commissie van aandeelhouders onder 
dankbetuiging ged?gend.
De Heer de Jongh spreekt nog een woord van bijzondere dank tot voorzitter der 
commissie mr. W. M. van Lanschot voor het zeer groote aandeel dat hij in de 
samenstelling van het rapport gehad heeft. De Secretaris vraagt den voorzitter twee
aandeelhouders door de vergadering te doen aanwijzen om de notulen mede te 
onderteekenen daar deze vanwege de omvangrijkheid nog niet zijn inge?.
Daartoe worden aangewezen de Heeren ? M van Es en mr. ? Beijerman.
Niets meer aan de orde zijnde slit de voorzitter de vergadering.
vanKretschmar ?Beijerman
FJvanRijckevorsel G?

13 maart 1926  uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering
BUITENGEWONE 

ALGEMEENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS 

DER MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN
TE HOUDEN OP

ZATERDAG 13 MAART 1926
des namiddags te twee ure
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in het Café-Restaurant “LOHENGRIN”, Groote Markt,
‘s-HERTOGENBOSCH.

AGENDA:
1. Voorstel van Commissarissen om aan den Directeur, met ingang van een nader te 
bepalen datum, eervol ontslag te verleenen en vaststelling van de hem toe te kennen 
vergoeding.
Indien het voorstel sub 1 niet wordt aangenomen:
2. Verzoek om ontslag van de Commissarissen: Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, Jhr.
Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel, Mr. F. J. van Lanschot, H. J. Royaards en Prof. A. 
M. Sprenger.
3. Verkiezing van minstens 4 nieuwe Commissarissen. 
Indien het voorstel sub 1 wordt aangenomen:
4. Benoeming van een zevenden Commissaris.
5. Voorziening in de ontstentenis van den Directeur.

z. o. z.

Toelichting der Agenda.
In uwe op 16 Januari j.l. gehouden Buitengewone Algemeene Vergadering bracht de 
Commissie, benoemd in Uw Vergadering van 22 Mei 1925, verslag uit over het door haar 
ingestelde onderzoek naar den toestand der Maatschappij; de U bekende conclusiën, 
waartoe de Commissie was gekomen, werden op voorstel van Commissarissen met groote 
meerderheid van stemmen door U aangenomen.
De Directeur heeft zich met die conclusiën niet vereenigd, zooals U reeds gebleken 
zal zijn uit zijn U vóór de Vergadering toegezonden memorie.
De vraag deed zich derhalve voor of onder deze omstandigheden aan den Directeur kon 
worden toevertrouwd de uitvoering van de maatregelen, die noodig zouden zijn voor de 
door de Commissie aanbevolen stopzetting van een groot deel der bedrijven. Vele
aandeelhouders en alle Commissarissen op één na meenden, dat dit niet het geval was.
Commissarissen roepen U thans op tot een nieuwe Algemeene Vergadering ter behandeling
van hun voorstel om den Directeur eervol ontslag te verleenen. Zij herinneren U er 
aan, dat volgens artikel 6 der Statuten ten minste drie vierde van de uitgebrachte 
stemmen noodig zijn voor de aanneming van het voorstel en deelen U hierbij mede, dat,
mocht deze meerderheid niet worden verkregen, de vijf in punt 2 der agenda genoemde
Commissarissen ontslag wenschen te vragen uit hun functie. In dat geval zal een 
verkiezing van nieuwe Commissarissen noodig zijn.
Voor het geval dat het voorstel tot het verleenen van ontslag aan den Directeur wordt
aangenomen, stellen Commissarissen voor, tijdelijk in het beheer te voorzien en de 
benoeming van een nieuwen Directeur uit te stellen tot de volgende Jaarlijksche 
Algemeene Vergadering.

Buitengewone en Algemeene Vergadering van aandeelhouders der Mij. Helenaveen
op zaterdag 13 maart 1926 te ‘s Hertogenbosch in t Café de Lohengrin des namiddags te
2 uur.
De voorzitter Jhr. van Kretschmar van Veen opent de vergadering.
Wordt voorgelezen de praesentielijst
De Stemlijst nog niet gereed zijnde, kan deze thans nog niet worden vastgesteld.
De voorzitter zegt dat in de vorige buitengewone vergadering van aandeelhouders, de 
in de vergadering van 22 mei 1925 benoemde commissie verslag uitbracht over den 
toestand der Mij, waarnaar zij een onderzoek instelden. het voornaamste gedeelte van 
het rapport werd toen voorgelezen en met groote meerderheid van stemmen werden de 
conclusiën die per circulaire aan aandeelhouders waren medegedeeld, aangenomen.
De directeur had zich ? tegen deze conclusies verzet zoowel mondeling als 
schriftelijk, zooals bleek uit de door hem aan aandeelhouders gezonden nota, omdat 
hij de conclusies der commissie grootendeels in strijd achtte met de belangen der 
Mij.
Toen hij echter zich bereid verklaarde die toch te zullen uitvoeren hebben
commissarissen zich de vraag gesteld: kan deze directeur in staat worden geacht een 
programma uit te voeren hetwelk zoozeer met zijne zienswijze in strijd is.
Zij achten het niet mogelijk en meenden dat het in het belang der Mij zoude zijn dit 
aan een anderen directeur over te laten. Mocht de vergadering van aandeelhouders het 
co? met hen niet eens zijn dan zullen zij genoodzaakt zijn hun ontslag aan de 
vergadering te verzoeken daar zij geen vertrouwen stellen in den Directeur.
Hierover zal nu in deze vergadering moeten worden beslist
De Heer Graftdijk vraagt of de commissie er wel rekening mede heeft gehouden dat als
Helenaveen wil blijven bestaan de bedrijven niet kunnen worden stopgezet
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De voorzitter zegt dat in de vorige vergadering het rapport en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen zijn behandeld, daarbij is met alle gevolgen rekening 
gehouden. De conclusies zijn daarop aangenomen en kunnen dus thans geen punt van 
discussie meer uitmaken.
De Heer Heyse vraagt of de directeur geweigerd heeft het rapport uit te voeren.
De voorzitter herhaalt dat dit laatste niet het geval is, doch dat commissarissen van
oordeel zijn dat zulks onmogelijk is voor iemand die er zich mede  ?mt.
De directeur zegt gewaarschuwd te hebben tegen de uitvoering van het rapport omdat de
bevolking dan broodeloos zou worden. hij heeft echter niet verklaard dat hij zou 
weigeren het uit te voeren
De Voorzitter zegt dat de vergadering nu zal moeten beslissen of de directeur zal 
heengaan of wel commissarissen.
Hierna wordt overgegaan tot vaststelling van de stemlijst waarop 1036 aandeelen 
voorkomen uitbrengende 246 stemmen. Na eenige gedachtewisseling en aangebrachte 
correctie wordt die vastgesteld op 967 aandeelen uitbrengende 240 stemmen
Op de vraag van de Heer van Es of er sinds de algemeene vergadering nog aandeelen 
overgeschreven zijn antwoordt de directeur bevestigend, doch vóór de oproeping voor 
deze vergadering.

9 november 1926  Te Helenaveen in N.-Brabant is de Geref. kerk, die aldaar in 1892 
ingesteld werd, opgeheven. De kerk telde nog slechts 5 leden. Gereformeerd Helenaveen
wordt een wijkgemeente van Helmond. 

23 december 1926  RAAD VAN HELDEN.
[…] De voorzitter deelt mede dat het kerkbestuur te Grashoek zich bezwaard gevoelt 
met het aangegane pachtcontract van 22 H.A. grond.
Van dezen grond is circa 20 H.A. ontginbaar. Het kerkbestuur had een kostenbegrooting
gemaakt van f6000.- voor ontginning, afwatering, bemesting en afrastering. Wanneer 
het Kerkbestuur nu dezen grond na 12 jaar weer af zou moeten staan zou hierop niets 
te verdienen zijn, waarom werd gevraagd den termijn te verlengen tot 24 jaar en een 
schadevergoeding vast te stellen bij vroegere overname dan 6 jaar op f2.50; 12 jaar 
f2.- 18 jaar f1.- en 24 jaar f0.50 per are. Wordt goedgevonden.

12 januari 1928  LIMBURGSCH NATUURLEVEN.
Kraanvogels in de Peel.
—§— Hend, de daglooner, had ons al 'n paar keer gezegd, dat 't weer druk in de Peel 
was. Met die drukte in dit sompige, sombere oord bedoelde hij niet, dat in de laatste
stormachtige nachten de Peelreuzen uit hun graf waren opgestaan, neen, daaraan 
geloofde zelfs hij niet meer, maar daarmee bedoelde hij de aanwezigheid van de 
kraanvogels, die van oudsher geregeld in het hartje van den winter als de vliegen en 
vennen der ongenaakbare vlakte met hobbelig ijs bedekt zijn, op hun doorreis de Pee] 
als een station bedoelen en op den hardbevroren Peelgrond neerstrijken om tusschen 
biezen en ijs rog wat te vinden voor den maag en tevens om wat op verhaal te komen 
van de lange reis door koude en natte luchten. 
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. 
— En jij, Hend, heb jij nog nooit een kraanvogel geschoten? vroeg onze geleider. 
— Nee, ik heb geen jacht, meneer! gaf Hend ten antwoord. Het "nee" van hem is voor 
twijfel vatbaar; voor de rest sprak hij waarheid, want een jachtacte houdt Hend er 
niet op na, al moet, vooral in dezen tijd de verleiding om er met de "flinte" op uit 
te trekken, ongemeen groot voor hem zijn. 
Hend vertelde ons nog wat van het doen en laten der kraanvogels, en hoe ze den tijd 
in de Peel doorbrengen. We vonden het interessant om 'ns wat nader kennis te maken 
met de groote, sierlijke vogels, die we tot nog toe alleen in de lucht hadden gezien,
meestal in V-vorm vliegende op eerbiedwaardige hoogte, en die een eigenaardig half-
roepend geluid laten hooren.
Op een vroegen middag, toen het met de felle vorst gedaan was, trokken we dan de Peel
in. Er lag een sombere lucht over de onafzienbare vlakte. Achter ons lieten we den 
spitsen toren van Sevenum, die wrazig-grauw werd. Voor ons lag de verraderlijke 
vlakte met haar vennen, en "koelen", en we verheugden ons in stilte, dat onze 
Peelgids de vele paadjes, welke langs sompige bodems liepen, op z'n duimpje kende. 
Want het zijn geen sprookjes, dat er in vroeger dagen al 'ns reizigers de Peel 
introkken, die nooit meer terecht zijn gekomen. Zij zijn misgestapt in den 
verraderlijken grond en het slachtoffer geworden van den zuigenden bodem.
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We waren al een heel eind van de bewoonde wereld af, toen we de eerste teekenen van 
het dierenleven ontwaarden. Die eerste kennismaking deed ons schrikken. Uit een der 
vennen schoot opeens een troepje wilde eenden vlak voor ons de lucht in. Het was, 
alsof een zwaar lichaam uit het water oprees, zoo'n plotseling lawaai veroorzaakte 
dit zestal bij het verlaten van den poel. We hoorden het "wie-wie" van den korten 
vleugelslag, en toen ze hoog, maar niet droog, tot afscheid een wijden cirkel om ons 
heen vlogen, groetten ze ons met hun somber gekwak. in snelle vaart ging het zij aan 
zij op den grauwen gezichtseinder aan, maar we hadden ze nog in het oog, toen ze op 
hun korte vleugels in glijvlucht weer in een ven neerstreken.
We dachten, dat dit herrieschoppend zestal het waarschuwingssein "weest op uw hoede" 
over de Peel had rondgebazuind. Aldra bleek echter, dat 'n grutto, die zich vlak in 
de buurt had opgehouden, er zich niets van aangetrokken had. Toen we wat te dicht hij
de plek kwamen, waar hij stellig achter eenig kleingedierte heen zat, achtte hij het 
echter raadzaam er ook maar vandoor te gaan. Hij verdween spoedig in de zware lucht.
We leenden ons oog echter niet rum het kleinere gevogelte, dat de Peel bevolkt; we 
waren enkel op reis om den sierlijken kraanvogel in het oog te krijgen.
Aangaande de mogelijkheid van het observeren van dezen krachtigen trekvogel begon 
onze geleider een ietwat donker perspectief te openen. Het was immers niet 
uitgesloten, dat er dagen achtereen geen kraanvogels over de Peel vloog, laat staan, 
dat we er tusschen de hooge hei en biezen zouden aantreffen. Daarbij noemde hij de 
schuwheid dezer dieren.
Met het beetje hoop, dat we nog hadden, trokken we verder langs hooge hei, sprongen 
nu en dan over een ader in den dullen bodem heen, zetten nu en dan onzen kijker voor 
onze oogen om te trachten iets op te maken uit de smiezige regenlucht in de verte. 
Maar zulk 'n donker weer wil 't met den kijker ook niet, en noch beneden, noch in de 
lucht was eenig leven te bespeuren. Somber lag de Peel in haar oude majesteit, lage 
wolken trokken erover heen, en de toren was reeds lang uit het gezicht verdwenen. 
Voor, achter en bezijden ons: hei, biezen, water en moerassige plekken.
De stilte der Peel hing zwaar en drukkend. Onzen begeleider werd het droef te moede; 
z'n stemming was bij het nulpunt. Op andere dagen was het hier een dorado van 
kraanvogels, ganzen, eenden en grutto's, thans echter was er bijna geen dierenleven 
te bekennen. Verder zouden we echter gaan, steeds tastende langs matte 
slingerpaadjes, waarover natte hei huifde.
Op de vennen lag wit ijs; langs de kanten was het gebroken. Het was dus gevaarlijk 
erop te stappen. Onze geleider maakte opeens een teeken om stil te zijn. Hij had 'n 
25 Meter voor ons een grutto ontdekt, welke vogel aanstalten maakte om van onder een 
stuk verschoven ijs uit de beenen te nemen. Op hetzelfde oogenblik klonk 'n schot, en
de vluchteling rolde achterover op het gladde ijs.
'n Mooie vogel, deze kleinzoon onder de steltloopers! Enkele druppeltjes warm bloed 
kwamen uit z'n hals, waar wat veerendons weggeschoten was. Z'n lange snavel was 
gesloten.
Het geweerschot dat gedaverd had over de Peel, deed, meenden we, alle hoop op het 
zien van een kraanvogel verdwijnen. Het zou echter nog meevallen. Na immer dieper de 
Peel te zijn ingetrokken, waar we eenig klein gevogelte opjoegen, stonden we voor een
"ziep" te beraadslagen of we op onze vochtige schreden zouden terugkeeren. De 
pogingen om een kraanvogel te zien zouden we dan maar opgeven, — maar juist op het 
critieke moment hoorden we uit de verte een zacht, bekend geluid.
— Kraanvogels! ontsnapte onzen geleider verheugd.
En ja, in de verte, tamelijk laag boven, den grond, kwam uit de grauwe lucht een 
kleine 1, door kraanvogels geformeerd, regelrecht op ons af. Ze kwamen als geroepen.
— Bukken! klonk het bevel. En we vielen op handen en knieën in de natte hei neer. De 
kolonne kraanvogels naderde. We hadden hoop dat onze sombere kleeding even somber zou
zijn als de Peelgrond, want als onze gasten ook maar even in de gaten kregen, dat we 
geen domme hei en aarde waren, zouden ze stellig langer met hun breede vleugels 
waaien, dan ons lief was.
Aan hun geluid bemerkten we, dat de troep al achter ons was. Nog even wachten. Toen 
voorzichtig het hoofd links, om te zien waar ze hieven. Ze vlogen lager, 'n paar 
honderd meter ons voorbij. Ze daalden. Hun lange pooten hingen uitgestrekt naar 
beneden, 'n Klein schokje, en... het troepje stond roerloos in de onafzienbare Peel. 
Ze waren op dezen afstand nauwelijks te herkennen tegen den donkeren achtergrond. 
Onze geleider lei den vinger op z'n lippen en had booze plannen. Het magazijn van z'n
dubbelloops jachtgeweer werd gevuld. Maar de afstand was te ver om van hieruit z'n 
lading hagel op de slanke vogels aan te sturen. Daarom volgde hij 'n sluiptactiek. Op
handen en voeten kroop hij, met z'n geweer in de rechterhand, voorzichtig in de 
richting van de niets kwaads vermoedende vogels. Wij volgden op dezelfde manier.
'n Honderd meter hadden we zoo afgelegd, toen we in een kleine, sompige laagte 
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terecht kwamen. Daarin rusten we uit. Door wat ijle bovenhei keken we naar de 
trekvogels.
Ze stonden nog steeds bewegingloos. Alleen hunne halzen bewogen zich: het scheen 
toch, dat ze onrustig waren. We meenden er elf in totaal te tellen. Hoe elegant toch 
is deze krachtige vogel! Fier, in z'n slanke gedaante, stond hij daar voor ons. Door 
den kijker was hij nog beter te zien.
Met genoegen rustten onze blikken op het slanke elftal. Onze geleider echter wilde 
z'n booze plannen voltooien. Z'n vinger ging naar den trekker. Wie der kranen zou z'n
dood hier in het Peelland vinden? Volgens berekening zou de afstand tusschen loop en 
mikpunt echter te groot zijn. Met die gedachte aarzelde onze geleider nog even. Hij 
alleen zou verder gaan, en wij zouden hier in de laagte afwachten. Volgens de regelen
der kunst sloop hij vooruit. We keken en luisterden met spanning. Ieder oogenblik kon
een schot over de Peel daveren. Maar er kwam niets....
Nadat we onzen oogen even een blik gegund hadden, maakte het troepje een snelle 
schrikachtige beweging, en op hetzelfde oogenblik sloegen ze hun vleugels de lucht 
in. Ze hadden onzen begeleider ontdekt. Enkele meters waren ze van den grond, toen 
het langverwachte schot viel. Het deed hen nog meer schrikken. Met versnelden 
vleugelslag gingen ze er tusschenuit. Geen enkel was het kleine gezelschap ontvallen.
Spoedig waren ze uit het gezicht verdwenen, met spijtig oog nagestaard door onzen 
geleider, maar ons bekroop een tikje vreugde, dat alle elegante trekkers het er 
heelhuids afgebracht hadden. En in gedachten gaven we dezen stoutmoedigen trekkers 
onze beste wenschen mee.

29 februari 1928  Peelbrand.
Onder de gemeente Nederweert heeft een hevige Peelbrand gewoed, die uren ver te zien 
was. Aan de windstilte is het te danken geweest, dat de brand nog niet grootere 
uitbreiding aannam. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen. 

Brandstichting. 
Naar de "Nieuwe Koerier" meldt, is door de marechaussee aangehouden en naar Roermond 
overgebracht de betonwerker J. R., laatstelijk wonende te Heerlen, doch afkomstig uit
Herten. Op eenige plaatsen is men er in geslaagd het vuur direct te blusschen, op 
andere smeult het echter voort. Een aantal hoopen turf werd 'n prooi der vlammen, 
terwijl de groote hoeveelheden turf der Maatschappij, welke aan de laad- en losplaats
nabij het kanaal zijn gelegen, dank zij het direct ontdekken van den brand en dc 
gunstige windrichting zijn behouden gebleven. Omtrent de drijfveer van deze daad tast
men volkomen in het duister. R. was op weg naar zijn ouders, die thans te Asten 
wonen. Hij schijnt een zonderling te zijn.

24 maart 1928  — Veenbrand. In de Peel onder Deurne ontstond een brand, die weldra 
een grooten omvang had aangenomen. Een 2000 meter op stok staando turf werd een prooi
der vlam men. Verzekering dekt de schade.

4 februari 1929  NIEUWS BOSCH-, HEI- EN VEENBRANDEN. 
De Brabantsche Peel Zaterdag en Zondag in den avond een vuuroven. 
Onachtzaamheid vermoedelijk de oorzaak.
Vrijdagavond zijn tusschen sluis XII en XIII van de Zuid=Willemsvaart onder de 
gemeente Someren verschillende heibranden uitgebroken.
Aangewakkerd door den fellen Oostelijken wind verbreidde zich het vuur met groote 
snelheid over de eenzame vlakten. In den avond was het een prachtig, ofschoon droevig
schouwspel den roodgekleurden hemel te aanschouwen.
Vermoedelijk door deze heibranden is Zaterdag het vuur overgeslagen in de Astensche 
Peel, ter plaatse genaamd de Veluwe. Deze gronden bestaan grootendeels uit veen. 
Groote hoeveelheden turf gingen hier verloren. Daar de wind Zaterdagnacht bleef 
aanhouden werden Zondag van verschillende zijde nieuwe branden gerapporteerd. Op vele
plaatsen stond de Brabantsche Peel in vlammen. Wij ontvingen berichten uit de De Rips
nabij Gemert, uit Boekel, IJsselstein, Meyel en Neerkant, waar groote bosch= en 
heidebranden voorkwamen. Zijn hoogtepunt blijken de branden bereikt te hebben 
tusschen Meyel en Neerkant. Op grooten afstand waren deze in den avond zichtbaar.

Men meldt ons uit Venray: Ook de Peel in de omgeving van Venray is niet van veenbrand
verschoond gebleven. Zaterdag stond de provinciale Venraysche weg aan weerszijden in 
rook en vlammen. Hier en daar loeide verder het vuur in breede strooken over de 
uitgestrekte veen-vlakten.

Uit Stiphout wordt gemeld, dat aldaar Zaterdagmiddag eveneens een heidebrand was 
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uitgebroken. Na twee en een half uur mocht men er evenwel in slagen het vuur te 
blusschen.
De oppervlakte, waarop de brand gewoed heeft, is betrekkelijk klein.

Ook in de nabijheid van Helmond hebben Zaterdag en Zondag boschbranden gewoed. In de 
richting Deurne zijn verschillende bosschen platgebrand. 
Zondagavond zijn aldaar eveneens nog ongeveer 4 H.A. jonge bosschen en heide een 
prooi der vlammen geworden.

De oorzaak van deze talrijke branden, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan 
vuurtjesteken door schaatsenrijders in de Peel, welke zich een weinig willen 
verwarmen. Door den fellen wind is het vuur natuurlijk overgeslagen.

14 februari 1929  600 Spoorwegbiels verbrand. 
Maandagavond omstreeks 6 uur geraakte naar de "N. Venl. Crt." meldt, een partij, 
ongeveer 600 stuks, nieuwe spoorweg-biels gelegen nabij station Helenaveen in brand, 
vermoedelijk veroorzaakt door een passeerenden goederentrein. Aanvankelijk liet de 
brand zich vrij ernstig aanzien, door de in de onmiddellijke nabijheid staande acht
spoorwegwagons, geladen met turf en turfstrooisel. Dank zij het krachtdadig optreden 
van den rijksveldwachter Sieben, die spoedig ter plaatse was, geholpen door eenige 
behulpzame handen, wist men de wagons vlug in veiligheid te brengen en erger te 
voorkomen. Hadden de wagons ook vlam gevat, dan zou zeker tevens de op korten afstand
staande turfstrooiselfabriek met belendende gebouwen der gemeente Deurne een prooi 
der vlammen zijn geworden. De partij biels ging nagenoeg geheel verloren.

11 mei 1929  OSPEL. — Peelbrand. Woensdagavond ontstond tusschen de 14e en 16e baan 
in de Peel alhier een peelbrand, welke aanstonds flinke afmetingen aannam. Een 20 tal
H.A. veen brandde uit, terwijl meerdere hoopen turf eveneens een prooi der vlammen 
werden. De gemeenteveldwachter Hochstenbach verbaliseerde de Gebr. V. uit Meijel, die
door onvoorzichtigheid dezen brand hadden doen ontstaan.

14 mei 1929  GROOTE PEELBRAND.
Vrijdagavond plm. 6 uur ontstond brand in de Venraysche Peel, langs den weg eVnray-
Deurne aan den rechter kant van den weg. Voor zoover men kon nagaan is alles heide, 
gelukkig dat er tusschen de boerderij van dhr. v. Theil een greppel was gegraven 
anders was het vuur doorgeloopen naar de Deurnsche grond, waar alles vol stond met
turf. De brand duurde van plm. 6 uur tot laat in den nacht. Menige hectare heide is 
er verband. Dezen winter is de heide meerdendeels weggebrand aan den linkerkant van 
den weg, zoodat daar niet veel heide meer is. Dit is nu wel een groote tegenslag voor
de ymkers.

26 mei 1929  Vrijdagmiddag is te Someren in de Peel brand ontstaan. Weldra stond een 
uitgebreid complex in vlammen. Het vuur liep voort in de richting Hoogenbergen en 
later verplaatste het zich naar Meyel en Nederweert. Zeer veel turf verbrandde. Onder
leiding van de politie bestreden vele personen het vuur, en regen den nacht mocht men
er in slagen het eenigszins te bedwingen. Ook in de staatsbosschen heeft het vuur 
gewoed.

5 juni 1929  HORST.
PEELBRAND.
Reeds een acht dagen woedt er in de veenderij der gemeente Horst nabij de grens
Deurne brand. Het vuur zit in de droge turflaag en woekert langzaam voort, zoodat het
blusschen moeilijk is. Een achttal hoopen drogen turf zijn in het vuur opgegaan.

22 juni 1929  HELDEN GRASHOEK. = Not. Haffmans 1 Juli, 3 uur, in café L. Hunnekens, 
voor het gem.-bestuur: huis, tuin, bouwland en hei groot 2 H.A. 63 bewoond door 
Greymans. Voor het kerkbestuur: 22 H.A. weiland in Grashoek.

29 juni 1929  HELENAVEEN. – Notaris Haffmans, 9 Juli, 9 uur, ter plaatse voor de mij.
Helenaveen en voor de kinderen Bruis, veldvruchten.

2 juli 1929  In het water gereden. 
Vader van een groot gezin verdronken.
MEYEL (L.), 1 Juli. — Hedenmorgen werd uit de Helenavaart onder Deurne opgehaald het 
lijk van zekeren Smets uit Meyel. Waarschijnlijk is Smets in den afgeloopen nachtmet 
zijn rijwiel in de vaart gereden en jammerlijk verdronken. De ongelukkige wasvader 
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van een groot gezin. 
VERDRONKEN.
Gistermorgen werd uit de Helenavaart onder Deurne opgehaald het lijk van den smid 
Houtappels uit Meyel. Waarschijnlijk is hij in den nacht met zijn rijwiel in de vaart
gereden en  jammerlijk verdronken. De ongelukkige was vader van een groot gezin.

16 juli 1929  PEELBRAND.
Maandagavond j.l. ontstond wederom tusschen de Hoeven van Jaeger en Griendtsveen, op
Venray's grondgebied een groote peelbrand. De brand omvat alleen heide, voor zoover 
wij konden vernemen. 

18 juli 1929  VENRAY. De Peelbrand.
De Peelbrand welke Maandag is uitgebroken en waarover wij reeds melding maakten 
strekt zich over een groot terrein uit. Ettelijke Hectaren heide is reeds weggebrand.
Hoopen turf worden een prooi der vlammen. Naar we vernamen zit het vuur 1½ M. diep in
het veen. Dinsdagmiddag waren enkele huizen in gevaar. Door het krachtig op treden 
der Maatschappij Griendtsveen, kon erger worden voorkomen. Op Venray's grondgebied 
werd flink opgetreden door agent van politie Steerneman, en dhrn. Engels en Frans 
[N?]oijen, beide gemeentewerklui. 
Thans is men den brand bijna meester. 
Op een andere plaats in de Peel werd door de Marechaussee tegen een tweetal personen 
procesverbaal opgemaakt wegens het stoken van vuur. 
Men zij voorzichtig met vuur in de Peel.

18 juli 1929  VENRAY.
PELBRAND.  Ongeveer 1000 H.A. heide branden. De huizen bedreigd.
Maandag en Dinsdag woedde in de Peel op de grens tusschen Venraij en Deurne wederom 
een peelbrand. Een groote oppervlakte heide, ongeveer 1000 H.A., is een prooi der 
vlammen geworden. Dinsdag ontstond er gevaar voor huizen onder Deurne gelegen.

19 juli 1929  Veen- en heidebranden.
Sinds Maandag woedden onder de gemeente Venray, Horst en Deurne uitgestrekte heide- 
en veenbranden. Tusschen Venray en Deurne zijn naar schatting 1000 H.A. heide een 
prooi van het vuur geworden. Dinsdag ontstond er gevaar voor huizen onder de gemeente
Deurne gelegen. Door vereende krachten konden ze echter worden behouden. Ook tusschen
Horst-America en IJsselsteijn woedt het vuur, dat vele turfhoopen bedreigt. In de 
veenderijen der gemeente Deurne is reeds aanzienlijke schade door den brand 
aangericht. Het vuur wordt door gemeentewerklieden en particulieren bestreden. 

3 augustus 1929  HELENAVEEN.- Not. Haffmans, 6 Aug. 9 uur, ter plaatse voor Mij
Helenaveen 8½ H.A. haver in 22 perc. A. 20.75 A. in het Volksmeer.

24 augustus 1929  HELDEN-GRASHOEK. – Not. Haffmans Dinsdag 3 Sept. 6 uur nam. café 
van Mullecom verz. N V. Mij Helenaveen VERPACHTING 13.59.02 H. A. bouwl. en weil. in 
8 perc. van 1 tot 2 H.A.

8 juli 1930  De brand in het Griendtsveen gebluscht.
De groote brand, die sedert j.l. Woensdag in het z.g. Griendtsveen heeft gewoed, is 
gebluscht. Méér dan 1000 dagwerken turf zijn er verbrand en meer schade is er door 
aangericht.

17 september 1930  Heden is het 25 jaar geleden, dat ds. J. Pellinck 
ter Haseborg, predikant der Ned. Herv. Gemeente te Helmond, het predikambt 
aanvaardde. […] Na drie jaar emeritaat nam hij een beroep aan van Helenaveen, welke 
hij, na haar 9 maanden te hebben gediend, verwisselde met zijn tegenwoordige. Zijn 
arbeid te Helmond ving hij 14 Maart 1920 aan. […]

14 maart 1931  ALGEMEEN COLLEGE VAN TOEZICHT OP HET BEHEER. [van de Hervormde 
Gemeente] […] Vervolgens komen in behandeling een drietal klachten over 
beheerstoestanden te Helenaveen. Hierover zal het advies van het provinciaal college 
in Noord-Brabant worden ingewonnen. 

18 mei 1931  schuld aan de Erven Bos f18.604,40, exclusief verzorging en voedering 
van het vee en de schapen voor f700 plus f1500.

10 september 1931  akte van boedelscheiding op 28 april 1931. Aandelen 970 t/m 974.
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23 december 1931  Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Helenaveen W. L. v. d. Berg, cand. te
Groningen. 

24 december 1931  NED. HERV. KERK. Aangenomen: naar Helenaveen W. L. v. d. Berg, 
cand. te Groningen; 

Als het brandt in de Peel
2 maart 1932  OP DE SEVENUMSCHE HEI P.L.M. 600 H.A. VERBRAND.
2 Maart. De brand in de Peel, waaromtrent reeds in het kort werd bericht is in den 
afgeloopen nacht omstreeks 1 uur tot staan gebracht aldus het Alg. Hbl. Uit de nadere
berichten, die onze correspondenten in Limburg ons hedenmorgen telefoneerden, blijkt 
dat de brand gistermiddag om half een op het Sevenumsche terrein begonnen is. De 
felle Oostenwind joeg de vlammen over de droge heide, die binnen korten tijd over een
groote uitgestrekheid in brand stond. Ondanks krachtige pogingen om het vuur te 
stuiten is alleen op de Sevenumsche heide 500 à 600 ha terrein verbrand, waaronder 
ook vrij wat turf. Van het Sevenumsche terrein sloeg het vuur over op de veenderijen 
van de N.V. van der Griendts Landexploitatie en daarna op die van de N.V.
Maatschappij "Helenaveen". Tot overmaat van ramp brak gisteravond om half negen bij 
wachtpost 18 aan de spoorlijn Eindhoven—Venlo, vermoedelijk ten gevolge van vonken 
uit een locomotief, een tweede brand uit op de gronden van Grients veen. Onmiddelijk 
werden alle beschikbare krachten op het blusschen van dezen tweeden brand 
samengetrokken. Na groote moeite mocht het gelukken het vuur tegen één uur in den 
afgeloopen nacht meester te worden. Aan dezen tweeden brand vielen 20 tot 25 bulten
turf, eigendom van de "Griendtsveen", ten offer. Een juiste opgave van de schade is 
nog niet te geven, omdat de terreinen waar het vuur gewoed heeft, nog te warm zijn om
te betreden.
In het gebied van den brand,
In de nabijheid van Griendtsveen stonden wij eindelijk midden in de brandende Peel. 
In een wijden kring om ons heen zagen wij niets dan vuur, dat zich steeds meer 
uitbreidde. Voor ons een kale afgebrande vlakte. Een aantal tassen turf brandde nog 
en zette de omgeving in een hel rooden gloed. Even verder waren mannen bezig te 
blusschen. Het was personeel van de Veenderijmaatschappij Griendtsveen. Zij zagen in,
dat er tegenover zoon vuurzee weinig succes te wachten was. Traag pompte men uit de 
gracht om de gronden nat te houden. Hier en daar klonk het doffe slaan van de planken
waarmee men het vuur trachtte uit te slaan op die plaatsen, waar gevaar dreigde, dat
veen- en heidegronden verder zouden worden aangetast. Het was belachelijk, stumperig 
gedoe van een paar menschen tegenover de geweldige overmacht van het vuur en wij 
geloofden de mannen graag, toen zij ons verzekerden, dat er aan blusschen eigenlijk 
niet te denken viel, wanneer het Peelvuur zoo’n omvang heeft als nu. “Zouden de
Sevenumsche bosschen ook in vlammen opgaan?” vroegen wij. “Het is op het oogenblik 
niet te zeggen. Het kan hier soms dagen en weken branden, terwijl wij er niets aan 
kunnen doen”. “De boeren, die hier in de buurt wonen, zullen het wel benauwd hebben 
met deze vuurzee om hen heen”, merkten wij op. “Welnee, die slapen allemaal. Die 
hebben het al zoo vaak zien branden en er zullen er weinig zijn, die weten hoe 
geweldig het op het oogenblik hier brandt.” De wagen kon ons niet dichter bij het 
vuur brengen. Wij zouden zeker ergens blijven steken op de zandwegen. Wij draaiden 
daarom het vuur den rug toe en van den wagen uit zagen wij nog langen tijd naar het 
wreede spel der vlammen, dat hier voor een waarde van duizenden en duizenden in 
enkele uren vernielt.
Jaarlijks terugkeerende ramp.
Nader meldde men:
Terwijl de Peel op verschillende plaatsen in vollen gloed stond, heerschte in de 
dorpjes aan den rand diepe rust. Dit is niet zoo onverklaarbaar als het voor 
buitenstaanders lijkt.
Er gaat immers geen jaar voorbij zonder ten minste een flinken Peelbrand, ofschoon 
het zelden of nooit zoo hevig heeft gebrand als gisteravond en in den afgeloopen 
nacht. Bij zulk een brand is de veengrond tot op vaak groote diepte aan het branden. 
Aan weggraven of eenige andere wijze van blusschen is dan niet te denken. Het vuur 
woekert steeds voort in de richting van den wind en verbrandt alles wat het op zijn 
weg vindt. Dit is uitsluitend veen, bosch of heide.
Woningen liggen in de eigenlijke Peel niet. Wel op de zandgronden aan den rand van 
het Peelgebied, maar zoodra het vuur tot zoo ver gewoed heeft, dooft het vanzelf uit 
gebrek aan voedsel. De bewoners weten dit en maken zich daarom niet het minst 
ongerust, al is de vuurzee nog zzo uitgestrekt en al laaien de vlammen nog zoo hoog 
op. Wel liggen in het veengebied een aantal bewoonde plaggenhutten. Hier ziet men 
echter het dreigende gevaar meestal uren te voren naderen; bovendien hebben deze 
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Peelboeren weinig of niets aan inboedel te verliezen, zoodat ook ernstig gevaar daar 
denkbeeldig is.
Zoo is het te verklaren, dat hedenmorgen aan den burgemeester van Helden nog niets 
van den brand bekend was, ofschoon hij het heelemaal niet onwaarschijnlijk achtte dat
deze ook op zijn gebied gewoed heeft. Ook bij andere autoriteiten zijn moeilijk 
inlichtingen in te winne. Men vindt het een jaarlijks terugkeerende ramp, waar niets 
tegen te doen is, en die gelukkig nooit menschenlevens vergt. Eerst nadat de heeren 
er van op de hoogte gesteld waren, welk een buitengewonen omvang het vuur gisteren en
vannacht genomen had, werd de belangstelling grooter ....
Om twee uur vannacht kon het vuur te Helenaveen geen verder voedsel vinden. Daar 
heeft n.l. eenigen tijd geleden reeds een lichte brand gewoed, waardoor de Peelgrond 
tot asch is geworden.
Maar, zoo verzekerde ons de directeur der Griender mij. “Helenaveen”, het is niet 
onmogelijk, dat straks het vuur weer in nieuwe heftigheid oplaait, want de grond 
smeult nog overal en het vuur vreet zich nu steeds dieper in de Peelgronden.
Hier en daar staan nog enkele honderden hoopen turf te branden.

2 maart 1932  DE BRAND IN DE PEEL.
Het vuur gestuit.
Omtrent den brand in de Peel vernemen we nog het volgende:
In den afgeloopen nacht tegen twee uur kon het vuur te Helenaveen geen verder voedsel
meer vinden. Daar heeft n.l. eenigen tijd geleden reeds een lichte brand gewoed, 
waardoor de Peelgrond tot asch geworden is, maar het is niet onmogelijk, dat het vuur
weer in nieuwe heftigheid oplaait, want de grond smeult nog overal en het vuur vreet 
zich steeds dieper in den Peelgrond. Op het oogenblik is het vuur gedoofd, behalve 
enkele honderden hoopen turf, die nog in brand staan. Bij zulk een brand is de 
veengrond tot op een diepte van eenige meters aan het branden en aan weggraven of een
andere wijze van blusschen is dan niet te denken. Het vuur rolt in de richting van 
den wind en verbrandt alles, wat het op zijn weg vindt, dit is uitsluitend veen,
bosch en hei. Woningen liggen in de eigenlijke Peel niet, wel op den zandgrond aan 
den rand van het veengebied. Maar als het vuur tot zoo ver is gekomen, dooft het 
vanzelf uit gebrek aan voedsel.

2 maart 1932  Heide- en veenbrand in de Peel 
Ook enkele bosschen in vlammen opgegaan.
Uit Venlo wordt gemeld, dat gisteravond een groote brand is uitgebroken in het 
Peelgebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het vuur is waarschijnlijk 
ontstaan door vonken van passeerende locomotieven van de spoorlijn Venlo-Helmond. 
Over een lengte van 15 tot 20 K.M. strekt de vuurzee zich uit en wel van de 
Leunensche Heide nabij Venray tot aan Sevenum. Groote perceelen peelgrond, hoopen
turf en enkele bosschen zijn reeds in vlammen opgegaan.
Hoewel men overal pogingen in het werk stelt het vuur te stuiten, staal men vrijwel 
machteloos tegenover de vuurzee. Men vreest dat het eenige dagen zal duren, alvorens 
men den brand zal hebben bedwongen.
Nader wordt ons gemeld:
In den afgeloopen nacht tegen 2 uur kon het vuur te Helenaveen geen verder voedsel 
vinden. Daar heeft namelijk eenigen tijd geleden reeds een lichte brand gewoed, 
waardoor de Peelgrond tot asch geworden is, maar het is niet onmogelijk dat het vuur 
weer in nieuwe heftigheid oplaait. Op den grond smeult hel nog overal, en het vuur 
vreet steeds dieper in den Peelgrond. Op het oogenblik is hel vuur gedoofd, behalve 
enkele honderden hoopen turf, die nog in brand slaan. Terwijl de Peel op 
verschillende plaatsen in vollen gloed stond, heerschte in de dorpjes aan den rand 
van het Peelgebied diepe rust. Dit is niet zoo onverklaarbaar, als het voor den 
buitenstaander lijkt, en er gaat immer, geen jaar voorbij zonder dat minstens een 
flinke Peelbrand uitbreekt ofschoon het zelden of nooit zoo hevig heeft gebrand als 
gisteravond. Bij zulk een brand is de Peelgrond tot op een diepte van eenige meters 
aan het branden, en aan weggravingen of een andere wijze van blusschen is dan niet te
denken. Het vuur rolt in de richting van den wind, en verbrandt alles wat het op zijn
weg vindt. Dit is uitsluitend veen, bosch en hei. Woningen liggen in de eigenlijke 
Peel niet, wel op den zandgrond aan den rand van het veengebied, maar als het vuur 
tot zoover is gekomen, dooft het vanzelf uit gebrek aan voedsel.

2 maart 1932  BRAND IN DE DEURNSCHE PEEL 
In de Deurnsche Peel is gisteren eveneens een groote brand uitgebroken. Zeer veel
turf ging verloren. Omtrent den brand in Griendtsveen vernamen wij, dat hedenmiddag 
het vuur vrijwel bedwongen was. Nablussching is echter noodzakelijk, daar het vuur 
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toch nog, ondanks het jaargetijde, is ingevreten, evenwel niet in die mate als het ’s
zomers voorkomt. Een aanzienlijke hoeveelheid turf werd een prooi der vlammen. Op de 
veenderijen van de N.V. Griendtsveen gingen 25 à 30 bulten verloren.
[Gisterenavond te 6 uur is brand ontstaan bij wachtpost 18. Des nachts m half een was
men het vuur meester.]

3 maart 1932  HEIDEBRAND IN DE PEEL  Door de vonken van een locomotief.
Eergisterenmiddag is onder Griendtsveen in de Peel een heidebrand uitgebroken. Het 
vuur is vermoedelijk ontstaan doordat vonken uit de locomotief van een trein in de 
droge heide zijn terecht gekomen. Heftig aangewakkerd door den scherpen wind greep 
het vuur wijd om zich heen zonder evenwel een gevaarlijk aanzien te krijgen. Met alle
macht is men terstond met de bestrijding van het vuur begonnen. Daar echter met 
spuiten hier niets te bereiken valt, moest men zich vrijwel beperken tot het uitslaan
van de vlammen hetgeen uiteraard niet snel vorderde. De brand woedde nog hevig voort.
Er dreigde echter voor woningen e.a. geen gevaar. Van andere zijde seinde men ons 
nog: Hedenmiddag omstreeks 12 uur is een heidebrand ontstaan ter hoogte van het 
plaatsje America langs den spoordijk Helmond—Venlo gelegen onder de gemeente Horst. 
De brand werd krachtig aangewakkerd door den feilen Noord-Oosten wind en breidde zich
uit in do richting Griendtsveen, waar het vuur zich gedeeltelijk over de veenderijen 
der maatschappij Griendtsveen zijn weg baande naar de veenderijen der Mij.
Helenaveen. Deze brand duurt op het oogenblik nog voort. Behalve dat groote 
oppervlakten heide zijn kaalgebrand, werden ook flinke voorraden turf aangetast.

Een tweede brand.
Omstreeks zes uur gisteravond is een nieuwe brand ontstaan langs genoemde spoorlijn 
ongeveer ter hoogte van wachtpost 18 tusschen de stations Helenaveen en America. Deze
brand kon vrij spoedig worden gestuit.
In beide gevallen wordt de oorzaak gezocht in vuur van de locomotief van 
voorbijkomende treinen.

Een jaarlijksch verschijnsel.
VENLO 2 Maart. Dinsdagnacht tegen 2 uur kon het vuur te Helenaveen geen verder 
voedsel vinden. [zie verder boven]

12 maart 1932  DE PEELBRANDEN 
Het officieel rapport
Het officieele rapport inzake de oorzaak der Peelbranden, die verleden week onder de 
gemeente Deurne hebben gewoed wijst ten opzichte der meeste branden roekeloosheid der
belanghebbenden als oorzaak aan
De hoeveelheid gegraven turf, die verleden week te Griendtsveen bij de Peelbranden 
een prooi van het vuur is geworden, is thans vastgesteld op vijftig wagons.

24 juni 1932  VEENBRAND IN DE PEEL 
Het vuur vreet in de turfmassa's
Men bericht ons verder omtrent den veenbrand in de Peel, dat het vuur reeds dagenlang
voortsmeult in de turfvelden. Met groote happen vreet het vuur zich een weg in de 
massa's grauwe en zwarte turf. Naar schatting werden tot nu toe ongeveer 3500 kubieke
meters turf vernield. Als steeds gaat het blusschings- en bestrijdingswerk met groote
moeilijkheden gepaard, aangezien het vuur ntei zelden in het inwendige der massa's 
voortwoekert en in vele gevallen bezwaarlijk te bereiken valt

2 oktober 1932  40-jarig ambtsjubileum van J.A. Schalekamp: gedachtenisrede in de 
Hervormde Kerk te Helenaveen. 

18 oktober 1932  INDISCHE DIENST. Bestemd voor uitzending naar Oost-Indië: Ds. W. E. 
van den Berg, predikant bij de Protestantsche Gemeente in Nederl.-Indië, Helenaveen; 

31 december 1932  In 1932 kwam uit Groningen Mevr. de weduwe van den Berg-Jansen 
Schoonhoven naar Helenaveen met haar zoon die tot 1939 hier dominee is geweest. 

13 maart 1933  DE PEEL BRAND WEER.
Turfstapels in laaienden vuurgloed. 
De Venlosche correspondent van de Msb, seinde gisterenavond:
Zooals telken jare in 't voorjaar de Zwaluw met een onfeilbare zekerheid, naar onze 
koudere streken wederkeert zoo ook komen in het voorjaar op geregelde tijden eenige
Peelbranden voor.
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Niemand weet hoe het vuur ontstaat en geen mensch kan zeggen hoe lang de brand duren 
kan en hoe diep de vuurwolf zich in den zwamachtigen veenbodem invreet.
Zaterdagavond omstreeks acht uur is in de Peel nabij den grindweg Liesel—Helenaveen 
langs het afwateringskanaal de Peelvaart, de eerste Peelbrand van dit jaar 
uitgebroken. Door den helderen maannacht reden wij met onze auto naar de bedreigde 
plek. In diepe rust lag het Noord-Limburgsche land en scheen zich niet te bekommeren 
om het gevaarlijke element: vuur.
Van Helden reden wij via Panningen naar Meijel en terwijl onze oogen door het 
nachtelijk duister speurden doemde even voorbij het Kanaal een rossig-roode vuur 
schijn op die zich slechts vaag afteekende tegen den maanbelichten heuvel.
Al spoedig waren wij den vuurhaard genaderd. Voor ons uit aan den Zuidkant van de 
Heitraksche Peel brandde een 25--tal turfstapels.
Duizenden turven opgestapeld in hoopen van circa l½ M. hoog brandden als laaiende 
fakkels en verspreidden een hevigen gloed en 'n adembenemenden benauwenden turfrook.
Meerdere veenarbeiders uit Helenaveen waren druk in de weer rondom de brand endi 
hoopen een greppel te graven, zoo diep dat het bovenop liggende veen geheel werd 
weggespit en de droge zandgrond te voorschijn kwam. 
Uitbreiding van het vuur, dat zich zoo gaarne onder den grond vastvreet en dus 
ongemerkt voortwoekert, werd daardoor grootendeels voorkomen. 
De gloeiende en loeiende turfmassa's zullen inmiddels nog wel een paar dagen branden,
zoordat ze geheel zullen zijn uitgeteerd. 
Het is buitengewoon opvallend, dat er in het Peelgebied zoo weinig menschen zijn, die
zich ook maar iets van zoo'n Peelbrand aantrekken. Op een boerderijtje, dat 
nauwelijks 500 M. van de plaats van den brand verwijderd was, was alles in diepe 
rust, alsof dit brandje niet meer beteekende dan een regenbuitje. Alleen de kippen 
waren onrustig en bleven niet op hun stok en de haan kraaide met frisch geluid, als 
begroette hij in den fellen vuurgloed den komenden morgenstond.

13 maart 1933  [...] Zaterdagavond is bij Helenaveen de eerste peelbrand van dit jaar
uitgebroken... Een 25-tal turfstapels bevattende duizenden turven verbrandde.
Maatregelen zijn getroffen, dat het vuur niet onder den grond zal voortwoekeren. Men 
vermoedt echter, dat de brand nog wel een paar dagen zal aanhouden.

20 maart 1933 BOSCHBRAND NOORD-PEEL.
In de streek van Mill, in de Brabantsche Noord-Peel, heeft een hevige boschbrand 
gewoed. Doordat een krachtige stormwind uit het Zuid-Westen woei, was in korten tijd 
een uitgestrekt complex aangetast. Na langdurige blusschingspogingen van vele 
personen kon de brand tenslotte worden bedwongen. Een groote ?kte dennenbosch is is 
vlammen opgegaan.

19 april 1933  PEEL- EN BOSCHBRAND. 
Gemeentebosschen van Venray in vlammen. 
Boschbrandweer in volle actie.
Maandagmiddag is brand uitgebroken in de Meerselsche Peel gelegen tusschen Deurne en
Venray. De brand moet ontstaan zijn nabij de Kraaienhut aan den Provincialen weg. 
De Deurnsche brandweer, die onmiddellijk met groot materiaal te hulp snelde, kon 
tegen den fellen vuurgloed niets uitrichten. Aangewakkerd door den sterken N. O. wind
en gretig voedsel vindend in de droge turf - gronden, nam het vuur groote afmetingen 
aan en brandde tegen den wind in met groote hevigheid voort. Eenige H. A. stonden in 
een minimum van tijd in lichter laaie. Meters hooge vlammen stegen op en de 
brandweer, die door talrijke boeren uit den omtrek geholpen werd, bepaalde er zich 
toe vuurdijken op te werpen en vuurgreppels te graven, om aldus het vuur tot 
stilstand te brengen. 
Tegen den avond scheen het dan ook, dat de Peelbrand in hevigheid afnam. Gedurende 
den nacht is het vuur echter door de vuurdijken doorgebrand en Dinsdagmorgen 
gelijktijdig op vier verschillende plaatsen over een afstand van circa 10 KM. wederom
uitgebroken. Eenige bosschen in 't gehucht Merselo onder de gemeente Venray werden 
door het vuur ernstig bedreigd. Ook hier trachtte men door het opwerpen van breede 
vuurdijken de vlammen te stuiten. Dit is echter niet mogen gelukken en Dinsdagmorgen 
werden de gemeentebosschen van Venray door het vuur aangetast. 
De boschbrandweer van Venray werkt uit alle macht om den geweldigen boschbrand te 
blusschen, doch is hierin nog niet geslaagd. 
Het vuur brandt nog steeds met onverminderde kracht voort en over den omvang der 
schade is nog niets bekend.

22 april 1933  VLAMMENSPEL Zwarte plekken in Noord-Limburg.
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VENLO. — De afgeloopen week is in Noord-Limburg rijk aan branden geweest en het mag 
wel een merkwaardigheid genoemd worden, dat ieder jaar in het voorjaar, wanneer droge
winden uit Noord-Oostelijke richting over het land trekken, hier en daar het vuur 
plotseling uitbreekt om uitgestrekte bosschen en heidevelden te verwoesten.
Moeten we dus aan den schralen wind de schuld geven van al die branden? De vraag kan 
direct met "neen" beantwoord worden, want er is nog geen wind hoe heet of hoe droog 
ook, gespeeld heeft den boel in vlam te zetten. Het staat dus vast dat de oorzaak van
al die branden niet in den wind zit, maar dat deze gezocht moet worden bij de 
menschen, die nog maar altijd de beste raadgevingen en beden, om voorzichtig te zijn 
met het wegwerpen van brandende lucifers of het wegwerpen van sigaar of sigaret, of —
wat niet minder gevaarlijk is — met het uitkloppen van hun pijp, in den wind slaan en
die de achterlijke stelling innemen, dat ze zoo vaak een brandende pijp in de hei 
hebben uitgeklopt en zoo vaak een peukje sigaar in het droge gras hebben weggegooid 
zonder dat erdoor brand ontstond. En ze leven in de heilige verbeelding, dat de 
ongelukjes, die er op deze manier begaan worden, altijd afkomstig zijn van andere 
menschen en dat bij al hun onvoorzichtigheid zij noot een ongelukje zullen teweeg 
brengen.
Hoe moet men nu dezen menschen aan het verstand brengen dat allen, zooals we £r zijn 
ervoor moeten waken, dat de branden in bosch en hei, ophouden, of tenminste beperkt 
worden? We gelooven, dat het vechten tegen de bierkaai is, want altijd en overal ziet
men, buiten zijnde, de noodige waarschuwingen en raadgevingen, terwijl het niet 
zeiden voorkomt, dat juist achter het bordje met een waarschuwend opschrift een brand
uitbreekt....
Intusschen geven we de vertrapte hoop niet op en gelooven, dat tenslotte, gelijk de 
druppel den steen op den duur uitholt, de wandelaars na herhaalde waarschuwingen 
zullen inzien, dat "een sigaret in het droge gras" uiterst gevaarlijk.
Waar heeft het deze week, in. de beruchte Paaschweek, niet overal gebrand? In ieder 
dorp, in ieder gehucht, hoe klein ook, heeft het vuur grootere of kleinere 
verwoestingen aangericht. Trekt men door het land, dan ziet men overal uitgestrekte 
stukken zwartverbrande heide, verkoold houtgewas en zelfs verbrande dennenbosschen. 
Het is de vreugde van het z.g. Paaschvuur, maar het geschiedt op een beduidend 
rcekeloozer manier dan vroeger toen in iedere gemeente op de hoogste heuveltoppen 
teertonnen of reusachtige hoopen hout met afval in brand werden gestoken en de 
gansche buurt in den naderenden avond er omheen stond en zich verlustigde in het ten 
hemel lekkende vlammenspel. wachtende op het soms overdadig nuttigen van 
Paascheieren, die thuis, na afloop van het Paaschvuur, genuttigd werden
Dat mooie, oude gebruik, dat in het uiterste Noorden van onze provincie ook reeds aan
het uitsterven is, heeft veelal plaats gemaakt voor... het in rook doen opgaan van 
een perceel heide. Hetgeen nogal wat gevaar meebrengt.
Een Peelbrand in dezen tijd van het jaar is de gewoonste zaak van de wereld, zoodat 
de menschen, die in de buurt wonen, er niet de minste acht op slaan. Voor een 
vreemdeling lijkt zoon voorjaars-Peelbrandje soms heel wat, vooral wanneer hij in den
nacht deze ontdekking deed. Is die vreemdeling aan een blad verbonden, dan zal hij 
allicht naar de telefoon hollen om zn blad op de hoogte te stellen van wat hij zag 
Doch, wanneer de Peellanders van dergelijke, soms fraai gestelde branden lezen, halen
ze de schouders op. “Voor dat beetje!" zeggen ze.
Maar de Paaschdagen geven ook aan de andere zijde van de Ncord-Limburgsche Maas den
boschblusschers handen vol werk. Het brandde zeer ernstig op de Arcensche grens, het 
brandde op meerdere plaatsen onder Ottersurn, Gennep, en in de uitgestrekte gemeente 
Bergen — en het brandd ook eventjes op de Groote Heide te Venlo. Solidariteit?

10 september 1933  PEELBRAND TUSSCHEN MEYEL EN NEDERWEERT. 
Het vuur woekert langzaam voort.
Wederom is brand ontstaan tusschen Meyel en Nederweert in de Peel, die waarschijnlijk
reeds enkele dagen geleden ontstaan is, doch die zich eerst thans bij de toenemende 
windsterkte heeft geopenbaard. Het vuur heeft ongeveer een lengte van een km en een 
breedte van ½ km. Het vuur kruipt langzaam voort in Zuid-Westelijke richting. Nu eens
laaien de vlammen hoog boven den grond op, dan weer ziet men niets dan dichte 
rookwolken, daar het vuur op vele plaatsen op meer dan een meter onder den grond 
woedt. Met man en macht is men met het blusschingswerk bezig, doch het is tot nog toe
niet mogen gelukken het vuur eenigszins te beperken. Arbeiders uit Meyel en
Nederweert zijn bezig een greppel rondom het brandende gebied te graven, om zoodoende
te trachten het vuur binnen die oppervlakte te beperken. 
Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister.
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17 februari 1934  VEEN- EN GRASBRANDEN 
Het begon weer in de Peel
Men bericht ons uit de Brabantsche Peel, dat nabij het Peelkanaal onder de gemeente
Deurne een begin van een veenbrand is uitgebroken. Een gunstige factor was, dat er 
vrijwel windstilte heerschte, waardoor men erin slaagde den brand in de kiem te 
smoren.
Zooals bekend, zijn veenbranden, ook in de Peel, berucht en verraderlük, omdat zij de
eigenschap bezitten zich onder de veenlaag voort te planten en onverwachts groote 
uitbreiding te nemen. De mate van droogheid van den opperbodem speelt hierbij een 
groote rol, wat ook geldt voor de bekende "grasbranden". Dit voorjaar is wegens den 
regenarmen winter de toestand van heide, graskanten, enz. van dien aard, dat het 
gevaar voor grasbranden en uitbreiding daarvan vrij groot moet worden geacht. 
Voorzichtigheid bij het veelal opzettelijk afbranden van dorre graspanden lukt uit 
dien hoofde bijzonder gewenscht.

19 februari 1934  BRAND IN DE PEEL. 
Turfgebied over kilometers in brand. 
DEURNE, 18 Febr.
Zondagmiddag brak opnieuw een Peelbrand uit. Het vuur breidde zich smeulend over een 
groote oppervlakte uit. 
Door een lichten wind aangeblazen, breidde de brand zich snel uit, zoodat tegen het 
vallen der duisternis, die hedenavond door het wolkendek bijzonder dicht was, de 
geheele hemel boven de wijde Peel een groote vlammenzee geleek. 
Men kan niet van groot gevaar spreken aangezien op de plaats, waar de brand hei 
hevigst woedt, bijna geen huizen te bespeuren zijn. 
De oppervlakte turf, die vernield is, is wel enkele kilometers groot.

21 februari 1934  VEENBRANDEN IN DE PEEL 
Rosse vuurgloed tegen den avondhemel
Reeds maakten wij melding ervan, dat onder de gemeente Deurne een kleine Peelbrand 
uitbrak, die in de kiem. kon worden gesmoord. Wij wezen echter tevens erop, dat 
dergelijke veenbranden de eigenschap bezitten zich onbemerkt en daardoor ongestoord 
te kunnen voortplanten in de veenlagen onder het aardoppervlak. Het is die 
omstandigheid, welke het noodzakelijk maakt bij veenbranden steeds de grootste 
waakzaamheid in acht te nemen, want meer dan ééns is het gebeurd, dat gerulmen tijd 
nadat men het brandende element overwonnen waande, dit zich met vernieuwde kracht op 
meerdere punten tegelijk deed gelden.
Deze geschiedenis heeft zich herhaald. De kleine brand langs het Peelkanaal in de 
omgeving der kerkdorpen Liessel en Helenaveen, en die, dank zij de windstilte, 
verleden week kon worden beteugeld, is eenige dagen later opnieuw uitgebroken.
Tegen den avond van Zondag heerschte het vuur op talrijke punten over een 
aanzienlijke breedte. Behalve de veenlaag vatten ook de formidabele turfhoopen vlam, 
en zoo kreeg men weer het uit vroegere Peelbranden welbekende indrukwekkende 
schouwspel te zien. Een rosse vuurlijn legde zich vast in den avondhemel. 
De Peelwerker verricht kalm zijn blusschingsen bestrijdingsarbeid. Water gebruikt men
niet als het geëigende middel om veenbranden te blusschen. Meer afdoende helpt het 
zand. Steeds maar weer worden met kruiwagens nieuwe hoeveelheden zand aangevoerd.
Omtrent de schade aan door het vuur vernielde turf valt geen bepaalde mededeeling te 
doen. Uit den aard der zaak is het een eenigszins gunstige omstandigheid, dat de 
winter en dus het verbruiksseizoen bij uitmuntendheid grootendeels achter den rug is.
Daarnaast staat echter, dat den laatsten tijd in het veenbedrijf een vrij 
aanmerkelijke opleving valt te constateeren. Er is behoorlijke vraag naar turf 
gekomen en vele scheepsladingen zijn vooral gedurende de jongste maanden afgeleverd. 
In zooverre dus gevaar mocht dreigen voor een steeds verder om zich heen grijpen van 
het vuur, zou een stagnatie in de afleveringen met de daaraan verbonden 
bedrijfsschade het gevolg kunnen zijn.

17 maart 1934  Peel in vlammen.
Het vuur woedt over een lengte van ongeveer drie kilometer onder de gemeente Someren,
Asten en Nederweert.
Vrijdagavond tegen zes uur is door tot nog toe onopgehelderde oorzaak brand 
uitgebroken in de Limburgsch-Brabantsche peel. In betrekkelijk korten tijd had het 
vuur - door een fellen Z. O.-wind aangewakkerd - een angstvallig grooten omvang 
aangenomen. De veen- en heidebrand woedde na eenigen tijd namelijk reeds over een 
lengte van ongeveer drie kilometer en het vuur vrat als maar voort in Z. O. richting.
De vuurzee was dan ook tegen negen uur van dien omvang, dat naar het oordeel van 

#20130819  236  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

14870

14875

14880

14885

14890

14895

14900

14905

14910

14915

14920

14925

14930

14935

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

deskundigen uit de veenbedrijven alle bluschpogingen gevoeglijk ongedaan konden 
blijven.
De vuurzee, die Vrijdagavond in de peel woedde, was van zulk een omvang, dat het vuur
reeds op uren afstand waar te nemen was. Toch was de belangstelling bij het vuur 
betrekkelijk gering: wat groepjes personeel en arbeiders uit de verschillende 
veenderijen; de politie uit de streek en enkele peelwerkers, dat was de 
belangstelling, die er bestond voor het geweldige, min of meer beangstigende 
schouwspel.
Het vuur was niet dichtbij te benaderen. Niet alleen, om de geweldige hitte, die de 
brandende hei- en veengronden afwierpen, maar op de eerste plaats, omdat men er nooit
zeker van is, wanneer het vuur daar zijn vernielend werk verricht heeft. De strooken 
peelgrond, welke oogenschijnlijk door het vuur geheel zijn verteerd, blijven bijna 
steeds nasmeulen onder de grondoppervlakte. Lang blijft de afgebrandde peelgrond ten 
gevolge hiervan een geweldige hitte uitstralen en niet zelden gebeurt het, dat de 
brand met een plotselinge vuurstraal, die vanuit den turfgrond opschiet, in 
hernieuwde heftigheid ontvlamt. Temeer waar hier de vuurzee door den striemenden 
wind, die over de peel woedt, als het ware voortgejaagd wordt, moet men steeds op een
behoorlijken afstand van het vlammenspel blijven en is elke blusschingspogingen 
practisch onmogelijk.
Deskundigen zagen er Vrijdagavond tegen tien uur geen gat in, hoe dezen peelbrand tot
een einde zal komen. Het vuur heeft namelijk nog het grootste gedeelte van de peel 
voor zich en de wind woedt nog in alle heftigheid voort, zoodat het vuur steeds 
verdere gejaagd wordt over de Brabantsche en Limburgsche hei- en veengronden. De 
mogelijkheid bestaat nog, dat het vuur zal stuiten op een der wegen, die de peel 
doorkruisen. In de streek weet men echter uit ondervinding maar al te wel, dat het 
gevaar voor overwaaien der vlammen of voor het onder den aangelegden weg doorvreten 
van het vuur niet denkbeeldig is. 
Wie in de peel zit, ziet niet op een turfje en bij een peelbrand speelt een 
hectaartje grond geen voorname rol. Maar bij een vlammenspel zooals dat Vrijdagavond 
woedde, wordt toch enorme schade aangericht. Nog grooter zal deze schade echter 
worden, als de verschillende scheepsladingen turf, die over heel die streek verspreid
te drogen staan, alle door het vuur verteerd worden. En het gevaar hiertoe is groot.
Woningen liggen er in het thans geteisterde peelgebied weinig of geen. Bovendien ziet
de peelboer tijdig het dreigende gevaar. Hij kent zijn streek en weet, wat hem in 
geval van peelbrand te doen staat. Wanneer de vlammen huizenhoog oplaaien en over een
onafzienbare vlakte alles wat ze op hun weg ontmoeten kaalvreten en vernielen en de 
hemel over de heele streek rood kleuren, controleert hij even de windrichting en als 
deze niet naar zijn gebied wijst, segt hij tegen zijn vrouw “de peel brandt weer, 
Trien” en... stapt in bed. Een vuurzee zooals de stedeling zelden of nooit te 
aanschouwen krijgt, verwekt bij de lieden van deze streek weinig verbazing of angst: 
‘t is nu eenmaal een jaarlijks terugkeerende ramp, die wel aanzienlijke schade kan 
veroorzaken, maar toch niet als onoverkomelijk beschouwd wordt.
Naar we hedenmorgen bij informatie vernamen was de brand ingevolge de nachtelijke 
regens sterk verminderde en liep dood. Gevaar voor uitbreiding was niet meer 
aanwezig.

1 juni 1934  Nederweert.
Peelbrand. — De laatste dagen is de Peel weer aan 't branden voornamelijk tusschen de
zesde en tiende baan onder de gemeente Nederweert. De groote droogte en den tamelijk 
sterken wind maken blusschen nagenoeg onmogelijk, al zijn meerdere personen geregeld 
in de weer om te trachten het vuur te stuiten. Ook vele te dragen staande hoopen turf
zijn een prooi van het vuur geworden.

11 juli 1934  Ospel.
Peelbrand. Dinsdagmiddag brak in de groote Peel wederom een hevige peelbrand uit, 
welke, aangewakkerd door fellen Noord-Oostenwind spoedig een groote oppervlakte peel 
en heide in vlam zette. Met de groote droogte valt aan blusschen niet te denken, 
alhoewel hiertoe de noodige pogingen worden gedaan.

9 augustus 1934  PEELBRAND.
SOMEREN.
Dinsdagnamiddag vatte door onbekende oorzaak de Heusdensche peel wederom vlam. Binnen
korten tijd verspreidde zich dikke rookwolken, nu en dan verlicht door hoog 
oplaaiende vlammen, over de uitgestrekte heide en peelvelden. Een groote turfmijt in 
de omgeving ging in vlammen op. Eenige tientallen hectaren werden reeds een prooi der
vlammen. Dinsdagavond woedde het vuur nog steeds voort, Aan blusschen viel niet te 
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denken.

16 augustus 1934  GEWELDIGE PEELBRAND BIJ SEVENUM
Reeds enkele dagen geleden zag men aan den Westelijken horizon geweldige rookkolommen
drijven. De Peel brandde weer.
Dinsdag echter had de brand een groote uitbreiding gekregen  Waren op Maandag een 150
H.A. heide en veen verbrand, thans is de uitgestrektheid misschien dubbel zoo groot. 
De gemeentearbeiders hebben dag en nacht moeten werken om 't vuur terug te houden van
't ontgonnen gebied. De schade wordt vergroot, doordat verschillende bijenstands 
verbrand zijn, vooral van Duitsche imkers. Ook enkele korenmijten en gestoken turf 
gingen verloren. Op 't oogenblik van afzenden van dit bericht is 't vuur verminderd. 
Bij de biusschingswerkzaamheden onder leiding van burgemeester Everts, had deze 't 
ongeluk bij 't springen over een sloot een spier sis 't been te scheuren, zoodat hij 
zich onder dokters behandeling moest stellen.
De imkers zijn van meening, dat deze groote schoonmaak ook zijn goede zijde heeft. In
de volgende jaren zal n.l. jonge heide groeien op 't verbrande gebied, die veel meer 
honing geeft, dan de manshooge oude heide met weinig bloem. Merkwaardig is ook, dat 
de meeste bijen, die omkomen, niet met de korven verbranden, maar al vliegende door 
den rook bedwelmd worden en zoo den dood vinden. De korven, die in 't vuur gestaan 
hebben zijn hoewel gedeeltelijk ontvolkt, toch niet geheel verloren.

21 augustus 1934  Vlammen laaien in de Peel 
VIJFHONDERD HECTAREN VERKOOLD 
Met vlammenden muil verslindt de vuurwolf turf grond, heide en bosschen 
Het lokkende vuur
De Peel brandt. Weer voor de zooveelste maal. Nadat in de afgeloopen week reeds 
enkele honderden hectaren verbrand zijn, is Maandagavond de felle vuurgloed opnieuw 
opgelaaid. Over een uitgestrektheid van meer dan 500 H.A. is de grond verkoold. Een 
felle stormwind heeft de vlammen voortgezwiept over den bodem, die zulk rijk voedsel 
geeft. Op vijf plaatsen tegelijk woedden de vlammen in het gebied, liggend tusschen 
de Noorden Midden-Limburgsche dorpen Sevenum, Maasbree, Meyel, Someren, Asten en
Deurne.

De geheele Peel, de geheimzinige streek, onherbergzaam en haast onbekend, met haar 
onbegrensde zwarte einders, laaide Maandagnacht op in een wilden vuurgloed, die tot 
op vele kilometers afstand zichbaar was. Haast over het geheele Noord-Limburgsche 
land werd de scherpe, penetrante brandgeur door den stormwind voortgedragen. Tegen 
het aanbreken van den morgen woedden de vlammen nog voort. Doch het voedsel zal 
allengs verminderen.... 
De Peel brandt.... 
De Peel, die gemeden wordt, die anders door een dichten sluier voor het oog verborgen
blijft, zijn we gaan bezoeken in een stormachtigen macht. De vuurgloed, die reeds in
Venlo zichtbaar was, trok met magnetisch geweld.... 
Een kleine wagen suist over den weg. De wind beukt, huilt en giert om het blinkend 
ding, dat in rappe snelheid tegen de stormvlagen laveert en ondanks allen tegenstand 
bilometers vreet. Soms lijkt het, alsof de joelende windvlagen het kleine ding willen
opnemen, hoog van den gladden weg, om het met een fermen smak tegen de breede boomen 
langszij te smakken. Doch de auto suist voort en houdt zijn vaart. Ginds lokken de 
felle vlammen. De hemel is rood gekleurd. Ginds brandt het en fel ook. De wind speelt
vannacht gevaarlijke parten. Misschien loopen bosschen gevaar en hebben de 
kronkelende vlammen in haar wreed fonkelenden golvendans de armoedige plaggenhutten 
der Peelwerkers reeds geplunderd? Deze sombere overpeinzing valt over ons, nu de wind
fluitend giert. Zulk een aanmoediging kunnen de vlammen gebruiken! 
De vuurwolf zal breed zijn vlammenden muil opensperren. Gretig zal hij turfgrond,
heide en bosschen verslinden zonder ze te tellen, de vele hectaren, die armen 
peelbewerkers een schamel bestaan moeten geven.... 
De Peel brandt.... 
Achter Blerick op het open veld wanen we ons reeds dicht bij den lichtenden hemel. 
Vijf breede lichtbundels hangen in het zwarte firmament, vijf machtige schijnwerpers 
in de donkere, rumoerzieke lucht. Ginds brandt de Peel. Ginds worden de vlammen 
voortgezwiept! Doch waar? Waar is de haard? We trachten den afstand te schatten. 5 
tot 10 K.M.? We zouden het wel willen, maar de feiten zijn anders! Het "waar" is het 
fata-morgana der Peel, een wreed geheim. Haar raadsel verschilt slechts van de 
bekende woestijnverschijnselen, dat men hier zeker weet, dat het niet enkel 
luchtspiegeling is, ontstaan onder bepaalden atmosferischen druk. Het is géén 
zinsbedrog. De breede vuurgloed, die boven de sombere einders samengepakt is, doelt 
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met volstrekte zekerheid erop, dat er brand is en een felle ook. 
De Peel brandt...
Boomen en palen, huizen en schuren vliegen voorbij in eentonig gelid. Achter dichte
bosschen zien we een oogenblik den vuurgloed schuilgaan.

Lange vuurtrein
Na een wegkromming achter Horst kunnen we een openvlakte aan onze linkerhand 
overzien. Den gloed hebben we benaderd. Het is een breede, langgetrokken streep 
geworden, die heirood fonkelt en staroogt. Na nog een paar krommingen van den weg 
nabij Venray krijgen we plotseling de vlammen van heel dichtbij te zien. Het lijkt 
een lange vuurtrein, die langzaam met breede dampwolken vqortstoomt. Even bedekt een 
zwart silhouet, de romp en lange vlekwieken van een plotseling opgedoken molen, het 
helder vuurgezicht. Dan zien we de vlammen weer, die traag voortkruipen aan den 
einder, gluiperig als valsche slangen. 
Voor Venray buigen we af in de richting Deurne. De vuurhaard blijft aan onze 
linkerhand. We komen al dichter en dichter bij. Weer schatten we enkele kilometers. 
Doch weer is het gezichtsbedrog. De vlammen zijn nog even ver 
We rijden door een open vlakte. Hier heeft de wind vrij spel met onzen wagen, die 
zijn speelbal wordt. De motor zwoegt en dendert zwaar. De wind giert in sarcastisch 
grijnslachen om het blikke ding op raderen, dat zijn vaart doorklieven wil. De grauwe
boomen langs den smallen veldweg schudden rillend hun zwaarbeladen takken. Een kat 
sluipt plotseling snel den weg over, een donkere flits in het booglicht der 
autolampen. Een hond vult met zijn klagelijk wee gehuil het stormorkest aan....

Altijd weer vlammen
Deurne. Nog steeds de vlammen aan de linkerhand, vór ons uit! Richting Asten, na 
eerst tot groote ontstemming van den dampenden auto een diep karspoor van een 
veldweg, die doodliep, beproefd te hebben. Dan krijgen we de vlammen van zeer 
dichtbij te zien. We stoppen en meten den afstand met de oogen. Het is nog ver, wel 
twee uur gaans! Ertusschen ligt een breed moeras, verraderlijk diep!
Opnieuw voort. Opnieuw een veldweg ingeslagen. Ook ditmaal vergeefs. Dan maar Someren
en het kanaal probeeren te bereiken, dat ons in het hartje van de Peel voeren kan. De
weg, vlak langs het kanaal is smal. Enkele maanden geleden verdronken hier vier 
menschen bij een nachtelijken tocht. De wind giert Doch ginds lokken de vlammen, die 
gevoelens verstompen. En langs het kanaal gaat de tocht voort. De vuurgloed wordt 
bloedrood weerkaatst in het donkere water. De wind spoelt en slaat spattende golven, 
die tegen de loodrechte wanden beuken. De wagen snort voort. Vlak naast ons liggen 
het donker kanaal en de roode gloed. Het water ligt met den weg gelijk... Overmoedige
autobestuurders worden zonder de minste hindernis gastvrij opgenomen. 
We probeeren het water weg te denken. 
Het vlammen-spel aan de overzijde levert een machtig gezicht. Fellaaiend klimmen ze 
omhoog, kronkelen en werpen fantastische gestalten van zich af. Onverwacht zinken ze 
weer weg, rook dampend, in den grauwen bodem. Die dan opnieuw begint te gloeien in 
steeds wijder reikenden kring... 
Daarboven stijgen dichte rookwolken op. Tot 'n breeden bundel strengelen ze samen. 
Rood beschenen spreiden ze zich uit en deinen weg naar den grauwen achtergrond zonder
eind. We ontmoeten twee marechaussees, twee fietsten en 'n hond. De mannen der wet 
wijzen ons den weg naar den vuurhaard. Brugsluis 14 moeten we oversteken...!

Zoeken
Dat moet gezocht worden. We komen een brug voorbij en stoppen. Aan de overzijde is 
geen weg. We komen een sluis voorbij. Geen weg. Weer een brug. Nog geen weg. Sluis 
brug en een weg, dien we inslaan. Mis. De weg loopt dood in het veen. Terug. Nieuwe 
sluis, nieuwe brug. Eindelijk no. 14. We glijden er over heen. Weer liggen de vlammen
aan onze linkerhand. Aan de hand van een kaart zoeken we uit, waar we ons bevinden. 
Het blijkt, dat we bezig zijn in een groote boog om den vlammenhaard heen te rijden. 
Dat is de bedoeling niet. Het is twee uur.... midden in de Peel, midden in een 
stormigen nacht. 
Doorzetten! We rijden door Nederweert en probeeren voor de zooveelste maal een 
zandweg. Vergeefs. Hij had ons dwars de Peel kunnen invoeren. 
Kelpen en Leveroy laten we achter ons liggen. Dan slaan we op goed geluk een weg 
in... 
Het geluk is nu met ons. We bereiken den vlammenhaard. Wel moeten we ruim een half 
uur loopen, maar komen zullen we er. 
Nog steeds gloeit het. Hoe dichterbij, des te machtiger schouwspel. Het is een 
feëriek aspect. Lange rijen turfhoopen, gereed voor verzending, zijn uit elkaar 
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gevallen, verkoold reeds. Zij zijn het, die als fakkels oplichten in den nachtelijken
hemel, die tot op verre afstanden hun rooden lichtgloed verspreiden. Millioenen 
vlammen spelen hier hun spel...
Enkele peelboeren houden de wacht. Zij blijven op eerbiedigen afstand, want de hitte 
is ondraaglijk. Het roode licht werpt sombere schaduwen over hun verweerde gezichten.
"Er is niets aan te doen," vertelt er een. "Afwachten tot er regen valt. Blusschen 
baat niet. Waar haal je water vandaan? Maar afwachten. Het gaat wel uit. Het brandt 
ieder jaar. We kunnen er niets tegen doen." 
"Loopen de plaggenhutten geen gevaar?" 
"Sommige ! Maar de bewoners wekken we tijdig, als er gevaar dreigt. Enkele van ons 
houden om beurten dag en nacht de wacht." 
"De schade....?" 
"Ja, veel scha, maar wat te doen? Kan-nie helpen. Maar opnieuw graven, nieuwe hoopen 
zetten....!" 

De oorzaak weet men niet. Soms ontstaat de brand door kwaadwilligheid. Dan weer zijn 
achtelooze toeristen de schuldigen. En de boeren zelf, vooral de ouderen, gelooven, 
dat de brand vanzelf, "vaneiges" ontstaat. Zij zijn van meening dat al kan men boven 
den grond ook geen vlammen zien, ondergronds de vlammen toch blijven voortsmeulen om 
vooral bij dagen met sterken wind plotseling te voorschijn te komen. Deze brand woedt
thans ruim een week lang. 500 H.A. turf-, heide- en boschgrond is verbrand. Gebluscht
is hij nog geenszins. Integendeel, bij een wind als dezen kunnen de vlammen makkelijk
nog groote afstanden afleggen. 
Regen is de eenigste kans, dat het blusschingswerk afdoende wordt. Soms, zoo 
vertellen ons de boeren, veroorzaakt de dichte samenpersing van de heete lucht een 
regenval, die speciaal boven de Peel neerkomt. Dan is het vuur spoedig gedoofd. De 
wind is nu nog sterk. De lucht kondigt geen regen aan. De peelboeren moeten afwachten
tot het getij hun gunstiger is. Zelf ingrijpen kunnen ze niet. Alleen sleuven graven 
kan in sommige gevallen nog redding brengen. Maar daarvoor is de wind thans te 
heftig. 
De vlammen worden nu over de greppels heen gestuwd. En dan worden veel moeite en 
zware inspanning vergeefsch. 
Het vuur smeult voort op een diepte van 50 tot 60 c.M. onder de grond. Op plaatsen 
hebben we zelf over den vuurhaard geloopen. Toen we de hand tegen den grond hielden, 
konden we de opstijgende warmte duidelijk voelen. Van onderop werken de vlammen zich 
omhoog. Eenmaal aan de oppervlakte vinden zij ruimschoots voedsel in de dichte heide 
en het verdorde grastapijt. Op veenplaatsen, die in bewerking zijn, tasten de vlammen
direct de opgestapelde turfhoopen aan, die in een oogwenk een prooi der vlammen 
worden. Zoo blijven èn ondergronds, èn in de heide èn in de bovenste veenlagen de 
vlammen voortkruipen. Soms dagen, weken, zelfs wel maanden lang!

Veel schade
De brand, die momenteel woedt, richt veel schade aan onder de bijenbevolking. leder 
jaar zetten tientallen imkers hier hun korven uit. Zaterdag liepen ruim 160 korven 
gevaar door de vlammen aangetast te worden. Op het laatste nippertje werden ze echter
door de eigenaren gered. Een 6-tal bijenhutten met inhoud gingen echter in de vlammen
op. Van de geredde kasten was de verf verbrand, het hout geschroeid, terwijl vele 
bijen den verstikkingsdood in den rook gevonden hadden. Ondanks hun momenteel verlies
waren de imkers echter niet pessimistisch gestemd. Ofschoon zij vele bijen verloren 
hadden en ofschoon veel honing waardeloos geworden was, hadden de imkers veel hoop op
het komend jaar, als de thans verbrande oppervlakte geheel met jong opgeschoten, 
frissche heide begroeid is. Voornamelijk aan dit jong gewas zit de bloesem, waaruit 
de bijen de meeste honing weten te zuigen. 
De brand heeft aan den turfbodem veel schade aangericht. Het verwoeste Peelland is 
grootendeels eigendom der gemeente Helenaveen. 
Als in het Oosten de ochtend omhoog klimt verlaten we het trieste oord van 
vernieling. De eens zoo prachtvolle vlakte, vooral in Augustus, als de hei volop 
bloeit en het geheele landschap een lichtblauw en paars bloembouquet schijnt, is 
zwart geblakerd.

22 augustus 1934  De brand in het Peelgebied 
Schade tot dusver gering
Reeds meer dan een week woedt in het Limburgsch-Noord-Brabantsche Peelland een vrij 
ernstige peelbrand, die, naarmate de wind sterker wordt, in hevigheid toeneemt en 
uitgestrekte heide- en peelvelden aantast. Tientallen hectaren heideveld, welke thans
in bloei staan, zijn reeds door het vuur vernield, terwijl enkele turfhoopen en op 
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aangrenzende landerijen staande korenmijten, eveneens door het vuur zijn aangetast. 
Hollandsche en Duitsche imkers, die hun bijen in de heide hebben gelaten, hebben uit 
voorzorgsmaatregel de korven naar de overzijde van het Helenaveensche kanaal 
overgebracht.
Dank zij de gunstige windrichting bestaat er voor de uitgestrekte bosschen, welke 
hier en daar aan het Peelland grenzen, geen gevaar. Zoodra de wind straffer wordt, 
jagen zware verstikkende rookwolken over het peelland en de omliggende dorpen, 
terwijl het vuur zich voortplant over heide en het gras waarmede de peelvelden op tal
van plaatsen bedekt zijn. De schade is tot dusver gering en zal indien de 
windrichting gunstig blijft geen grooten omvang aannemen.

22 augustus 1934  Weer brand in de Peel.
Maandag is in de Peel, nabij Schepensberg onder Meyel een veenbrand ontstaan, die 
door den fellen Zuidwestelijken wind werd aangewakkerd en zich tegen den avond 
uitstrekte over een gebied van 50 H.A. 
Groote hoeveelheden voor vervoer gereed staande turf werden een prooi der vlammen. 
Ook is het vuur overgeslagen naar eenige in de nabijheid van het brandende terrein 
staande korenmijten. Met het oog op de droogte en den hevigen wind viel aan blusechen
niet te denken. De verbrande turf is niet verzekerd. 
Naarmate de wind opstak, is de Peelbrand in hevigheid toegenomen. Vooral tegen den 
avond deed een straffe Zuidwesten wind het vuur opnieuw oplaaien, zoodat dit met 
groote snelheid over de Peelvlakte joeg en uitgesterkte Peel- en heidevelden in de 
nabijheid van Meyel in lichtelaaie zette. 
Verschillende hoopen uitgegraven turf werden naar veiliger plaats overgebracht. Het 
vuur woekerde echter met zoodanige snelheid, dat vele veenarbeiders met 't werk niet 
steeds slaagden, zoodat hier en daar turfhoopen vlam vatten en een prooi werden van 
het vuur. 
Ook enkele korenmijten gingen verloren. 
Zware, dichte rookwolken joegen over het Peelland. 30—40 K.M. in den omtrek was de 
scherpe reuk van de verbrande turf merkbaar. Naarmate de wind ging liggen, nam ook de
hevigheid van het vuur af. 
Zoolang echter de windrichting gunstig blijft, is geen ernstig gevaar te duchten. 
Alhoewel uitgestrekte Peelvelden zijn verbrand, is de schade slechts gering.

24 augustus 1934  De Peel. - De Peelbrand onder deze gemeente is zoo goed als 
uitgewoed. Het terrein biedt links van ‘t rijwielpad naar Helenaveen een troostelooze
aanblik, terwijl aan de andere zijde de hei in vollen bloei staat. De zwart 
geblakerde oppervlakte beslaat naar schatting 600 H.A.

15 september 1934  De bijenwolf in de Peel
Na de Peelbrand, waarin verschillende bijenvolken danig gedund werden, komt momenteel
weer een nieuwe ramp de imkers daar treffen. Een geweldige invasie van bijenwolven, 
veroorzaakt thans ernstige schade. Duizenden en duizenden honingspeurders hebben 
reeds het leven moeten laten. 
Nog nooit sinds menschenheugenis is dit roofzuchtige insect in de Noord-Limb. streken
zoo veelvuldig voorgekomen. De meeste imkers wisten alleen door vakliteratuur van het
beslaan van dezen bijendooder af. 
De rijksbijenconsulent, de heer Giesbergen, werd met het ernstige euvel in kennis 
gesteld. De bijenexpert is voor dat doel zelf de vorige week ter plaatse een 
onderzoek komen instellen. Een vijf en twintigtal imkers maakten onder zijn leiding 
een inspectietocht langs de nestelplaatsen dezer bijenroovers.

8 januari 1935  NEUHUYSKADE 8  DEN HAAG
Zeer geachte Heer,
In antwoord op uw schrijven d.d. 7 Januari bericht ik U dat ik hedenavond de door U 
per giro gestorte f600- (rente aan f15000- à 4%) ontvangen heb. Het door U ontvangen 
giro billet strekt dan als bewijs hieraan. Misschien dat ik verleden jaar er daarom 
niet over schreef.
Met vriendelijke groeten
Hoogachtend  C.E.A. Bos-vGilsev/dPals
[gekopieerd uit het archief van N.V. Maatschappij Helenaveen van het RHC Eindhoven]

25 oktober 1935  J. Baronesse van Boetzelaer
?  REKENING voor den heer Maatschappy Helenaveen te Helenaveen van Mr. FR. HAFFMANS,
NOTARIS TE HELDEN.
DEBET
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Kosten Hypotheekakte ten beh Mvr Wed. J Bos hoofdsom f29,500 f182--
Doorhaling hypotheek en beslag 232/35 f 25--

18 december 1935  Ospel.
PEELBRAND.
Zondagmiddag ontstond aan de zg. Musschenbaan in de peel alhier een brand welke door 
den wind aangewakkerd, spoedig grooter afmetingen aannam, zoodat Zondagavond de lucht
van den weerschijn geheel verlicht was en tot op zeer verren afstand was te zien. 
Doordat het de laatste dagen gevroren had, zijn dergelijke peelbranden niet 
gevaarlijk, daar slechts het ruwe gras enz. op de bovenlaag wegbrandt. Door het 
invallen van regen- en sneeuwbuien in den nacht van Zondag op Maandag werd deze brand
spoedig vanzelf gebluscht.

#20130819  242  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

15270

15275

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

25 november 1936  Vergadering plaatselijk comité voor huwelijksgeschenken 
Prinses Juliana op 25 nov '36

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
Collecte splitsen parochies
aangewezen pastoors en dominé's eereleden
collecten kan worden gehouden
volstaan de inleiding
verzameling van gelden
patronage van comité voor elk kind een kwartje
voor kinderen een kinderfeest. Begrooting bestemd
voor de kinderen. Tractatie belasten  ? 19 feb 1889
legpenning ?  ?en en chocolade
?der gedacht indeeling comité's.
Cleutjens bedoeling verstrekt over de gemeente kinderen
met Asten
uitgemaakt secrets penningmeester
Joosten en Cleutjens sub comité voor
?
Fransen Vlierden en Jacobs Vlierden sub comité.
?ansen vraagt wel nationaal is
voorzitter  Coolen omvatten eenige politieke groepen

inge? aijandig gesteld kan da

voor 15 dec bijeenkomen
nation comité en als zoodanig ? om ?
Fransen zeer jammer vind een nationale ?
niet ?
voorzitter zal niet gepubliceerd
Coolen niet zal ?
Te Strake een van ? in een van zaken
Fransen even willen memoreeren ? hiervan ?
te brengen
Voorzitter een bijzondere en elk ? ??
Rademakers op welke wijze
voorzitter met bril af
Rademakers open  harten
voorzitter schoolgelden
Vermeulen geschoten beurzen

1 april 1937  [advertentie] HYPOTHEEK
PENSIOENFONDS INDUSTRIEELE MIJ. HEEFT GROOTE BEDRAGEN BESCHIKBAAR
Voor Eerste Hypotheken tegen een rente van 3½ % à 4 % op courante woon- en 
winkelhuizen, alsmede op boerderijen en landerijen. Percentage tot 50 % - 3½ %, tot 
60 % - 3 ¾ % tot 66 % - 4 % rente.
Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 14548, Adm. Handelbl.

2 april 1937  [Hagenaar]
2 April 1937.
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De Administratie “Algemeen Handelsblad” N.V.
N.Z.Voorburgwal 234-240
A m s t e r d a m . C
Mijne Heeren,
Naar aanleiding van Uw advertentie deel ik U mede, dat ik voor een 
landbouwonderneming zoekende ben een 1ste hypotheek ter grootte van 3½ à 4 ton.
Bedoelde bezitting heeft thans een crediethypotheek van f. 300.00.- en wenscht deze 
om te zetten in een vaste hypotheek. Het meerdere kapitaal moet strekken tot verdere 
ontwikkeling van haar bezit.
De bruto-ontvangsten bedragen thans f. 30.000.- en het is te wenschen, dat deze nog 
belangrijk zullen toenemen.
Het bezit is groot 1700 [1200] hectare, waarvan 600 hectare bouw- wei- en tuinland 
met de noodige woningen en bedrijfsgebouwen, in totaal 113 stuks.
Het geheele bezit werd in najaar 1931 getaxeerd op een waarde van f. 1.000.000.-.
Gaarne bereid tot meerdere inlichtingen, verblijf ik in afwachting van Uw antwoord.
Hoogachtend,

29 april 1937  Hypotheek-aanvrage
Betreft hypotheek-aanvrage groot f. 400.--,- op 17 H.A. bouw wei en tuin met de 
noodige woningen en bedrijfsgebouwen.

5 april 1938  EEN WELKOME BRAND.
Zaterdagnamiddag ontstond in de peel aan de zg. Heinenbaan. Aangewakkerd door den 
fellen wind nam deze brand spoedig in omvang toe en waar deze tot elf uur des avonds 
duurde, brandde een oppervlakte heide en droog gras van meerdere hectaren grootte af.
In de avonduren was de lucht rood van de weerkaatsing van het vuur. Hierop kwam de 
regen van Zondagnacht en was Zondag alles weer gedoofd. Volgens de peelarbeiders is 
een dergelijke brand thans welkom, daar buiten wat droge heide en gras niets kan 
verbranden en hierdoor weer een peelbrand voor de zomermaanden, althans in het thans 
in brand geraakte deel, als uitgesloten is te beschouwen.
Zoo was deze brand een welkome brand, hetgeen zelden het geval is.

25 mei 1938  Voor den Venloschen Kantonrechter 
VUURWERK IN DE PEEL.
Het jonge en blonde Sevenumsche knechtje, dat door den deurwaarder uitgenoodigd werd 
zich uit het luisterende publiek los te maken en ons aller middelpunt te vormen, had 
op een van de vele en droge dagen van April de onvoorzichtigheid begaan in het droge 
gras en in de even droge heide van de Peel z’n brandende pijp uit te kloppen. Er zou 
geen haantje naar gekraaid hebben, ware het niet, dat hij daarmede brand gesticht 
had. Nauwelijks had hij de wandaad bedreven of de wind joeg breede rookwolken de 
hooge lucht in — de Peel brandde. Eerst probeerde hij het vuur te doven met z’n jas 
en toen dat niet lukte greep hij naar de schop, doch de onachtzaamheid was eenmaal 
gepleegd en als de straf op de booze daad breidde het vuur zich onheilspellend uit. 
Er was geen houden meer aan. Zoo sloegen de vlammen over naar een boschje en dat ging
er heelemaal aan. Zijn pijp had 'n schade aangericht van tweehonderd gulden. 
Uit de conversatie, die hij dezen morgen met het gerecht pleegde, konden we opmaken, 
dat de blonde en argelooze knaap bij ‘t uitbreiden van den Peelbrand een houding van:
Ik weet van niets, ging aannemen. Toen de politie hem dan ook verhoorde, trachtte hij
zich in nevelen te hullen, doch hij vergiste zich in den kleinen getuige die met hem 
in de Peel toefde. Deze gaf een schildering van het gebeurde en deed hem bij wijze 
van spreken den das om. 
Nu vanmorgen had hij z’n geheugen volledig teruggevonden. Hij wist precies wat hij 
gedaan had en wat er gebeurd was. Tot den knaap, die bij hem was geweest had hij 
gezegd: "Laat ons maar naar huis gaan, dan komt er niets van, en daarmede getuigde 
hij van z’n groote naïviteit ten opzichte van de intelligentie van de politie — een 
naïviteit, welke reeds enkele uren later door de feiten gelogenstraft werd. 
Den rechter deed het genoegen, dat de zondaar opeens wederom helder van geest was 
geworden en dat hij alle doekjes thuis had gelaten Hij toonde zich thans in z’n volle
schuld en — het was slim van hem. Een zondaar, die bekent en berouw toont, is nog te 
helpen: op hem hebben vermaningen vat en het stemt de balie altijd tot verheugenis 
een gederailleerde op het goede pad te hebben gebeurd. 
Zelfs de ambtenaar scheen door zooveel berouw getroffen te zijn. Hij zette de straf 
uit aan 15 gulden of 15 dagen — tenslotte een koopje voor zulk 'n grandioos vuurwerk.
— Goedkoop hè! sprak de rechter. 
— Ja, zei de blonde jongen schuchter. 
Misschien heeft de Sevenumer niet terstond begrepen wat de rechter met dat enkel 
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woordje wilde zeggen en is hij heengegaan in de hoop er over veertien dagen nog wat 
af te krijgen, doch dan begaat hij z’n tweede vergissing....

3 augustus 1938  DEURNE.
Zware peelbrand onder Venraij en Deurne.
Een zware peelbrand is uitgebroken onder de gemeenten Deurne en Venraij. De brand is 
door onbekende oorzaak ontstaan in de turfvelden liggende onder de gemeente Venraij. 
Door den vrij sterken wind beweegt zich het vuur meer in de zuidelijke richting en 
eenige honderden hectaren turfgrond zijn reeds verbrand. Met man en macht wordt het 
vuur door arbeiders bestreden. Het geheel neemt steeds een grooteren omvang aan. Een 
massa korven bijen uit alle streken der provincie Limburg en Brabant, die in de peel 
zijn geplaatst tracht men nog zooveel mogelijk tegen het vuur te beschermen. Door het
geweldig warme weer, en de machtige vuurzee is het slechts mogelijk door het leggen 
van dammen het vuur op een zekeren afstand te houden en te beperken. Het 
blusschingswerk wordt met kracht dag en nacht voortgezet.

3 augustus 1938  DEURNE.
DE PEEL BRANDT WEER.
Omtrent den hier woedenden peelbrand vernemen we nader dat de brand woedde over een 
oppervlakte van 5 K.M. breedte. Nergens laaiden de vlammen hoog op, doch overal 
liepen de kleine vlammen en vraten aan de hei en lage ruigte. Aangewakkerd door den 
wind, breidde het vuur zich nog steeds uit in de richting van den spoorweg. Eeven 
scheen de wind meer naar het Westen te draaien, doch later bleven de vlammen loopen 
naar den kant van Griendtsveen. De brand bleef ten Noorden van het fietspad dat van
Griendtsveen door de Peel naar IJsselstein loopt. Op enkele plaatsen sloegen de 
vlammen over het pad heen, doch konden dan spoedig uitgeslagen worden. Een hut, welke
aan genoemd fietspad niet ver van den spoorwegovergang in den weg Deurne-Griendtsveen
ligt, liep ook gevaar, doch werd door de vlammen gespaard.
Er viel niet aan te denken om deze uitgestrekte vlammende vlakte te blusschen of uit 
te slaan. Men wilde dan ook slechts het voortloopen van de vlammen naar de spoorlijk 
stuiten. Dinsdagmiddag werd te Venray opnieuw om hulp verzocht. Omstreeks twee uur 
arriveerde op een vrachtauto een aantal Venraysche werklui om het vuur te stuiten. 
Men verzocht ook de Venraysche motorspuit te sturen, hoewel men aanvakelijk vreesde 
dat men te kampen zou krijgen met gebrek aan bluschwater. Ook vreesde men, dat het 
blusschingswerk zonder gasmasker welhaast onmogelijk zou zijn in den dichten rook, 
welke over een groot stuk van dit gebied hing.
Toen zich de toestand ernstiger liet aanzien, werd ook de Deurnesche vrijwillige 
brandweer met haar motorspuit gealarmeerd. De motorspuiten van Deurne en Venray 
tastten toen gezamenlijk de uitloopende vlammen aan. Uit het kanaal bij de spoorlijk 
te Griendtsveen trok men volop water. In den vroegen avond was de toestand zoo, dat 
het gevaar voor de gemeente Deurne geweken was. De Deurnesche vrijwillig Brandweer 
keerder toen met haar motorspuit naar Deurne terug. De brand woedde toen nog over een
uitgestrekt gebied. ‘s Nachts werd door menschen uit Venray bij het vuur gewaakt.
Men vermoedt, dat onvoorzichtigheid van jagers, die de vorige week in dit gedeelte 
der Peel jaagden, oorzaak van den brand is geweest.
4 augustus 1938  BRAND IN DE PEEL Venray helpt.
Reeds verscheidene dagen is er brand in de Peel tusschen IJsselstein en Griendtsveen 
in Noord-Brabant. Dinsdag was de brand op zijn felst en er werd van alle kanten hulp 
ingeroepen, o.a. uit Venray. Het vuur had toen een breedte van vier a vijf kilometer.
Uit Venray ging een heele vrachtauto met werklieden en later ook de motorspuit naar 
het bedreigde gebied. Er werd water betrokken uit het kanaal bij de spoorlijn te
Griendtsveen. De Venraysche helpers hebben na het blusschingswerk nog langen tijd bij
het vuur bewaakt, zoodat er wel weinig kans zal zijn, dat het vuur nog uitbreiding 
vindt.

6 augustus 1938  DEURNE.
DE PEELBRAND.
De zware peelbrand welke woedde tusschen de gemeente Deurne en Venray over een 
oppervlakte van ruim 5 K.M. is thans nagenoeg afgeloopen, dank zij ‘t kranig optreden
van arbeiders uit de gemeente die dag en nacht bij ‘t vuur gewaakt hebben.
Door het verminderen van den nogal sterken wind is men er thans in geslaagd de 
uitgestrekte vlammende vlakte te blusschen en uit te slaan. Ofschoon toch nog gewaakt
wordt, vermoedt men niet dat nog eenmaal opnieuw brand zal ontstaan. Deze zware
peelbrand, vergezeld van dichten rook, was vanuit den trein prachtig waar te nemen, 
terwijl het geheel ‘s avonds ‘n fantastisch gezicht gaf. De motorspuiten van Deurne 
en Venray zijn nog ter plaatse geweest, doch men achtte het niet noodig te blusschen.
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De  brand als deze is lange jaren in de Peel niet meer voorgekomen.

24 september 1938  PEELBRAND.
NEDERWEERT.
Sinds Woensdagmiddag woedt in de Peel alhier aan de 11e en 12e baan een peelbrand. 
Onder leiding der politie is getracht dezen te stuiten, hetgeen echter in verband met
de droogte nagenoeg niet is gelukt.
Waar vermoedelijk deze brand door brandstichting is ontstaan, stelt de politie 
hiernaar een onderzoek in.

9 maart 1939  Brief van B en W aan Z.E. Heer W.E. van den Berg te Helenaveen H40 met 
verzoek om zijn hond te muilkorven. 

31 mei 1939  Zware hei- en veenbrand in Oost Brabant  
400 ha heide een prooi der vlammen 
Gistermiddag om twee uur is in de heide, 500 m uit den provincialen weg Asten-Meyel, 
brand ontstaan. Door de groote droogte plantte het vuur zich snel voort, zoodat ook 
het veen van de Peel werd aangetast. Honderden hectaren heide en veen zijn aan de 
vlammen ten offer gevallen. Veel turf van particulieren en van de maatschappij
Griendtsveen werd door den brand vernield. 
Met vereende krachten, waarbij ook arbeiders uit de werkverschaffing meehielpen, 
slaagde men er in op 2 km afstand van de Zuid-Willemsvaart het vuur tot staan te 
brengen. Het had zich 4 km voortgevreten. Vierhonderd ha fraaie natuur, waar zich 
veel wild ophield en waar een groote verscheidenheid vogels, zooals korhoenders, 
patrijzen en roofvogels, juist hun broedtijd aanving, werden troosteloos 
zwartgebrand. Een schaftlokaal ging mee in vlammen op. Den geheelen avond en den 
ganschen nacht werd er bij het terrein gewaakt. Er is geen gevaar voor directe 
uitbreiding. Personeel van de maatschappij bleef water geven, om het diep in het veen
vretende vuur zoo weinig mogelijk kans te geven zijn vernielende werking te 
hervatten. Daartoe werden ook breede brandstrooken gegraven. De schade kon nog niet 
met juistheid worden opgegeven. 

6 juni 1939  NEDERWEERT.
HET BRANDT NOG STEEDS IN DE PEEL.
De laatste dagen is de brand in de Peel onder deze gemeente van de eerste tot de 
tiende baan zeer sterk toegenomen, zoodat men Zondag honderden personen bezig zag het
vuur bestrijden en zooveel mogelijk gestoken en te drogen staande turf in veiligheid 
te brengen.
Maandagmiddag nam het vuur nog steeds in omvang toe en schreed voort in de richting 
der arbeiderswoningen van de veenderij “in de Moost” alhier. De directeur dezer 
veenderij verzocht daarom assistentie van de brandweer, welke dan ook spoedig met 
alle beschikbaar materiaal ter plaatse kwam en het dreigend gevaar voor de huizen 
wist af te wenden. Veel gestoken turf is echter verbrand.
Het is te hopen, dat spoedig het weer omslaat, daar deze reeds ongeveer een maand 
woedende peelbrand slechts tot staan kan komen bij eenige dagen aanhoudende regen.

10 juni 1939  DE BRANDWEER.
Drie maal naar den peelbrand.
In een week tijds is de plaatselijke brandweer driemaal ter assistentie geroepen bij 
den nog steeds voortsmeulenden peelbrand.
Dinsdag na Pinksteren werd met de brandweer van Someren hulp verleend bij den grooten
peelbrand in de Astensche Peel.
Maandagmiddag diende hulp te worden geboden om de arbeiderswoningen van de
Griendtsveen Mij in “de Moost” alhier te beschermen tegen het steeds naderbij komende
vuur en Dinsdagmiddag werd voor de derde maal de hulp ingeroepen om de groote 
voorraden turf nabij “de Moost”, van de Griendtsveen Mij., voor opbranden te 
beschermen, hetgeen gelukte, daar het naderbij komende vuur hier tot staan kon worden
gebracht, doordat uit het peelkanaal voldoende water kon worden betrokken.
Zoo heeft de onlangs aangeschafte motorspuit in twee weken tijds reeds vier maal 
goede diensten bewezen, daar enkele dagen vóór Pinksteren ook nog hulp werd verleend 
bij den brand op Staat, toen schuur en stallingen van den heer Brinkmans afbrandden, 
waarbij het woonhuis behouden werd.
Zaterdag werd verder nog op drie plaatsen in de kom der gemeente gedemonstreerd met 
deze spuit om te zien of uit de waterlossingen rond de kom voldoende water betrokken 
kon worden om een eventueelen brand in de kom te blusschen. Deze demonstratie slaagde
uitstekend. Wanneer nu nog de brandweer eens grondig gereorganiseerd is en een auto 
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of truck kan worden aangeschaft om spoedig met de spuit ter plaatse te zijn, dan is 
hierdoor in een reeds lang bestaande behoefte voorzien en een groote veiligheid 
gewaarborgd.

7 maart 1940  In aansluiting op het besprokene, waarbij U mededeeldet dat Uw Zuster, 
Mevrouw Groote, over 1939 wilde genoegen nemen met een rentevergoeding van 4% in 
plaats van 4½% over de hypothecair verstrekte gelden, zoo kom ik U melden dat deze 
rentevermindering uitmaakt F.28.500.- à ½% gedurende een jaar is F.142.50. [...]
Tevens wilde ik U nogmaals dank zeggen voor Uwe bemiddeling inzake het a.s. royement 
van de hypotheek voor den verkoop van pl.m. 100 H.A. heide aan Sevenum, waarbij u 
mededeeldet dat Mevrouw Groote hiertoe bereid was onder voorwaarde van een extra 
aflossing groot F.3000.-
Hierdoor wordt dan bereikt dat de hypotheek nog zal bedragen F.25.000.-

27 april 1940  BRAND IN DE PEEL.
Maandag en Dinsdag heeft onder de gemeente Deurne en Horst de eerste Peelbrand van 
dit jaar gewoed. De brand is Maandagnamiddag door onbekende oorzaak ontstaan nabij
Helenaveen. Aangewakkerd door den sterken Oostenwind breidde het vuur zich snel uit 
over een groote uitgestrektheid heide- en veengrond aan weerskanten van de
Helenavaart.
De vlammen liepen voort tot aan het Deurnsche Kanaal, alwaar het personeel van de
turfstrooiselfabriek, geassisteerd door omwonenden en een groot aantal militairen in 
den loop van den avond het vuur wisten te stuiten.
Dinsdag voormiddag laaide op hetzelfde terrein de vlammen opnieuw op. Het vuur woedde
thans vrij hevig in het opgeschoten hakhout langs den weg Griendtsveen naar
Helenaveen en bereikte nagenoeg de woningen, welke langs de Helenavaart zijn gelegen.
De bewoners dezer woningen wisten te voorkomen, dat enkele partijen turf verloren 
gingen. In den namiddag scheen het vuur de groote turfloods en andere gebouwen van de
gemeentelijke turfstrooiselfabriek te bedreigen. Daarop werd de vrijwillige brandweer
uit Deurne gewaarschuwd, welke door het aanleggen van een groot tegenvuur erin 
slaagde uitbreiding te voorkomen. Ook Dinsdag hebben militairen en burgers 
krachtdadig aan het bestrijden van den brand deelgenomen.
Burgemeester mr. R. Lambooy van Deurne bracht ‘s middags een bezoek aan het terrein 
van den brand, om tevens de schade, welke op het gemeentelijk veenbedrijf was 
aangericht te inspecteeren.
Tengevolge van het feit, dat in den afgeloopen winter alle voorraden turf zijn 
opgeruimd, stond thans practisch geen gestoken turf op de terreinen, waar de brand 
woedde.
De schade is dan ook niet groot.
Men zij voorzichtig met vuur. 

20 mei 1940  DE KOSTBARE PEELLINIE DEED GEEN DIENST
Een smaad rust op Deurne 
Dagen van spanning, teleurstelling en wanorde
Wij lezen in "De Zuidwillemsvaart": De vijf dagen van het tragische verzet der 
Nederlandsche weermacht tegen de sterke Duitsche strijdkrachten waren voor Deurne 
dagen van bijzondere spanning, van teleurstelling en ook van eenige wanorde. En het 
laatste was hier erger dan het eerste...! 
Niemand had in Deurne vermoed, dat de groote strijd 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 het 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. Toen deze vliegtuigen boven de Peellinie kwamen, werden ze wel 
door de Nederlandsche militairen onder vuur genomen, doch een bombardement bleef uit.
Het bombardement bleef den geheelen morgen uit. Intusschen functioneerde al spoedig 
de luchtbescherrmingsdienst met zijn verschillende afdeelingen.
Den geheelen voormiddag bleef men in spanning de nadering van den vijand afwachten. 
In het vroege middaguur kwamen in Deurne de eerste militairen aan, die met den vijand
in contact waren geweest. De wildste geruchten deden nu de ronde. Er passeerden nu in
den namiddag meerdere kleine groepen van de Maaslinie, die verder trokken in de 
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richting Helmond. De Duitschers waren wel over de Maas getrokken, vernam men nu, doch
nu was er nog de sterke Peellinie. Algemeen verwachtte men in den nacht van Vrijdag 
op Zaterdag een hevig bombardement der Peellinie. Ook ditmaal bleef het bombardement 
uit. Toch werd de bevolking dezen nacht wakker geschrikt door geweldige knallen. Deze
bleken afkomstig te zijn van het doen springen van bruggen en boomen. Nader bleek dat
de Peellinie ontruimd was.
Bedreigd door omsingeling was het 27ste regiment om ongeveer 1 uur in dien nacht den 
aftocht achter de Zuidwillemsvaart begonnen. Deze aftocht voltrok zich in de volgende
uren onbelemmerd. Om zes uur in den morgen konden de genietroepen, die het laatste 
ontploffingswerk hadden verricht, ook aftrekken. Nu lag Deurne dus alleen door de 
onbezette Peellinie beschermd, open voor de Duitsche troepen. Algemeen was de 
bevolking erg teleurgesteld door dezen spoedigen aftocht. Men kon het haast niet 
gelooven. dat de Peellinie. die zoo geweldig sterk was en zulke geweldige sommen 
gelds had gekost, zonder eenig gevecht verlaten werd! Teleurgesteld trachtte men te 
berusten in de komst der Duitsche troepen. Om 12 uur des middags vertrokken echter 
nog Deurnesche vrijwilligers in de richting van Eindhoven. Van den anderen kant kon 
men echter opgelucht zijn: verzet der Peellinie zou met zich mee hebben gebracht, dat
Deurne zeer zwaar zou zijn beschoten.
Om één uur Zaterdagmiddag kwamen de eerste Duitsche voorposten Deurne binnen het 
geweer in den aanslag, langs den Zeilbergschen en den Vlierdenschen weg. Spoedig 
volgden gemotoriseerde troepen en later ruiterij. Gewaarschuwd via de radio-centrale 
door den burgemeester, bleven de meeste inwoners tijdens den intocht der Duitsche 
troepen binnen hun woningen. De houding der Deurnesche burgers zoowel als die der 
Duitsche soldaten was correct: er viel geen enkel schot. De Duitschers trokken echter
onmiddellijk door naar Helmond en van een blijvende bezetting was er nog geen sprake 
Spoedig kwam de bevolking weer op de straat om de Duitsche troepen te zien en hun 
zwaai en degelijk materiaal te bewonderen.
Zoo kwam de eerste avond onder de Duitsche bezetting. Wat er echter in de gemeente
Deurne gebeurde in dien nacht, die daarop volgde, (in den nacht van Zaterdag op 
Zondag dus) en ook nog op den voormiddag van den Zondag, kan men slechts met schaamte
en weerzin neerschrijven.

Nauwelijks waren de Nederlanders afgetrokken en Deurne door de Duitschers genomen, of 
inwoners dezer gemeente maakten gebruik van den gezagloozen toestand om de barakken en 
andere militaire verblijven te plunderen. De militairen hadden door hun plotselingen 
aftocht niet alleen zeer veel munitie, doch ook allerlei ander materiaal achter moeten 
laten. Zoo werden zij, die het vaderland en de gemeenschap met hun leven moesten 
verdedigen, door de eigen medeburgers geplunderd en bestolen. Niet alleen werden 
fietsen, motoren, dekens en riemen gestolen, doch zelfs werden de koffertjes en 
valiezen der vertrokken jongens opengebroken en de hemden en Engelsche hemden er 
uitgetrokken.

En het waren niet alleen de minst vermogenden, die deze afschuwelijke schanddaden 
begingen. In Helenaveen en Griendtsveen werden niet alleen de militaire barakken en 
verblijven geplunderd, doch ook de door de bewoners verlaten huizen. Kantoorlocalen 
werden overhoop gehaald. Papieren en paperassen werden over den vloer gestrooid, 
blijkbaar op zoek naar geld. Eerst Zondagmiddag kwam aan deze schandelijke bedrijven 
een einde.
Laat in den namiddag vervoegden zich eenige leden der beweging "Brabantia Nostra" ten
gemeentehuize en drongen er bij het voormalige dagelijksche bestuur der gemeente op 
aan, dat onmiddellijk een einde zou worden gemaakt aan de wanorde. Zij stelden voor, 
dat de gemeenteraad in een spoedeischende vergadering de macht zou overnemen en
Deurne zou besturen totdat de Duitsche bezetting het bestuur geheel in handen zou 
hebben. Met klem eischten zij krachtig optreden tegen de plunderingen. Weth. Wijnen 
deelde mede, dat de Burgemeester krachtige maatregelen voorbereidde. Inderdaad maakte
Burgemeester Lambooy dien middag via de radiocentrale bekend, dat plunderingen “op de
meest meedoogenlooze wijze” zouden worden gestraft. Het was toen echter te laat. Er 
was reeds voor een kapitaal ontvreemd. Des avonds werden nieuwe maatregelen 
betreffende hen, die geplunderd hadden, bekend gemaakt.
Sinds deze schanddaden werden gepleegd welke een donkere bladzijde teekent van
Deurnes geschiedenis, gebeurde er niet veel bijzonders meer. Men schikte zich in zijn
nieuw lot. Tweemaal daags gaf de burgemeester via de radiocentrale mededeelingen. 
Daar slechts betrekkelijk weinig menschen bij de centrale zijn aangesloten, wisten 
velen niet van toeten of blazen. Toch stabiliseerde zich de toestand al spoedig. 
Woensdag werd er weer gewerkt.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven de voortdurende komst van Helmondsche 
eierkoopers. Honderden en honderden Helmonders trokken naar Deurne, om daar tegen den
prijs van anderhalven cent per stuk eieren te koopen. Gepakt en gezakt zag men ze 
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aftrekken.

5 oktober 1940  HEIDEBRAND IN DE PEEL. 
Door het uitwerpen van brandplaatjes.  
Door het uitwerpen van vele brandplaatjes hebben Engelsche vliegtuigen Maandagmiddag 
brand gesticht op talrijke plaatsen in de Peel tusschen Sevenum en Griendtsveen. Op 
een oppervlakte van ongeveer 2000 H.A., welke grootendeels bestaan uit moeras, veen,
heide en bosch, woedde het vuur, dat, aangewakkerd door den straffen wind, groote 
plekken heeft verwoest.
Burgemeester Everts uit Sevenum liet de brandweer uitrukken, terwijl ook arbeiders 
van de werkkampen America en Sevenum, naar de bedreigde plaatsen trokken, om bij het 
blusschingswerk behulpzaam te zijn. Het bleek, dat slechts de heide vlam had gevat, 
zoodat men door het aanleggen van een tegenvuur den brand bij Sevenum kon stuiten.
Daar er gevaar bestond, dat het vuur over een kanaal zou overslaan op stapels turf, 
waarschuwde de burgemeester den heer Derksen, opzichter van de Mij. Helenaveen, die 
met een aantal arbeiders het gevaar aan de Griendtsveensche zijde van de Peel wist te
bezweren. Omstreeks zeven uur in den avond was men het vuur meester. De schade bleef 
beperkt tot een groote oppervlakte heide. Militaire doelen zijn uiteraard nergens 
aanwezig.

23 november 1940  overleden de moeder van dominee van de Berg: Antonia Johanna Jansen
Schoonhoven

31 december 1940  Aangenomen: Naar Helenaveen (toez.) cand. D. Schakel te De Bilt.

18 april 1941  Aangenomen: naar Helenaveen cand. D. Schakel, hulppred. te De Bilt 
(Utr.).

15 mei 1941  Nederweert.
Boschbrand. — Zondagmiddag brandde te Nederweert-Leveroy een bosch van dhr. Tunissen 
af Door tegenstoken kon verder uitbreiden tot andere aangrenzende bosschen worden 
voorkomen.
Aan de Banen ontstond eveneens dien middag een begin van brand, welke door leden der 
Duitsche Weermacht spoedig bedwongen werd, zoodat hier weinig schade ontstond.
De groote droogte der laatste weken gebiedt de uiterste voorzichtigheid in bosch,
heide en peel.

11 juli 1942  DEURNE.
— Schaderegeling. — De burgemeester der gemeente Deurne maakt bekend, dat zij, die 
door den veenbrand van 29 April jl. schade hebben geleden aan turf van hun peelvelden
en op vergoeding prijs stellen, hiervan voor 20 Juli a.s. schriftelijk mededeeling 
kunnen doen bij den directeur der Gemeentelijke Veenderijen.

7 juni 1943  Aangenomen: naar Gorssel D. Schakel te Helenaveen. 

3 augustus 1943  Beroepen: te Helenaveen J. A. Alsfelt cand. en hulppred. te 
Terneuzen. 

18 augustus 1943  Aangenomen: naar Helenaveen (toez.) J. A. Alsfelt, cand. en 
hulppred. te Terneuzen 

16 februari 1944  OUDE MAN TE GRIENDTSVEEN VERDRONKEN.
Toen de familie Horstman te Griendtsveen haar 76=jarigen vader wilde wekken ontdekte 
men, dat de oude man niet meer te bed lag. Bij een ingesteld onderzoek zag men het 
lichaam van dezen man in het kanaal achter de woning drijven. De zoon spong te water,
doch het bleek, dat de levensgeesten reeds geweken waren.

20 september 1944  Oorlogshandelingen in Oost-Brabant en Midden-Limburg, najaar 1944
Genoteerd uit “het Vaderland” (via de website kranten.kb.nl), dus door de Duitse bril
gezien! 
- Interinf is Internationale Informationsbüro.
- oorlogscorrespondent van het DNB in het Westen heet Alex Schmalfuss. 

23 september 1944  Helmond 
Britsche troepen bij Helmond teruggeslagen. 
Heden meldt Interinf: Britsche troepen, die gisteren van Eindhoven in oostelijke 
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richting aanvielen, werden bij Helmond in bloedige gevechten om een brug over het 
kanaal teruggeslagen. De brug werd opgeblazen.

25 september 1944  Someren, Helmond 
Het Internat. Informationsbüro meldt nog d.d. 23 dezer: […] Pogingen der Anglo-
Amerikanen om de basis van den naar Nijmegen leidenden weg door aanvallen naar het 
Oosten te verbreeden, werden meestal in den tegenaanval afgeslagen. Daardoor kwam het
voornamelijk in het gebied van Helmond en Someren, waar Anglo-Amerikaansche 
pantserstrijdkrachten onder bescherming van het vuur van gemotoriseerde artillerie 
over de Zuid-Willemsvaart poogden te trekken, tot een verbitterd gevecht van 
verscheidene uren, dat eindigde met het afslaan van alle aanvalspogingen. 
Nader wordt Zondag gemeld: […] Nadat de overzetpogingen van de Britten over de Zuid-
Willemsvaart bij Helmond en Someren waren mislukt, herhaalden zij hun pogingen 
zuidelijk van Helmond en thans met meer succes. Het lukte hun, in de buurt van Asten 
een klein bruggenhoofd te vormen, waarop thans tegenaanvallen worden ondernomen. 

26 september 1944  Asten, Helmond De aanvallen op de luchtlandingstroepen tusschen 
Waal en Rijn blijven vorderingen maken. Evenzoo is een ten Zuiden van Den Bosch 
gelande groep thans omsingeld. 
Bij Asten, Zuidoostelijk van Helmond, konden de Britsche tankspitsen eenig terrein 
winnen. Doch hier zijn Duitsche tegenaanvallen gaande. 

27 september 1944  ten oosten en zuidoosten van Helmond 
In midden-Nederland, vooral in het gebied van Eindhoven, duren de hevige gevechten 
voort. Terwijl vijandelijke aanvallen Zuid-Westelijk van Veghel mislukten, kon de 
vijand ten Oosten en Zuid-Oosten van Helmond eenige kilometers naar het Oosten 
opdringen. 

29 september 1944  Omtrent den strijd op Nederlandschen bodem wordt verder nog aan 
berichten van D.N.B. en Interinf. het volgende ontleend: Ook ten Z.O. van Nijmegen 
handhaafden de Britten hun druk, hoewel zij geen vorderingen konden maken. Er waren 
pantsergevechten tusschen Nijmegen en Helmond. Tevens was er Britsche druk in de 
richting van ’s Hertogenbosch. Hevige gevechten hadden plaats bij Reuzel. […] Een 
Britsche aanval bij St. Oedenrode mislukte. De Duitschers heroverden Hees, hiermee 
den geallieerden corridor naar Nijmegen weer doorsnijdend. 

30 september 1944  Naar aan het D. N. B. wordt gemeld, ontstonden Donderdag aan den 
West-, N.- en Oostkant van het geallieerde penetratiegebied van Eindhoven en Nijmegen
harde gevechten. De zeer aanzienlijke strijdkrachten, welke de geallieerden hier 
hebben geconcentreerd, pogen zich met alle geweld bewegingsvrijheid te verschaffen. 
De geallieerden oefenden derhalve bijzonder sterken druk van het gebeid van Eindhoven
uit op den weg ’s-Hertogenbosch – Nijmegen en van het gebeid van Helmond uit naar het
N.O. op den weg langs de Maas naar Nijmegen. Uit deze aanvallen ontstonden hevige 
afweergevechten ten W. van Eindhoven, ten W. en ten N. van Veghel en bij de heuvels 
nabij Boxmeer. Tegenaanvallen wierpen de opgedrongen Britten op verschillende punten 
terug. 

3 oktober 1944  zuidoosten van Helmond 
Ten Z.O. van Helmond ontwikkelde zich uit aanvakkelijk zwakke aanvallen een hevige 
pantserslag, die voor de Duitsche troepen met succes verliep. Hier en bij den strijd 
in genoemde sectoren werden in den loop van Zondag 45 vijandelijke tanks 
stukgeschoten. De beteekenis, die de Britten aan dit strijdgebied hechten, blijkt ook
uit het feit, dat zij, ondanks de slechte weersgesteldheid, gedurende den geheelen 
dag met jachtbommenwerpers en slagvliegtuigen en den strijd te land ingrepen en 
probeerden de achterwaartsche verbindingen van de Duitsche troepen te verstoren. 

5 oktober 1944  Deurne Te Deurne zijn ongeveer honderd gewapende terroristen, die 
armbanden op hun burgerkleeding droegen, in Duitsche gevangenschap geraakt. 

7 oktober 1944  zuidoosten van Helmond 

10 oktober 1944  Vlak ten O. van ??eghel werd de over de Willemsvaart naar ?? Z.O. 
opdringende vijand teruggeworpen. 

18 oktober 1944  oosten van Helmond Ten oosten van Helmond werd de vijand uit een 
penetratieplek geworpen. 
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19 oktober 1944  ENGELSCHE AANVAL BIJ HELMOND OPGEVANGEN 
Ten oosten van Helmond gingen de Engelschen met sterke strijdkrachten en 
ondersteuning van bommenwerpers tot den aanval over. Onze troepen vingen de 
vijandelijke aanvallen op en wonnen terrein terug, dat tijdelijk verloren was gegaan.
De vijand leed zware verliezen aan dooden en gewonden en verloor 47 tanks. […] 
… bij Aken Dinsdag opnieuw een offensief ontketend heeft op de lange flank tusschen
Eindhoven en Nijmegen. Na een zeer hevige artillerie voorbereiding ging ’t tweede 
Britsche leger hier, ondersteund door talrijke formaties gevechts- en 
slagvliegtuigen, ten O. van Helmond met eenige pantserdivisies en verscheidene 
infanterieformaties tot den aanval over. Deze werd echter over de geheele linie 
afgeslagen, waarbij de Britten 47 tanks verloren. 

20 oktober 1944  [DOO]RBRAAKPOGINGEN BIJ HELMOND MISLUKT 
Helmond, Deurne, Venlo In Nederland hebben onze troepen ten ??? van Helmond de 
doorbraakpogingen van den vijand, die met zeer krachtige ??werking van artillerie en 
slagvlieg(tuigen) werden ondernomen uiteengesla(gen).?en tanks werden stukgeschoten. 
[…] 
In het gebied van Venray werd een nieuw soort pantsergevechtswagen buitgemaakt, die 
bijzonder laag gebouwd zijn en twee kanonnen met langen loop dragen.
Interinf meldt verder nog dat in Nederland de hevigheid van het Britsche offensief, 
dat den Amerikaanschen aanval op Aken moet ondersteunen, is toegenomen ten Oosten van
Helmond, tusschen Deurne en Venray, dat na verbitterde straatgevechten des nachts 
werd prijsgegeven. In de overige frontsectoren zijn de aanvallen der Britten reeds 
voor de Duitsche gevechtslinie mislukt. 

23 oktober 1944  Weermachtbericht van Zaterdag 
?s ten oosten van Helmond in het vuur ?n onze afweerwapens ingestort. […]
??RMACHTBERICHT VAN VRIJDAG 
Geconcentreerd vuur van alle ??ens, hardnekkige tegenstand en vast-?/den 
tegenaanvallen hebben ten oosten ?? Helmond de poging der Engelschen ??deld ons 
bruggenhoofd ten westen van ?? Maas in te drukken. Een aantal vijan-??jke tanks werd 
daarbij vernietigd. […] 
DE STRIJD OP NEDERLANDSCHEN BODEM 
De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het westen, Schmalfuss, meldt dd. 20 
October 
Aan het W. front is thans ook het gebied van Venray zwaartepunt geworden. Het 
geraakte na verbitterden strijd in handen van den vijand, die uit het gebied van 
Overloon met tanks aanviel. 
De concentratie van artillerie, die met dezen aanval parallel loopt, wijst er op, dat
de vijand plannen heeft in de richting van de Maas. 

30 oktober 1944  Asten, Meijel, zuidoosten Helmond, Weert 
Duitsche infanterie- en tankformaties hebben – naar Interinf meldde – tusschen de 
gebieden ten Z.-O. van Helmond en ten O. van Weert de Britsche stellingen 
aangevallen, doorbroken of ver naar achteren gedrongen. O.a. werd het plaatsje Meiel 
na een verrassende omsingeling stormenderhand veroverd. De Duitsche aanvallen ten O. 
van de Zuid-Willemsvaart tusschen Asten en Weert hebben ook zaterdag goede 
vorderingen gemaakt. Bij een Britsche tegenaanval ten Z.-O. van Asten vielen alle 
tien aanvallende tanks ten offer aan den Duitsche afweer.

31 oktober 1944  Liessel, noordwesten van Venlo 
In het gebied ten N.W. van Venlo, waar de Duitschers in de richting van Helmond tot 
den aanval waren overgegaan, duren hevige tankgevechten, welke aan weerskanten 
bloedige verliezen opleveren, met den buitengewoon taai verdedigenden vijand voort. 
Naar Interinf. meldt heeft de Duitsche aanval tusschen Asten en Weert ook Zondag 
aanzienlijke terreinwinst opgeleverd. Het dorpje Liesel werd stormenderhand genomen. 
Bij Heitrak zijn Duitsche infanterie en tankformaties door het Britsche front 
gestooten en hebben dit opgerold. Voor Asten is de tegenstand sterker geworden. 

1 november 1944  zuidoosten van Helmond 
Op de lange oostelijke flank ten Z.-O. van Helmond wisten de Duitsche troepen door 
een thans reeds vier dagende durende, plaatselijk begrensde, aanvalsonderneming, hun 
stellingen aanzienlijk te verbeteren. Alle gestelde doelen werden ondanks den 
vertwijfelden tegenstand der Anglo-Amerikaansche troepen bereikt, terwijl 
verscheidene door de Britten bezette dorpen werden heroverd. 
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2 november 1944  Liessel heroverd 
Aan het Maasfront hebben de hier in zware gevechten gewikkelde Duitsche troepen een 
zekere stabilisering van den toestand bereikt. Bij de gevechten van Dinsdag slaagden 
zij erin alle aanvallen op de monding van de Maas te verijdelen. De Canadeesch-
Britsche strijdkrachten zijn thans bezig hun gehavende formaties te ververschen en 
hun artillerie op te stellen. Ook op den rechtervleugel van het Maasfront zijn de 
Britten bezig hun strijdkrachten aan te vullen. 
In de omgeving van Helmond probeerden de Britten het door de Duitschers in de 
afgeloopen dagen veroverde gebied ten Z.-O. van deze stad terug te krijgen. Na een 
voor beide zijden verliezen opleverden strijd, gelukte het den vijand tenslotte op 
twee plaatsen de Duitsche linies terug te dringen en het dorp Liessel te heroveren. 
De strijd duurt hier nog voort. 
Naar D.N.B. nog meldt heeft in het oosten van het Nederlandsche grensgebied de sedert
eenige dagen aan den gang zijnde Duitsche aanval aan het Deurnekanaal er toe geleid, 
dat de Engelschen vrij sterke formaties uit den sector van ’s-Hertogenbosch hebben 
moeten wegtrekken, welke zij op 31 October, tegen de opdringende Duitsche troepen in 
den strijd wierpen. Daarmede heeft de Duitsche leiding het gestelde doel, ontlasting 
voor den sector van ’s-Hertogenbosch bereikt. De tegenaanvallen der Engelschen zijn 
ondernomen tusschen Asten en Deurne. Er ontwikkelden zich in het beboschte gebied ten
O. van Asten verbitterde, nog voortdurende gevechten. 

4 november 1944  Wehrmachtsbericht
Aus dem Führerhauptquartier, den 4.11.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
Auf Walcheren und an der unteren Maas setzen unsere Truppen den von Schlacht-fliegern
und Panzern unterstützten kanadischen und englischen Angriffen erbitterten Widerstand
entgegen. Nordöstlich Rosendaal und bei Oosterhout sind harte Kämpfe mit dem in 
unsere Stellungen eingedrungenen Feind im Gange. Südöstlich Helmond wurden die 
angreifenden Briten unter Abschuss mehrerer Panzer abgewiesen.
Die im Wald van Huertgen auf schmaler Front vorgedrungenen Nordamerikaner wurden 
durch unsere Grenadiere auf ihre Ausgangsstellungen zurückgeworfen. Südörtlich davon 
wird um einzelne Ortschaften heftig gekämpft.
Von der lothringischen Grenze südlich des Rhein-Marns-Kanals bis in den Raum St. Die 
hielten wir unser Hauptkampffeld gegen denerneut in mehreren Abschnitten angreifenden
Feind. An der Strasse Remiremont-Gerardmer konnten frans. Verbände erst nach 
mehrfachen erfolglosen Angriffen geringfügige Einbrüche erzielen.
Zusammengefasstes Feuer aller Waffen zerschlug einen stärkeren feindlichen 
Panzerangriff auf die Südwestfront von Dünkirchen. Durch leichte Flakbder Festung 
Lorient wurden zwei Kriegsfahrzeuge des Gegners versenkt und weitere in Brand 
geschossen. Eigene Spähtruppe sprengten vor St. Nazaire feindliche Bunker und 
stiessen bis 30 km östlich der Stadt in das von amerikanischen Truppen besetzte 
Gebiet vor.
In Mittelitalien wurden Vorstösse der Nordamerikaner westlich Imola ebenso 
abgewiesen. wie der Versuch britischer Verbände, den Ronce-Abschnitt östlich und 
nordöstlich Forli zu überschreiten.
Die dicht westlich Rhodos gelegene Insel Calchi ist wieder von Feinde gesäubert 
worden.
In Mazedonien stehen unsere Truppen in harten Kämpfen gegen die in zahlreichen 
Abschnitten erneut angreifenden bulgarischen Verbände. Eigene Angriffe gegen die 
Bolschewisten am Oberlauf der westlichen Morawa sind in guten Fortschreiten. 
An der Donau blieben bolschewistische Angriffe gegen die Brückenkopfstellung 
Dünafoeldver erfolglos. Panzer und Panzergrenadiere schlugen südöstlich Budapest an 
der Bahnlinie nach Zolnok starke feindliche Angriffe in erbitterten Kämpfen ab. Die 
nordwestlich Ungvar auf 10 km Breite mit Panzerunterstützung angreifenden 
Bolschewisten konnten nur einen geringfügigen Einbruch erzielen.
In Ostpreussen brachte ein eigener Angriff bei Goldap trotz hartnäckiger sowjetischer
Gegenwehr gute Erfolge. In Kurland liess die Heftigkeit der feindlichen Angriffe 
südöstlich Libau weiter nach. Dagegen setzten die Bolschewisten im Raum von Autz ihre
zusammengefassten Durchbruchs-versuche mit Panzern und starker 
Artillerieunterstützung fort. Sie scheiterten an dem zähen Widerstand unserer 
Grenadiere. Einzelne Einbrüche wurden abgeriegelt. In Nordfinnland verlaufen unsere 
Marsch- and Absetz[b]ewegungen bei geringer Gefechtstätigkeit planmässig.
Der Feind setzte seine Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung in linkerheinischen 
Gebiet fort und warf ausserdem mit schwächeren Kräften verstreut Bomben unter anderem
auf München, Wien und Berlin.
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[gekopieerd uit het archief van N.V. Maatschappij Helenaveen van het RHC Eindhoven]

4 november 1944  Helmond 
In Zuidoost Nederland zetten de Anglo-Amerikanen hun opmarschbewegingen ter 
voorbereiding van een nieuwen stormloop op de Duitsche westgrens voort. Men kan 
aannemen dat deze voorbereidingen thans in het algemeen zijn geëindigd. 
Donderdag kwam het evenwel nog slechts in het gebied van Helmond tot noemenswaardige 
gevechten, waar de vooruitgeschoven formaties van het tweede Engelsche leger 
probeerden de hun door Duitsche tegenacties ontrukte opmarschbasis te heroveren. […]
In oostelijk Nederland vielen de Britten ??nieuw het Duitsche bruggenhoofd aan ?et 
Kanaal van Deurne aan, zonder ?ngrijke voordeelen te behalen.

5 november 1944  briefje
Fallsch.Jg.Rgt.Hübner E.O.den 5.11.44
Nachrichtenzug

Empfangschein
Einnahmeschein
Dem II. BH. wurde übergeben:
1 ??? zu 10 kg.
5 FF33
5 Z??f.FF33
3 Feld??. C
5 Sa 2,4 NC 28

verausgabt: vereinnahmt:
empfangen:

[gekopieerd uit het archief van N.V. Maatschappij Helenaveen van het RHC Eindhoven]

6 november 1944  zuidoosten van Helmond 
?? noordoosten van Roosendaal en bij (Ooste)rhout zijn harde gevechten met den ?? 
stellingen binnengedrongen vijand ??n gang. 
?? zuidoosten van Helmond werden de ??lende Britten met vernieling van ??edene tanks 
afgeslagen. 

7 november 1944  Na verbitterde gevechten aan den benedenloop van de Maas trekken 
onze troepen zich terug op eenige vrij kleine bruggenhoofden. De bruggen van de 
Moerdijk werden volgens de plannen opgeblazen. Ten zuid-oosten van Helmond werden de 
aanvallende Engelschen na geringe aanvankelijke successen weer teruggeworpen. […] 
Na een krachtige artillerievoorbereiding en het afschieten van talrijke nevelgranaten
gingen de Anglo-Amerikanen aan weerskanten van den weg van Asten naar Meijel tot den 
aanval over. Deze stuitte op een tegenaanval der Duitsche troepen, die met 
medewerking van zwaar stormgeschut en gemotoriseerde artillerie de aanvallers tot 
achter hun uitgangsstellingen poogden terug te werpen, hoewel de tegenstander 
voortdurend aanvallen in scheervlucht ondernam. 

8 november 1944
II. / Fsch. Jg. Rgt. Hübner o.u., den 8.11.44.
Nachrichtenzug
Folgende Soldaten denen das Lüftwaffen-Erdkampfabzeichen lt. Regt.-Sonderbefehl vom 
31.10.44 verliehen würde, befinden sich nicht mehr bei o. a. Einheit:
Versetzt: Ogfr. Heinz Hübrath

am 14.10.44 versetzt zu U.-Zug Regt.

9 november 1944  Onze artillerie bestookte doeltreffend vijandelijke concentraties in
het gebied van Nijmegen en ten oosten van Helmond. 

10 november 1944  notitie van een Wehrmacht-soldaat
5. 1 Fsch.79. Rgt. Hübner o.u., 10.11.44

Nachrichtenzug
Tagesmeldung.
Offz.:  Uffz.: Mannsch?

a.) 0 0 0
b.) 0 1 4
c.) 0 1 1
d.) 0 0 2

#20130819  253  Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621  l.theelen@on.nl

15940

15945

15950

15955

15960

15965

15970

15975

15980

15985

15990

15995

16000

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verzamelde artikelen over Helenaveen en Peel

e.) 0 0 2
[gekopieerd uit het archief van N.V. Maatschappij Helenaveen van het RHC Eindhoven]

11 november 1944  Het weermachtbericht van Zondag. Uit Nederland maken onze 
stellingstroepen melding van felle aanvallen door slagvliegers en aanhoudende 
bewegingen bij den tegenstander in het gebied van Nijmegen en Helmond, die met goed 
gevolg door onze artillerie bestreden werden. 

15 november 1944  AANVAL OP DUITSCH BRUGGENHOOFD AAN DE MAAS 
Ten oosten van Meyel 
Het Intern. Informationsbuero meldt: 
Voor de Nederlandsche grens zijn Britsche troepen tot den aanval overgegaan op het 
Duitsche bruggenhoofd aan de Maas ten oosten van Meyel, na een krachtige 
vuurvoorbereiding en met talrijke tanks. Zij werden terstond door het Duitsche 
versperringsvuur gegrepen en nog voor de hoofdgevechtslinie teruggeslagen.

16 november 1944  Het weermachtbericht van Woensdag. 
“De Engelschen zijn gisteren in het gebied ten zuidoosten van Helmond overgegaan tot 
den verwachten aanval. Hun voorbereidingen daartoe waren reeds geruimen tid door ons 
waargenomen en beschoten. Op vrij breed front zijn felle gevechten ontbrand. 
De Britsche aanval in Oostelijk N.-Brabant 
Interinf. meldt d.d. 15 Nov.: 
In de middaguren van Dinsdag is het tweede Britsche leger in Zuid-Oost Nederland, na 
een trommelvuur, dat verscheidene uren duurde, over een breed front het offensief 
begonnen, dat zich reeds sedert langen tijd had afgeteekend. Er ontstonden reeds 
spoedig zeer zware gevechten in het gebied van Meijel, alsmede bij Britsche pogingen 
de ten W. van Venlo liggende kanalen over te steken. Ook ’s nachts zetten de Britten 
hun hevige aanvallen, onder het verlichten van het slagveld met schijnwerpers, voort.
De Duitsche troepen hadden doeltreffende maatregelen genomen om eenerzijds het 
trommelvuur uit verscheidene honderden kanonnen zonder al te groote verliezen te 
doorstaan en anderzijds de aanvallers tot groote offers te dwingen. De Britten wisten
verscheidene kleine bruggenhoofden te vormen bij Keil en Heel, waarom op het 
oogenblik nog fel wordt gestreden. […] 
De gevechten om het bruggenhoofd aan de maas zijn vooral ten Z.W. van Meyel in 
sterkte toegenomen. 

17 november 1944  zuidoosten van Helmond 
Zooals bekend liggen deze ??ies ten Z.O. van Helmond in het ge(bied) tusschen Venlo 
en Roermond als basis. 
Weermachtbericht van Donderdag. – “Aan het westelijke front zijn onze ??epen in 
zuidoostelijk Nederland en in ?? grensgebied van Lotharingen in ver??erde 
afweergevechten gewikkeld met ?? aanvallende vijandelijke divisies. Tus??en het
Noorderkanaal bij Weert en de ??gische grens hebben zich uit de aan??en van sterke 
Engelsche tankforna?? zware gevechten ontwikkeld. 

20 november 1944  DUITSCHERS HOUDEN STAND BIJ ROERMOND AKEN EN METZ 
??t weermachtbericht van Zondag. -  ?e troepen hebben in het zuidoosten ?? Nederland 
het voorterrein der Maas-??ngen verdedigd en voor het bruggen??d van Roermond vrij 
krachtige En??he aanvallen afgeslagen. […] 
Het 2e Britsche leger heeft zich aangesloten bij het offensief van het 9e

Amerikaansche leger en vooral te O. van Meijel alsmede op het bruggenhoofd Roermond 
aanvallen ondernomen. Tegenaanvallen, die gesteund werden door talrijke stukken 
stormgeschut, wierpen de Britten terug. 

20 november 1944  Op 20 november zag men vanuit de verte dikke rookwolken boven
Helenaveen opstijgen. Dat was het ogenblik waarop de Duitsers diverse gebouwen in het
centrum van Helenaveen lieten springen. 

21 november 1944  Op 21 november ’s morgensvroeg reden enkele inwoners per fiets over
modderige onbegaanbare wegen, tussen ontelbare Tommy’s door, naar Helenaveen. Met 
speciale vergunning van de Engelse bevelhebber ter plaatse mochten zij door, na eerst
goed gewaarschuwd te zijn voor de vele onzichtbare landmijnen. Vanuit de verte zagen 
zij reeds het treurige schouwspel. Kerk, pastorie, klooster en café van Horen lagen 
in puin. 

25 november 1944  ?? het verkleinde Maasbruggenhoofd  ??idoosten van Helmond hebben 
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onze ??ers de laatste  
dagen talrijke En(gelsche) aanvallen afgeslagen. […] 
In Oost-Nederland hield naar Interinf Woensdag meldde, de druk van het tweede 
Britsche leger op het Duitsche Maasbruggenhoofd bij Venlo aan. De Engelschen vielen 
Dinsdag vooral tusschen Maasbree en Baarloo den gehelen dag met sterke 
tankstrijdkrachten aan, zonder het Duitsche front te kunnen oprollen. Om den 
tegenstander geen open flank te bieden, werd de Duitsche linie tegen den avond 
teruggenomen en het bruggenhoofd verkleind. 

27 november 1944  Naar het D.N.B. verneemt mislukten Donderdag alle pogingen der 
Engelschen de Duitsche distancieeringsbewegingen ten zuidwesten van Venlo te 
hinderen. De Britsche aanval op het Duitsche bruggenhoofd bij Roermond kon na 
verbitterde gevechten wat terrein winnen. 

5 december 1944  Oostelijk ??n Nijmegen blijven de Engelschen 
nog ??ds rustig. Terwijl zij zich westelijk van ??lo beperkten tot artillerievuur, 
vielen zij ??t plaatselijk geconcentreerde troepen op??uw uit het zuiden het 
Maasbruggenhoofd ??nssum aan, zonder het Duitsche hoofd??chtlinie te kunnen bereiken.
Langs de ?? tusschen de bruggenhoofden Wanssum ?? Roermond heeft de Duitsche 
artillerie ?? bewegingen en den aanvoer van den ??nd bestookt. 

6 december 1944  ?n de Maas zijn de Britten met krach? steun van artillerie en diep 
ge?enneerde infanterie en tankstrijd??hten Zondagochtend uit westelijke en ?estelijke
richting overgegaan tot den ?al op het bruggenhoofd van Venlo. ?t de Britten driemaal
waren terug??en op hun uitgangsstellingen, trok?? de Duitsche verdedigers zich 
terug ??et plaatsje Blerick, waar zij den En?hen aanval tot den avond pareerden. ?? 
Duitsche troepen hebben volgens ??B. twee tegen Venlo gerichte En??he aanvallen 
afgeslagen. Het kleine ??sche brugenhoofd over de Maas bij Wanssum is volgens de 
bevelen door de laatste Duitsche dekkingstroepen ontruimd. 
12 dec 1944 “En onderwijl gaan de meeste mensen toch naar Helenaveen. Maar.. schrik 
niet meisje … we hebben zowat niets meer. En toch ’t hoofd op hoor! In Roggel kreeg 
ik o.m. al wat ondergoed. Dat gevoegd  bij wat meegevoerde kleren zijn we allen 
finaal compleet. De rest bouwen we langzaam weer op, en als ik weer naar Helenaveen 
terug durf, maken we weer in ’t klein [weer] een nieuw eldorado. Dat kan – als ’t me 
te heet wordt in den vreemde misschien spoediger gebeuren dan feitelijk mogelijk is. 
Maar als ’t enigszins kan wil ik liever wachten tot Pasen.” 

25 januari 1945  In het westen mislukte tusschen Roermond en Geilenkirchen 
opnieuw het meerendeel der Engelsche aanvallen. Alleen bij Reinsberg drukte de vijand
onze linie terug. Het aantal der in het Roer-bruggenhoofd sedert het begin van de 
Engelsche aanvallen stukgeschoten tanks is tot 150 gestegen. 

27 februari 1945  De ontwikkeling van den toestand 
aan den linkervleugel van het Amerikaansche front doet duidelijk zien, dat de
Amerikanen willen trachten de sterke Duitsche stellingen aan de monding van de Roer 
uit het Oosten op te rollen. Daarom zijn ook de frontale aanvallen tussen Linnich en
Roermond slechts zwak geweest. 

23 augustus 1947  PEELBRANDEN.
De laatste dagen hebben weer verschillende branden gewoed onder de gemeenten Deurne 
en Bakel.
In de z.g. Astense Peel woedde dezer dagen een brand, die door de geweldige 
rookzuilen op geweldige afstand zichtbaar was.
Ook onder de gemeente Sevenum heeft al eenige weken lang een peelbrand gewoed, over 
een gebied, dat zich uitstrekt ten Zuiden van de nieuwe weg Sevenum-Helenaveen tot 
aan de grens van Helenaveen en de gemeente Helden.
In dit gedeelte bevindt zich geen turf, wel staat er in de onmiddellijke nabijheid 
nog veel turf, die bij een ongunstige wending groot gevaar gelopen zou hebben.

10 oktober 1947/1949?  Ondanks de regens van de laatste weken is de veenbrand in De 
Peel nog niet geheel en al gedoofd. Op verschillende punten smeult en brandt de grond
nog. Een “uitslaan” van de brand wordt echter niet meer verwacht.

8 juli 1949  De Peel brandt weer
Sinds Zaterdag woedt een Peel-brand met wisselende felheid in de zogenaamde 
Kwadestaart tussen de dorpen Bakel, Milheeze en IJsselsteijn. De brand heeft een 
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uitgestrekt complex heidegrond aangetast. Veel turf kon door voorzorgsmaatregelen 
gespaard blijven. De moeilijk te bestrijden branden blijven ondanks het blussingswerk
soms wekenlang doorsmeulen en laaien soms plotseling weer op. In de veenderijen van 
de gemeente Deurne tussen Liessel en het Deurnese kanaal liepen grote partijen turf 
gevaar bij een andere Peel-brand. Door het graven van brandstroken kon het vuur 
gelocaliseerd worden en ging alleen een complex honingheide verloren.

5 september 1949  Peelbrand. - In de Americaansche Peel, onder de gemeente Horst, 
heeft een grote Peelbrand gewoed, welke met veel moeite tenslotte kon worden 
gedwongen. Enige ha heide en bos en vrij veel turf gingen verloren.

28 maart 1950  Moeder vond lijk van dochtertje in kanaal
VENLO, 27 Maart. (Limb. Pers.) — ‘s Avonds is het  1½-jarig dochtertje van de heer H.
Janssen, te Griendtsveen, voor de ouderlijke woning in het Helenaveense kanaal 
geraakt en verdronken. Bij vermissing van het kind stelde de moeder terstond een 
onderzoek in bij de waterschepplaats voor de woning, waar zij haar dochtertje in het 
kniediepe water vond. Urenlange toepassing van kunstmatige ademhaling heeft niet 
mogen baten. Het kind had geruime tijd met andere kinderen gespeeld.
[22 oktober 2011  Een zusje, wonende in de GENA-villa, van het overleden kind heeft 
nog een fotolijstje met enkele haarlokken bewaard. Het zusje zelf had als eerste het 
kind gevonden.]

7 april 1952  Konijnen en otters teisteren vriendelijk Peeldorp
HELENAVEEN, 6 April — (Limb. Pers) — Ten einde paal 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 Noord-Limburg 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.

26 mei 1952  Peelbrand nog niet geblust
VENLO, 25 Mei (Limb. pers) - De Peelbrand bij Sevenum woedt nog steeds. Ook de 
moerassige streek in de Beemd heeft vlam gevat, wat sinds mensenheugenis niet is 
voorgekomen. Dichte rookwolken hangen ten noorden en westen van Sevenum.

26 augustus 1952  Proefboringen in de Peel 
In opdracht van de Staatsmijnen
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.

30 januari 1954  Peelbrand
IN DE GROTE PEEL, binnen het natuurreservaat bjj Ospel-Nederweert, brak 
Donderdagmiddag brand uit. Aangewakkerd door de felle Oostenwind stonden na enige 
uren ongeveer tweehonderd h.a. Peel in brand. Veel natuurschoon ging verloren. De
turf in de grond ondervond van de brand geen schade, daar de bodem te vochtig was, 
zodat het vuur niet door ds oppervlakte kon dringen. De brand is vermoedelijk 
ontstaan door schaatsenrijders op de vennen in de Peel, die wellicht brandende 
sigarettenpeukjes in het hoge gras langs dé oever hebben geworpen.

1 februari 1954  Peelbrand bij Sevenum
SEVENUM, 1 Febr. - (L.P.) - Ten Westen van de Sevenumse peelontginningen, achter het 
defensiekanaal, in Zondagmiddag brand uitgebroken in de Peel. De brand strekt zich 
uit over enkele tientallen h.a. en woedt in de zeer droge vliegdennen, heide, berken,
het riet, hopen opgestapelde turf en in de grond. De vorst werkt gelukkig remmend op 
het vuur dat in de grond voortwoekert, maar niettemin nam de brand zo'n grote omvang 
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aan, dat hij tot in verre omtrek, o.a. te Blerick, Venlo en Tegelen zichtbaar was.
Al kan de peelbrand in de grond niet snel verder, toch bestaat alle kans, dat het 
vuur nog lange tijd blijft voortwoekeren.

24 april 1954  Peelbrand
IN DE MOESELER PEEL bij Weert brak brand uit. Het vuur vond gretig voedsel in laag 
struikgewas en in hopen opgestapeld hakhout. Er ontstond een grote rookontwikkeling. 
Dit gedeelte van de Peel is moerassig en doorsneden met sloten. Daardoor viel het 
blussingswerk niet mee. Tenslotte echter, na vier uur hard werken, wist men het vuur 
te bedwingen. De schade is vrij groot.

17 mei 1954  Eenden en fazanten kwamen in de vlammen om
Een heidebrand nabij het Peeldorp Helenaveen deed enkele tientallen ha verloren gaan.
Behalve duizenden opgestapelde turven, die verloren gingen, kwamen in deze stille 
streek vele eenden en fazanten, die hier hun broedplaatsen hebben, om het leven Het 
vuur smeulde nog zeer lang na.

31 december 1955  Laatste verkenningsboring  Eerste Peelmijn nabij Kessel?
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.

10 oktober 1956  Monument voor doden uit Peeldorp
VENLO, 9 okt. — Te Helenaveen is een monument onthuld ter herinnering aan 24 inwoners
van 't Peeldorpje, die overleden zijn in Salzgitter en omgeving, waar zij in de 
oorlogsjaren na deportatie bij de “Hermann Goehring-Werke” te werk waren gesteld. Het
was juist twaalf jaar geleden op 8 oktober 1944, dat 144 jongens en mannen van dit 
nog geen 1000 zielen tellend dorpje naar Duitsland werden weggevoerd. De bevolking 
van Helenaveen was toen al geëvacueerd naar Sevenum en Helden en naar barakkenkampen 
in Mariaveen. Deze concentratie van vluchtelingen werd de mannen en jongens 
noodlottig. De onthulling van het monument geschiedde door de heer van Lieshout, die 
twee zoons bij dit drama verloren heeft.

28 juli 1959  ALLEEN ZWARE REGEN KAN HELPEN
Uitgestrekte veenbrand in de Peel Over vijf kilometer sluipt het vuur ondergronds 
voort
In het afgelopen weekeinde is in het Noordbrabantse Peeldorpje Helenaveen een 
veenbrand ontstaan, die in de loop van maandag ernstige afmetingen dreigde aan te 
nemen, toen het vuur via een totaal verdroogd weiland, dat in brand geraakte, 
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oversloeg naar de bossen van de maatschappij “Helenaveen”. Een in de nabijheid 
liggende boerderij moest met man en macht tegen het telkens weer aansluipende vuur 
worden verdedigd. Zelfs beregeningsinstallaties werden opgesteld om het vuur in te 
tomen. Het gevaar verminderde pas, toen de brandweren van Helenaveen en Deurne de 
bestrijding van de brand overnamen.
Inmiddels had een bosgebied van dertig hectaren (natuurbos en aanplant) vlam gevat. 
Dank zij de gunstige windrichting liepen de huizen van Helenaveen niet rechtstreeks 
gevaar, maar de herinnering aan 1921, toen zestien huizen in vlammen opgingen bij een
bosbrand, deed verschillende inwoners toch besluiten om maandagnacht de wacht te 
houden.
De veenbrand, waarvan de bestrijding zeer moeilijk is, woedt nog steeds ondergronds 
voort in de kurkdroge bodem. Zij strekt zich uit over een strook grond van circa vijf
kilometer lengte. In de afgelopen dagen en nachten hebben enkele honderden boeren en 
arbeiders, die hier een turfgrondje hebben gepacht, koortsachtig gewerkt om hun turf 
in veiligheid te brengen. Niettemin zijn honderdduizenden turven verloren gegaan, 
ongeveer een vierde deel van de hier opgestapelde partijen. De veenbrand woedt in een
gebied van enkele honderden hectaren en zal slechts door zware regenval bedwongen 
kunnen worden.

26 augustus 1959  Peelbrand smeult nog steeds door
VENLO — Het nog altijd voortsmeulende vuur in de Deurnese Peel nabij Helenaveen is de
laatste dagen weer opgelaaid. De geblakerde vlakte bevat nog verschillende resten, 
die bij de eerste branden gespaard zijn gebleven. Deze worden nu geleidelijk door het
ondergronds voortkruipende vuur aangetast. De brand is ondanks de voorzorgen in de 
afgelopen dagen ook overgeslagen op een perceel Douglasdennen te Helenaveen; in korte
tijd was er van de 3 ha bos weinig meer over dan verkoolde resten. De Peelbrand is 
nog steeds op grote afstand te ruiken, o.a. tot in de dorpen langs de Maas in Noord-
Limburg.

12 september 1959  DE PEEL BRANDT NOG STEEDS  
Nog steeds blijkt de Peel tussen Deurne, Liessel en Helenaveen te branden, al kan men
er uiterlijk zeer weinig van bespeuren. Toch sluimert het vuur nog onder de 
oppervlakte, om zo nu en dan weer eens flink op te laaien. Het gebied tussen Liessel 
en het kanaal is bovengronds geheel afgebrand en men verwacht hier geen moeilijkheden
meer.
De schade aan turf schijnt relatief nog te zijn meegevallen, al is een aantal van 
naar schatting 250.000 st. toch nog aanzienlijk. In totaal zijn ongeveer 700 ha aan 
het vuur ten offer gevallen.
De N.T.S. heeft voor haar journaal woensdag nog enkele opnamen gemaakt in het 
Peelgebied.

12 september 1959  Kostbare reserves onder de Peel?
Worden onze kolenlagen nog ooit ontgonnen?
De reusachtige veenbranden van deze droge zomer bij Helenaveen en de aanleg van een 
oliepijpleiding door onze streek hebben er ons - ontechtstreeks - aan herinnerd, dat 
er ook onder de Peel nog waardevolle brandstofvoorraden liggen. [...]

7 oktober 1959  Hardnekkige Peelbrand
In de Peel, ten westen van Horst, woedde gisteren over een oppervlakte van meer dan 
honderd hectare een brand, die bijna niet te blussen viel. Slechts door het graven 
van greppels en sleuven kon het bestrijdingsgebied worden afgebakend en tenslotte de 
brand worden gestuit. Zand was het enige beschikbare blusmiddel. Het gebied waarin de
brand woedde wordt onderbroken door weilanden, akkers en een aantal wegen. Er hingen 
ontzaglijke rookwolken, die een ondraaglijke stank verspreidden. Met schoppen 
gewapende mannen hebben de gehele nacht de wacht gehouden. De brand woedde in een 
onontgonnen gedeelte van de Peel, in welk gebied zich geen woningen of andere 
opstallen bevinden. Omtrent de oorzaak van deze brand tast men tot nog toe in het 
duister. 

10 oktober 1959  De Peel brandt voort 
Zon boven IJsselsteyn urenlang verduisterd 
Vuur kan niet verder, wel dieper
(Van onze verslaggever)
"Het brandt als de hel, nu." Geagiteerd komt de broer van overbuurman Van Dijck het 
erf op van boer Klaassens aan de Moostdijk. Het "goeie middag" schiet er van 
opwinding geheel bij in. De Peel brandt. Het bos vlamt. De hei walmt en rookt als 
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nooit tevoren.
Dikke, asgrauwe wolken bulken op uit de berken, de eiken, de essen en de 
braamstruiken. Ze kolken omhoog, versomberen de blauwe hemel en verduisteren de 
stralende zon.
Op het erf van boer Klaassens onder IJsselsteyn (gem. Venray) is de zonnigste aller 
oktoberdagen even een donkere herfstdag, waarop het lijkt te zullen gaan regenen. 
Maar er zal geen regen komen. Vandaag niet en morgen niet. Geen water om het 
dorstende land te drenken en de grootste Peelbrand sinds mensenheugenis te doven. 
"Als er geen regen komt," dat weten ze hier allemaal, "brandt het over drie maanden 
nog."
Dramatisch vatten de Peelbewoners het niet op. Boer Klaassens, die er met zijn 
boerderij in het Peelplan-Zuid op enkele honderden meters afstand nog het dichtst 
bijwoont, weet zich veilig achter de brede strook wei- en bouwland. Daaronder ligt 
geen veen meer, waardoor de brand kan voortwoekeren.
"Een huis of een boerderij is erger", zegt hij. "Als er konijntjes hebben gezeten, 
zijn ze er al vandoor. En al is het jammer van de bovenste laag, die grond moet toch 
ontgonnen worden."
De putbaas van het ontginningswerk onder Horst ter hoogte van America denkt er 
precies zo over. De brand woedt nu over ongeveer 175 heceatre. Verder kan hij toch 
niet komen. Het bouwland en de zandwegen houden het vuur wel tegen."  [...]

14 mei 1960  YSSELSTEIN
Van Veulen naar Ysselstein, met als tussenstation Peelplan Zuid. Droog en stoffig.
We hebben dezelfde weg eens gereden met de  mensen van het Duitse Fernsehen, die 
waren komen kijken naar de peelbranden in Helenaveen. We zien nog de verbaasde 
gezichten toen we hen vertelden, dat dit dezelfde Peel was, maar ontgonnen. Met 
mankracht en buldozers. In de beroerde tijd van de werkloosheid, in de beroerde tijd 
van de na-oorlogse wederopbouw. En de mannen van het Duitse Wirschaft-wunder hebben 
elkander niet begrijpend aangekeken, toen we vertelden, dat dit ook een manier is om 
land te veroveren.

25 juni 1970  Peelbrand Mariaveen opnieuw opgelaaid
SEVENUM, 25 juni — De grote Peelbrand in het natuurreservaat Mariaveen heeft ook 
gisteren een zware slag aan de flora en fauna tussen Helenaveen en Griendtsveen 
toegebracht. Nadat het dinsdagavond er naar had uitgezien, dat de schade tot 150 
hectaren zwartgeblakerde heide en veen beperkt zou blijven, sloeg het vuur 
gistermorgen plotseling weer hard toe. Aangewakkerd door een harde wind stonden in 
korte tijd opnieuw 75 tot 100 hectaren in brand. Na een dag van inspannende arbeid 
hadden de brandweerkorpsen van Sevenum en Horst, zestig militairen uit de Frederik-
Hendrik-kazerne in Venlo en een genie-ploeg uit de Lunettenkazerne in Vught 
gisteravond om acht uur het vuur opnieuw gelocaliseerd. 
Technisch specialist korporaal Frans Seinden uit Schinveld verscheen gistermiddag als
bulldozermachinist in de Peel. Samen met enkele collega's van de genie ging hij met 
een 16 tons bulldozer het vuur te lijf. Hij groef over een lengte van enkele 
kilometers rond de vuurzee een drie meter brede en dertig centimeter diepe sleuf, 
waardoor het vuur werd ingedamd. Tot laat in de avond bleef de graafmachine in actie.
Tot vanmorgen acht uur houden dertig militairen uit Venlo nog brandpiket. De vuurzee 
liep zich gisteren aan de oostzijde te pletter tegen het defensiekanaal. Om vier uur 
had de Horster brandweer alles onder controle, en om acht uur gisteravond was ook de
Sevenumse brandweer zover. Toen hadden beide korpsen ongeveer 400.000 liter water uit
het defensiekanaal in de brandende, vonkende en smeulende heide en struikgewassen 
bespoten met behulp van zes slangen van elk vijfhonderd meter. 
Hoe groot de schade aan de rijke dierenwereld van de Peel als gevolg van de brand 
precies is, staat nog niet vast. Vandaag speurt een ploeg van Staatsbosbeheer het 
verschroeide terrein af naar verbrande vogels en zoogdieren. Volgens bosbouwkundig 
hoofdambtenaar Th. Janssen uit Sevenum heeft het broedsel in elk geval veel schade 
opgelopen, vooral dat van de korhoenders en fazanten. Enkele kinderen hebben intussen
het verkoolde lichaam van een jonge ree gevonden.

9 augustus 1975  BIJZONDERE VOLMACHT
De ondergetekende, Joh.Groote-geb.Bos , wonende te Hilversum, Palestrinalaan 2, ten 
deze optredende als aandeelhoudster van de N.V.Maatschappij Helenaveen te Helenaveen,
verklaart hiermede last en volmacht te geven aan:
Mevrouw M C. van Meerten-Kolff
om haar te vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de 
N.V.Maatschappij Heleneveen te houden op woensdag , 8 oktober 1975 te Amsterdam in 
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Grand Hotel Krasnapolsky, aanvangende om 15.00 uur en om zonodig voor en namens haar 
op deze vergadering stem uit te brengen voor de 584 in haar bezit zijnde aandelen in 
voornoemde vennootschap.
Aldus opgemaakt en getekend te Hilversum op 9 augustus 1975.
J.Groote-Bos.

7 juli 1977  Uittreksel uit de notulen
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van houders van 
aandelen in maatschappij Helenaveen N.V., te Helenaveen, gehouden te Utrecht op 7 
juli 1977.
Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer H. Fock, voorzitter van de Raad 
van Commissarissen. Hij opent de vergadering en constateert dat blijkens de getekende
presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 9 aandeelhouders 
bijeen bevoegd tot het uitbrengen van 2955 stemmen.
De voorzitter constateert voorts dat de vergadering is bijeengeroepen en wordt 
gehouden met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften. Voorts 
releveert hij: de vergadering is een vervolg-vergadering op de jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14 juni 1977. Het houden van de 
vervolgvergadering is geboden met het oog op de voorgestelde partiële wijziging van 
de statuten, waardoor een statutaire quorum-eis is voorgeschreven, waaraan op de 
jaarvergadering niet werd voldaan. Overigens was die vergadering bijeengeroepen en 
werd die gehouden met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften 
tot het besluiten aangaande statutenwijziging.
Voor de onderhavige vergadering is geen quorum-eis van kracht; aangaande 
statutenwijziging kan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen worden besloten.
Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde het voorstel van de direkteur en de raad 
van commissarissen tot partiële wijziging van de statuten, annex terugbetaling van 
90% op het aandelenkapitaal, een en ander zoals reeds aan de orde in de 
jaarvergadering van 14 juni 1977, zoals van dat voorstel een exemplaar door de
voorzitter gewaarmerkt ter tafel ligt, en zoals dit voor iedere daartoe door de wet 
of de statuten gerechtigde vanaf de oproeping van de vergadering tot na de afloop 
ervan ter visie ligt.
Hierop constateert de voorzitter dat met algemene stemmen het voorstel is aangenomen.
De voorzitter constateert dat daarmee tevens is besloten tot machtiging aan directeur
en ieder van commissarissen om de statutenwijziging tot stand te brengen, waaronder 
begrepen de bevoegdheid tevoren nog al zodanige wijzigingen aan te brengen als ter 
verkrijging van de Ministeriële verklaring van geen bezwaar mocht nodig blijken.
Daarop sluit de voorzitter de vergadering.
w.g. H. Fock, voorzitter     w.g. M.B. van Meerten, secretaris
Presentielijst Gedep.  Niet gedep.
Mr. H. Fock Pres.Comm./Aandeelh.     5
Mr M.B. van Meerten Comm. Aandeelh.     5
Jhr R.J.M. de Beaufort Comm. Aandeelh. 610
C.W.J. Baron de Weichs de Wenne Directeur/Aandeelh    10
Mevrouw M.C. van Meerten-Kolff Aandeelh. 2.920
Jhr Mr J.M. de Beaufort Aandeelh. 40
Mevrouw I.C.A.L. de Beaufort- Aandeel. 10

  Clifford van Breugel
Mr J.W. Keiser Aandeelh.     5
Mr W. Baron van Hövell Aandeelhouder    10

tot Westerflier _____ +
2.955

Voor uittreksel:  (C.W.J. Baron de Weichs de Wenne,
 directeur)
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26 september 1984  -1-   STATUTENWIJZIGING/CC18   17.26541
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: MAATSCHAP-
PIJ HELENAVEEN N.V.;
b. de statuten van Maatschappij Helenaveen N.V. zijn laatstelijk ge-
wijzigd bij akte op elf april negentienhonderd acht en zeventig ver-
leden voor A.G. Lubbers, notaris te Amsterdam, op het ontwerp van
welke akte de verklaring van geen bezwaar werd verleend op dertig
maart negentienhonderd acht en zeventig, nummer N.V. 556;
c. in de op vijf juni negentienhonderd vier en tachtig te Utrecht
gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is op rechtsgeldige
wijze besloten om de statuten der vennootschap geheel te wijzigen en
opnieuw vast te stellen;
d. in deze vergadering is hij, komparant, gemachtigd om met betrek-
king tot vorenbedoelde statutenwijziging de verklaring als bedoeld in
artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen, om in
het ontwerp van de akte van statutenwijziging alzodanige wijzigingen
aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring nodig mochten
zijn, de akte te doen verlijden en te ondertekenen en om voorts terza-
ke voorschreven al datgene te doen wat hij gewenst, nodig of nuttig
zal oordelen, alles met de macht van substitutie;
e. van het verhandelde in vorenbedoelde algemene vergadering van
aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte vast te hechten uittreksel
uit de notulen van die vergadering;
f. de ministeriële verklaring van geen bezwaar is op zeventien juli
negentienhonderd vier en tachtig nummer N.V. 556 verleend, waarvan 
blijkt uit de aan deze akte te hechten ontwerp-akte, waarop deze
verklaring is gesteld.
Ter uitvoering van het voorgeschrevene verklaart de komparant de
statuten van voormelde naamloze vennootschap thans geheel te wijzigen
en vast te stellen als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1. De vennootschap draagt de naam:
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V., en is gevestigd te HELENAVEEN.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. het vervenen, ontginnen, bebouwen, zelf gebruiken en in gebruik
geven van haar gronden, alsmede het verwerken en verkopen van de
voortbrengselen daarvan afkomstig, zomede het in eigendom verkrijgen
of vervreemden van onroerende zaken;
b. het beleggen van gelden en het deelnemen in of zich op andere wij-
ze interesseren bij andere ondernemingen;
c. in het algemeen, het verrichten of doen verrichten van alle hande-
lingen die in de meest uitgebreide zin verband houden met of in be-
trekking staan tot het onder a en b gestelde.

KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 3. 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-
draagt: TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f. 250.000.--), en
is verdeeld in vijf en twintig duizend (25.000) aandelen, elk aandeel
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groot nominaal tien gulden (f. 10,--).
2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitge-
geven.
3. Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van tenminste
het nominale bedrag van die aandelen, behoudens de mogelijkheid van 
emissie-korting als bedoeld in artikel 80, lid 2, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. 1. De aandelen zijn onsplitsbaar.
2. Behoort een aandeel tot een onverdeeldheid dan zullen de gezamen-
lijke gerechtigden zich slechts door een door hen aan te wijzen persoon
tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen. Deze ver-
tegenwoordiging zal schriftelijk aan de vennootschap moeten worden
medegedeeld en zal in het register van aandeelhouders worden aangete-
kend.

Artikel 5. 1. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van
een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene
vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aan-
gewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen
worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf
jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan
zij niet worden ingetrokken.
2. Behoudens het in het volgend lid van dit artikel bepaalde, heeft
iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
3. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden
uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, tengevolge van fusie, of
worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een
groepsmaatschappij.
4. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak
waarin dat kan worden uitgeoefend geschiedt schriftelijk aan de door
de aandeelhouders opgegeven adressen.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken
te rekenen na de dag van verzending van de aankondiging aan de aan-
deelhouders.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit
van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hier-
toe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgeno-
men koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeurs-
recht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsor-
gaan als in lid 1 bedoeld, indien dit voor een bepaalde duur van ten
hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uit-
sluiten van het voorkeursrecht. Ten aanzien van deze aanwijzing zijn
de twee laatste zinnen van lid 1 van dit artikel van overeenkomstige
toepassing. Dit vennootschapsorgaan mag van deze bevoegdheid slechts
gebruik maken bij een emissie van aandelen waartoe het orgaan zelf
rechtsgeldig heeft besloten.
7. Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uit-
sluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in het vorige lid
bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte
stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal
in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen
een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.
8. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepas-
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sing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aan-
deelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitge-
geven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het ne-
men van aandelen uitoefent.
9. In geval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aan-
deelhouder toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende
tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde
van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover
deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 6. 1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte 
aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om
niet of indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet klei-
ner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, ver-
meerderd met die reserves die krachtens de wet moeten worden aange-
houden, en
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de ven-
nootschap verkrijgt of houdt, of die worden gehouden door een doch-
termaatschappij, niet meer beloopt dan één/tiende van het geplaatste
kapitaal.
3. De direkteur der vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging
van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging
als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt
voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in
de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe
zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet lig-
gen.
4. De vennootschap mag geen aandelen verkrijgen om, krachtens een
voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst
van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
5. Het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor
aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen ne-
men of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.
Zulke aandelen mag de dochtermaatschappij slechts verkrijgen of doen
verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hierboven in
dit artikel bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.
7. Noch de vennootschap noch haar dochtermaatschappij mag, met het
oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het ka-
pitaal van de vennootschap, leningen verstrekken, zekerheid stellen, 
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
8. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certifikaten daarvan
begrepen.

Artikel 7. 1. De aandeelhouders worden met naam en adres ingeschre-
ven in een daartoe door de direkteur der vennootschap gehouden re-
gister, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-
katen op naam van aandelen.
2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Bij de vestiging
van het vruchtgebruik kan worden bepaald dat het stemrecht toekomt
aan de vruchtgebruiker.
3. Tevens worden in het register opgenomen de namen en adressen
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van hen die een recht van vruchtgebruik op een of meerdere aandelen
hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun
overeenkomstig artikel 88, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek toeko-
men. Op verzoek van een aandeelhouder/vruchtgebruiker verstrekt de
direkteur hem om niet een uittreksel uit dit register, voorzover het
zijn aandelen betreft, met vermelding aan wie de aan de aandelen
verbonden rechten als hiervoor in dit lid bedoeld toekomen.
4. Aandeelhouders zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers van
aandelen die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn
toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certifikaten van aandelen, met dien verstande dat vrucht-
gebruikers die geen stemrecht hebben deze rechten hebben tenzij deze
hen bij de vestiging of overdracht worden onthouden.
5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 8. 1. Voor de levering van de aandelen is vereist een akte van
levering en de betekening van die akte aan de vennootschap of schrif-
telijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van
overlegging aan de vennootschap van die akte.
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toe-
deling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, alsmede op
de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik.

BESTUUR EN TOEZICHT.
Artikel 9. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een direkteur,
onder toezicht van een Raad van Commissarissen bestaande uit ten-
minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De Raad van Commissarissen bepaalt, met inachtneming van de in de
eerste alinea van dit artikel vastgestelde grenzen, uit hoeveel leden de
Raad van Commissarissen zal bestaan.
3. De direkteur en de leden van de Raad van Commissarissen worden
door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen
door haar ten alle tijden worden geschorst en ontslagen.
4. De benoeming van een direkteur of een commissaris vindt plaats uit
een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen
binnen drie maanden na het ontstaan van een vakature. Deze bindende
voordracht vermeldt tenminste twee namen voor elk te vervullen plaats
en moet zo zijn opgemaakt, dat ook nadat een of meer benoemingen
hebben plaatsgevonden, de algemene vergadering voor iedere volgende 
benoeming de keuze heeft uit tenminste twee personen. De algemene
vergadering van aandeelhouders kan echter aan zodanige voordracht
steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Is de bindende voordracht niet binnen vorengenoemde termijn van drie
maanden opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoe-
ming.
5. Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de
kandidaat medegedeeld: zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van door
hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrek-
kingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van
belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commis-
saris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als
commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen be-
vinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de
groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.
6. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt kan
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niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk
af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehou-
den in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren
bereikt.
7. De bezoldiging van de direkteur wordt door de Raad van Commissa-
rissen vastgesteld, die tevens de verder voorwaarden van aanstelling
van de direkteur vaststelt.
8. De direkteur kan door de Raad van Commissarissen in zijn betrek-
king worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk onder ver-
melding van de redenen welke daartoe geleid hebben, kenbaar wordt
gemaakt.
9. De Raad van Commissarissen is alsdan verplicht een algemene ver-
gadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen vier
weken na de schorsing, welke gehouden is de schorsing te herroepen, 
deze te verlengen of de direkteur te ontslaan, in welke vergadering de
geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De
direkteur kan zich in die vergadering laten bijstaan door zijn raads-
man, danwel zich laten vertegenwoordigen.
10. De schorsing is vervallen, wanneer binnen acht weken na haar in
werking treden geen besluit in deze door de algemene vergadering van
aandeelhouders is genomen.
11. Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging
vanaf de dag der schorsing, terwijl de ontslagen direkteur slechts
recht heeft op zoveel twaalfde gedeelte van zijn aandeel in de winst
over het lopend jaar, als er in dat jaar volle maanden aan de maand
waarin de schorsing plaatsvond zijn voorafgegaan, alles onverminderd 
de desbetreffende bepalingen van dwingend recht.
12. Bij ontstentenis of belet van de direkteur wordt het bestuur der
vennootschap voorlopig waargenomen door de gedelegeerd commissaris
bedoeld in artikel 12 en bij diens verhindering of ontstentenis door de
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij verhindering of ont-
stentenis van de gedelegeerd commissaris èn van de voorzitter van de
Raad van Commissarissen, wordt het bestuur der vennootschap in dat
geval voorlopig waargenomen door de Raad van Commissarissen, onver-
minderd de bevoegdheid van de Raad om het bestuur voorlopig aan
een persoon of vennootschap op te dragen.
13. Indien de betrekking van de direkteur vakant wordt, doen commis-
sarissen binnen drie maanden nadat de vakature ontstaan is een alge-
mene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen teneinde in deze va-
kature te voorzien; evenwel kan ook in de vergadering waarin de di-
rekteur wordt ontslagen, in de ontstane vakature worden voorzien.
14. De direkteur woont de vergaderingen van de Raad van Commissa-
rissen bij, indien hij daartoe door de voorzitter van de Raad wordt
uitgenodigd. Hij verschaft alle inlichtingen zowel mondeling als schrif-
telijk die door commissarissen verlangd worden.

DIREKTEUR.
Artikel 10. 1. De directeur is belast met het besturen van de ven-
nootschap. De direkteur vertegenwoordigt de vennootschap in en bui-
ten rechte.
2. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat voor bestuursbesluiten
strekkende tot handelingen waarvan het belang een bepaald bedrag te
boven gaat, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissa-
rissen nodig is.
In elke geval is de voorafgaande goedkeuring vereist voor bestuurs-
besluiten strekkende tot het vervreemden, verkrijgen en belasten van
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onroerende zaken, het deelnemen in andere ondernemingen en het aan-
gaan van borgtochten.
Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op
vorenbedoelde besluiten, kan niet door of tegen derden worden in-
geroepen.
3. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang
heeft met de direkteur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
de gedelegeerd commissaris en bij diens ontstentenis, door de voor-
zitter van de Raad van Commissarissen en bij ontstentenis ook van die
funktionaris, door de ondervoorzitter of sekretaris. De algemene ver-
gadering van aandeelhouders is steeds bevoegd één of meer andere 
personen daartoe aan te wijzen.

RAAD VAN   COMMISSARISSEN.
Artikel 11. 1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht
op het beleid van de direkteur en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De commissarissen hebben zo tezamen als ieder afzonderlijk te allen
tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en
recht van inzage van de administratie.
3. De Raad van Commissarissen kan ook een deskundige benoemen om re-
gelmatig toezicht te houden op de administratie en om verslag uit te
brengen omtrent het ontwerp van de jaarrekening.
4. De Raad van Commissarissen kan ook andere deskundigen benoemen
teneinde hem op een gebied waarvoor de raad verantwoordelijkheid
draagt van advies te dienen.
5. De kosten van de deskundigen komen ten laste van de vennoot-
schap.
6. De direkteur is verplicht aan de Raad van Commissarissen en de
deskundigen alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Ook de commis-
sarissen zijn daartoe gehouden jegens de deskundigen.

Artikel 12. 1. De Raad van Commissarissen verdeelt in onderling over-
leg de werkzaamheden. Hij kan een commissaris aanwijzen als gedele-
geerd commissaris, die alsdan, onverminderd hetgeen commissarissen
overigens terzake van hun taakverdeling zijn overeengekomen, meer in
het bijzonder met het toezicht op de dagelijkse leiding zal zijn belast.
2. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter,
een ondervoorzitter en een sekretaris en regelt de rangorde waarin de
overige commissarissen genoemde titularissen bij hun verhindering of
ontstentenis zullen vervangen. Van de in deze alinea bedoelde funkties
kunnen meerdere door één persoon worden vervuld.
3. Jaarlijks treedt in de vergadering, bedoeld in artikel 16, een der
commissarissen volgens rooster af, doch is dadelijke herkiesbaar.
4. De nieuw benoemde neemt op het rooster de plaats in van hem die
hij vervangt.
5. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voor-
zitter of twee andere commissarissen zulks nodig achten.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commis-
sarissen worden notulen gehouden door de sekretaris, of bij diens ont-
stentenis door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daar-
toe aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door de-
genen, die in de vergadering als voorzitter en sekretaris hebben ge-
fungeerd.
7. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen.

8. De Raad van Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten ne-
9.
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men, indien de meerderheid van de in funktie zijnde commissarissen ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich
door een mede-commissaris bij schriftelijke of telegrafische volmacht
doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor zich en als lastheb-
ber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
9. Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of
telegrafisch hun mening te uiten en geen hunner zich tegen de wijze
van besluitvorming verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingeko-
men antwoorden door de sekretaris een relaas opgemaakt, dat na
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een vaste bezol-
diging vast voor de commissarissen en kent hen desgeraden een tantiè-
me toe.

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden
gehouden te Helenaveen, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht of Amsterdam.
2. Zij worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissaris-
sen of diens plaatsvervanger. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergade-
ring zelf in haar leiding.
3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft van
een certifikaathouder wiens certifikaten met medewerking van de ven-
nootschap zijn uitgegeven, of houder van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten is bevoegd in persoon of bij
schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen.
Doet een aandeelhouder zich ter vergadering vertegenwoordigen, dan
is hij desondanks bevoegd de vergadering persoonlijk bij te wonen.
4. De direkteur en commissarissen hebben als zodanig een raadgevende
stem.

Artikel 14. 1. De direkteur en de Raad van Commissarissen zijn be-
voegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeel-
houders.
2. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering is tenminste
vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet mede-
gerekend.
3. De oproeping van aandeelhouders en houders van met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certifikaten op naam van aandelen ge-
schiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen der
aandeelhouders en vorenbedoelde certifikaathouders, zoals deze zijn
vermeld in het register bedoeld in het eerste lid van artikel 7. Op
gelijke wijze worden opgeroepen zij, die een vruchtgebruik op aandelen
hebben indien zij de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend
aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certifikaten van aandelen.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of
wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de ven-
nootschap kennis van kunnen nemen.
Omtrent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvul-
lende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gesteld
termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het
besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
5. De oproeping van houders van met medewerking van de vennoot-
schap uitgegeven certifikaten aan toonder van aandelen geschiedt door
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middel van een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, met
vermelding van de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat zij
van de te behandelen onderwerpen ten kantore van de vennootschap
kennis kunnen nemen.
De tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
Bij de oproeping kan worden bepaald dat de bewijsstukken van hun
recht vóór de algemene vergadering in bewaring moeten worden gege-
ven bij een bankinstelling. In dat geval kan de dag waarop de inbewa-
ringgeving moet zijn geschied niet vroeger worden gesteld dan op de
derde dag na die der oproeping tot die vergadering.

Artikel 15. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort,
binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegd-
heid, die niet aan de direkteur of aan de Raad van Commissarissen is
toegekend.

Artikel 16. 1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-
den waarin tenminste:
a. door de direkteur schriftelijk verslag wordt uitgebracht omtrent de
toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het afge-
lopen boekjaar;
b. de jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden;
c. de winstdeling wordt vastgesteld;
d. aan de deskundige, bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek opdracht wordt verleend tot onderzoek van de jaarreke-
ning; de opdracht aan deze deskundige kan te allen tijde worden inge-
trokken;
e. behandeld worden de overige in de agenda vermelde onderwerpen,
gedaan door de direkteur, door de Raad van Commissarissen of door
aandeelhouders.
2. de algemene vergadering is bij de benoeming van de deskundige als
bedoeld in het vorige lid sub d aan generlei voordracht gebonden.

Artikel 17. Voorstellen door aandeelhouders te doen, zowel van het ge-
wone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kun-
nen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig
schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met
inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze
als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

Artikel 18. 1. Behalve de in artikel 16 bedoelde gewone algemene ver-
gadering worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dik-
wijls de direkteur of de Raad van Commissarissen daartoe oproepen,
onverminderd het in artikel 108a, van Boek 2, van het Burgerlijk
Wetboek en het volgende lid van dit artikel bepaalde.
2. Wanneer een of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan
de direkteur of aan de raad van Commissarissen schriftelijk en onder
nauwkeurige opgaven van de te behandelen onderwerpen het verzoek
hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de
direkteur, noch de Raad van Commissarissen aan dit verzoek gevolg
heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken
na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de
President van de Arrondissementsrechtbank binnen wier rechtsgebied
de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te
doen.
Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld houders
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten van
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aandelen, alsmede vruchtgebruikers die de rechten hebben welke door
de wet zijn toegekend aan laatstbedoelde certifikaathouders.
3. Indien de direkteur of de raad der Commissarissen in gebreke is
gebleven een bij de wet of de statuten voorgeschrevene algemene verga-
dering van aandeelhouders te doen houden, kan iedere aandeelhouder,
houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-
katen van aandelen en vruchtgebruiker die de rechten heeft welke 
door de wet zijn toegekend aan vorenbedoelde certifikaathouder, door
de President van de Arrondissementsrechtbank gemachtigd worden zelf
daartoe over te gaan.

Artikel 19. 1. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij
bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschre-
ven, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanko stemmen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen
beschouwd.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de algemene vergade-
ring een schriftelijke stemming verlangt.
3. Ingeval van staking van stemmen bij verkiezing van personen geldt,
ingeval een bindende voordracht is opgemaakt, diegene van beide be-
trokkenen als benoemd, die de hoogste plaats op de voordracht innam;
indien de voordracht meer dan twee namen bevatte wordt herstemd
tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verzameld had-
den. Staken de stemmen opnieuw dan is hij gekozen die de hoogste
plaats op de voordracht innam. In andere gevallen van staking van
stemmen over personen heeft een tweede stemming plaats tussen de
twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden; wordt dan
weer geen volstrekte meerderheid verkregen dan beslist de voorzitter
over de verdere procedure.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ver-
tegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van
het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het
bedrag van de aandelen waarvoor geen stemrecht kan worden uitge-
bracht.

Artikel 20. 1. Voor ieder aandeel wordt één stem uitgebracht.
2. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij
zelf houdt, waarvan zij certifikaten houdt, of waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.
De vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aan-
deel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de
vennootschap is gevestigd.
3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen of
certifikaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen
van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik heb-
ben.

Artikel 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij
daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door
de voorzitter aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden, die in een
daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden onderte-
kend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG.
Artikel 22. 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het
kalenderjaar.
2. jaarlijks per een en dertig december worden de boeken der ven-
nootschap afgesloten.
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de direkteur maakt voor één juni daaropvolgende, behoudens verlen-
ging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bij-
zondere omstandigheden, een jaarrekening over het afgelopen boekjaar
op, ter overlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over, tenzij
artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap
geldt.
3. De jaarrekening wordt door de direkteur en de commissarissen on-
dertekend. Ontbreekt de ondertekening van een meer hunner dan
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 
392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
zijn vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot
hun behandeling, te haren kantore aanwezig.
De houders van aandelen, de houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten, alsmede de vruchtgebruikers van
aandelen die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend van de
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certi-
fikaten van aandelen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos
een afschrift van krijgen.
5. De algemene vergadering is bevoegd de haar ter beoordeling aange-
boden jaarrekening gewijzigd vast te stellen.
6. Vaststelling zonder reserve van de jaarrekening door de algemene
vergadering strekt, ten aanzien van hetgeen uit die stukken blijkt, de
direkteur tot décharge voor het gevoerde beheer over het afgelopen
boekjaar en de Raad van Commissarissen voor het door deze gehouden 
toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138, 139, 149 en
150 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De direkteur draagt de zorg voor de openbaarmaking van de jaarrek-
ning, het jaarverslag en toebehoren, konform de artikelen 394 en vol-
gende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23. 1. De winst staat ter beschikking van de algemene verga-
dering van aandeelhouders, met dien verstande dat de vennootschap
aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vat-
bare winst slechts uitkeringen kan doen, voorzover haar eigen vermo-
gen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
moeten worden aangehouden.
2. De vennootschap mag tussentijds winstuitkeringen doen.

Artikel 24. 1. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de
jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de
vennootschap in haar kapitaal houdt, mede.
3. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate
van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaal-
baarstelling.

Artikel 25. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het
winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar één
maand nadat het is vastgesteld.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Artikel 26. 1. Tot wijziging van de statuten worden besloten door
de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de direk-
teur of de raad van Commissarissen. Wanneer aan de algemene verga-
dering van aandeelhouders een dergelijk voorstel wordt gedaan, moet
zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
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2. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijker-
tijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap neerleggen, ter 
inzage voor ieder aandeelhouder, houder van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen alsmede van 
vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet heeft toegekend aan
laatstbedoelde certifikaathouders, tot de afloop der vergadering; het
bepaalde in lid 4 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.
3. De direkteur is verplicht aan de in de eerste zin van het vorige lid
bedoelde personen die zulks verzoeken een afschrift van het voorstel
kosteloos te verstrekken.
4. Het besluit tot wijziging der statuten zal slechts genomen kunnen
worden met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen door
een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan twee/
derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
5. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste
kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bij-
eengeroepen, welke zal kunnen worden gehouden minstens zestien doch
hoogstens vijf en twintig dagen na die vergadering. In de tweede ver-
gadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging der
statuten kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigende ka-
pitaal, mits met twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat,
en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter
vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

ONTBINDING DER VERNNOOTSCHAP EN VEREFFENING.
Artikel 27. 1. Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan rechts-
geldig slechts worden genomen op voorstel van de direkteur of de
Raad van Commissarissen door een algemene vergadering van aandeel-
houders waarin meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal verte-
genwoordigd is, moet tenminste twee/derde van de alsdan rechtsgeldig
uitgebrachte stemmen.
2. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste
twee/derde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan
een tweed vergadering worden bijeengeroepen, mits gehouden binnen
drie maanden na de eerste vergadering, waarin tot ontbinding kan
worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 
twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen. Bij de oproeping
tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een
besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

Artikel 28. 1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding der ven-
nootschap, geschiedt de vereffening door de direkteur, onder toezicht
van de raad van Commissarissen, tenzij de algemene vergadering van
aandeelhouders anders mocht besluiten.
2. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering van
aandeelhouders tevens de aan de vereffenaars toekomende vergoeding.
De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de des-
betreffende wettelijke bepalingen.
3. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers is overgebleven van het 
vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aan-
delen. 
4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ven-
nootschap gedurende dertig jaren onder berusting van de persoon die
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daartoe is aangewezen door de liquidateuren.

Artikel 29. In alle gevallen, waarin bij deze statuten of de wet niet is
voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij vol-
strekte meerderheid van stemmen.

SLOTVERKLARING.
De komparant, thans handelende in zijn hoedanigheid van direkteur
van de te Helenaveen gevestigde naamloze vennootschap: Maatschappij
Helenaveen N.V., en als zodanig deze vennootschap ten deze vertegen-
woordigende, verklaarde tenslotte dat op zes en twintig september
negentienhonderd vier en tachtig zijn geplaatste elfduizend vijfhonderd
negentig (11.590) aandelen, elke aandeel groot nominaal tien gulden
(f. 10,--).   
De komparant is mij, notaris, bekend,

WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer ak-
te vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
komparant en mij, notaris, ondertekend.

31 december 1984  Tegen het einde van het verslagjaar 
heeft Mevrouw J. Groote Bos te Hilversum haar aandelenbezit afgesloten.
Deze verkoop sluit tevens een periode van bijna 80 jaar af, waarin de familie Bos - 
direct of indirect - op voortreffelijke wijze aan de ontwikkeling van de vennootschap
en het dorp Helenaveen heeft bijgedragen.
Als beschermvrouwe van fanfare “Wilona” kan Mevrouw Groote-Bos haar belangstelling 
voor de inwoners van Helenaveen in stand houden.

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
H.J. Helb
en kinderen

München: W.V.G. Dyserinck
Amsterdam:  F.W. Dyserinck
Amsterdam:  W.W. Huysman-Dyserinck

H.J.R. Huysman
en kinderen

Correspondentie-adres:
Acacialaan 3
2243 BW Wassenaar
Wij hebben haar gisteren begraven.

30 maart 1995  Beslissing van de Ondernemingskamer 
betreffende de waardering der aandelen van de Maatschappij Helenaveen. 
De intrinsieke aarde van de onderneming, uitgaande van de balans per 31 december 92
bedraagt f17,1 mln. Uitgaande daarvan komt de Ok op een prijs van f1475 per aandeel.

24 maart 2004  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”), 
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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]
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