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tot en met 1889
5 april 1884  Te Appelscha (Fr.) zijn ongeveer 40 arbeiders, die om werk naar 
Helenaveen in Noord-Brabant waren gegaan, vandaar onverrichter zake teruggekeerd.

9 februari 1889  Rechtszaken.  J. V. te Helenaveen tot f3 of 2 dagen hechtenis, 
wegens het opgeven van een valsche naam, [...] 

17 maart 1888  § Het kantongerecht alhier veroordeelde gister een vrouw uit 
Helenaveen tot één gulden boete, wegens het brandstichten door onvoorzichtigheid. 
Ofschoon de brand ontstond door het aanleggen van vuur op den vloer eener keet, 
zonder haard of kachel, was de boete zoo gering, omdat deze manier van stoken aldaar 
gebruikelijk is.

17 maart 1888  VENLO. Voor het kantongerecht alhier stond Vrijdag terecht eene vrouw,
in dienst bij de maatschappij “Griendtsveen” te Helenaveen. Zij was aangeklaagd 
wegens het aanleggen van vuur in hare eigene woning. De zaak is in deze: Te 
Helenaveen zijn in de nabijheid van genoemde maatschappij vier tenten gebouwd uit 
plaggen en stroo. Deze dienen tot kosthuis en woning der arbeiders. In het midden 
dezer tenten legt men een turfvuur aan, tot verwarming en om het eten gereed te 
maken. Door gebrek aan een schoorsteen moeten vuurvonken een uitweg vinden door de 
kleine opening in het stroodak. In den namiddag van 24 Januari jl. is een dezer 
tenten totaal afgebrand; meubelen en kleedingstukken der kostgangers, op f200 
geschat, zijn door het vuur vernield. De vrouw, die dit vuur aangelegd had, was dus 
aangeklaagd als schuldig aan het afbranden harer eigene woning. Op grond van het 
artikel, dat zegt: “het is verboden vuur aan te leggen op zoo korten afstand, dat 
daardoor brand kan ontstaan, is zij met verzachtende omstandigheden tot eene 
geldboete van f1 veroordeeld. 

6 juni 1889  2.   T. v. d. B., oud 34 jaren, arbeider, wonende te Woensel, 
verblijvende te Helenaveen, appelant van een vonnis der Rechtbank te Roermond: dat 
vonnis is bevestigd, beklaagde schuldig verklaard aan mishandeling en veroordeeld bij
verstek tot eene maand gevangenisstraf. 

13 juni 1889  Bij een hevig onweder, dat over Helmond en Helenaveen woedde, is een 
turfwerker, tijdens hij werkzaam was, door den bliksem getroffen en gedood. Hij laat 
een vrouw met zes kinderen achter.

25 juli 1889  Rechtszaken 
H. V., te Helenaveen, tot 6 maanden gev.straf, wegens verwonding; 

17 oktober 1889  Door de Arrondissements-Rechtbank te Roermond werden Dinsdag de 
volgende vonnissen gewezen: 
H. P., W. v. D., H. A., F. v. D., A. B., allen arbeiders, en Th. v. d. K, arbeidster,
allen te Helenaveen, ieder tot 3 dagen gevangenisstraf; [...] allen beklaagd van 
diefstal. 

5 december 1889  Zondagavond is tusschen Deurne en Helenaveen iemand, in 
laatstgenoemde plaats woonachtig, door den trein overreden. Zijn akelig verminkt lijk
werd Maandagmorgen in verschillende stukken langs den spoorweg gevonden.

1890 tot en met 1899
16 januari 1890  Door de Arrondissements-Rechtbank te Roermond werden Dinsdag de 
volgende vonnissen gewezen: 
H. v. W., arbeider te Helenaveen, tot 21 dagen gevangenisstraf, wegens diefstal. 

10 juli 1890  M. v. M., werkman te Helenaveen, tot f8 boete of 4 dagen hechtenis 
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wegens beleediging. 

17 juli 1890  en B. D., arbeider te Helenaveen, tot 14 dagen gevangenisstraf wegens 
diefstal. 

7 maart 1891  Wegens openbare dronkenschap: L. de F. te Helenaveen tot f2 boete of 2 
dagen hechtenis 

2 april 1891  A. G., arbeider, te Helenaveen-Deurne, tot 1 jaar gevangenisstraf, 
wegens misdrijf tegen de zeden enz.;

6 mei 1891  J. B., G. B., arbeiders, te Helenaveen, de eerste tot boete of 3 dagen 
hechtenis, de tweede tot f2 boete of 1 dag hechtenis, wegens strooperij; 

10 oktober 1891  Wegens burengerucht: en J. G. v. G., te Helenaveen, f1 boete of 1 
dag hechtenis. 

17 oktober 1891  wegens het loopen op een anders bezaaide grond: H. T., te 
Helenaveen, f1 boete of 1 dag hechtenis. 

22 oktober 1891  L. J., arbeider te Helenaveen tot f5 of 3 dagen hechtenis 
Wegens het laten loopen van vee op een anders bezaaide grond: A. M., te Helenaveen, 
f1 of 1 dag hechtenis. 

12 november 1891  W. D. peelwerker te Helenaveen tot 15 dagen gevangenisstraf wegens 
wederspannigheid; 

19 november 1891  H. v. W., arbeider te Helenaveen, vrijgesproken van de hem ten 
laste gelegde mishandeling. 

26 januari 1892  wegens openbare dronkenschap: P. v. H te Helenaveen, f2 boete of 1 
dag hechtenis; 

2 juni 1892  Th. B., arbeider-telegrafist, te Helenaveen, tot f50 of 1 maand 
hechtenis wegens het door schuld gevaar doen ontstaan voor het verkeer door 
stoomvermogen over een spoorweg; 

4 augustus 1892  HELENAVEEN-DEURNE. Heden werd door den alhier door den 
gestationeerden rijksveldwachter naar de gevangenis te Roermond overgebracht Th. O., 
oud 50 jaren, gep. O. I. Militair, laatst woonachtig te Oeffelt, zijnde tegen hem, 
ter zake van oplichting, door den rechter-commissaris, belast met de instructie van 
strafzaken bij de Rechtbank te ’s Hertogenbosch, een bevel van voorloopige aanhouding
verleend. 
Zijne aanhouding werd in het algemeen politieblad verzocht. 

8 oktober 1892  H. v. W., arbeider te Helenaveen, 5 dagen gevangenisstraf, wegens 
mishandeling

31 december 1892  2 gevallen van typhus (Helenaveen) 

25 maart 1893  - Met ingang van 1 April zal de heer R?, vroeger onderwijzer aan de 
stadschool, thans te  Helenaveen, wederom aan de school te Hushoven alhier, zijne 
taak aanvaarden. 

20 april 1893  G. d. V., arbeider te Helenaveen, f8 of 4 dagen hechtenis, wegens 
mishandeling 

18 mei 1893  Ch. M., arbeider te Helenaveen, f8 of 4 dagen hechtenis, wegens 
mishandeling 

24 juni 1893  wegens het met licht eener brandende lamp, niet in eene gesloten 
lantaarn, in een stal gaan, waar brandgevaar was: Ma. Ca. R. te Helenaveen, tot f1 
boete of 1 dag hecht.; L. W. te Helenaveen, tot f3 of 3 dagen hecht., eerste 
herhaling 

1 augustus 1893  C. v. d. O. en W. v. O., beiden zonder beroep, te Helenaveen, ieder 
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tot 2 dagen gev. wegens diefstal. 

6 oktober 1893  Te Helenaveen heeft zich een geval van Aziatische cholera met 
doodelijken afloop voorgedaan bij een 23-jarige arbeider, in dienst bij de 
Maatschappij Griendsveen.

6 oktober 1893  Te Helenaveen overleed een werkman aan de Aziatische cholera.  

7 oktober 1893  In het vorig nummer werd melding gemaakt van een cholerageval te 
Helenaveen. Dit heeft zich echter voorgedaan te Horst. 

20 februari 1894  - Door de marechaussée werden heden alhier in de gevangenis 
gebracht J. v. M., wonende te Helder en A. B., wonende te Helenaveen, die beide nog 
oude schuld met justitie te vereffenen hadden, waarom hunne aanhouding in het 
politieblad werd verzocht. 

9 maart 1894  Met 't oog op de weinige werkzaamheden, die in 't a.s. voorjaar in de 
veenderijen van 't noorden zullen worden verricht (een gevolg van de malaise in den 
turfhandel) vertrekken vele Friesche arbeiders naar Helenaveen. Uit Frederiksoord's 
omstreken zijn reeds 50 arbeiders derwaarts vertrokken. 

10 maart 1894  Door H. Bakema te Frederiksoord zijn een vijfigtal arbeiders 
bijeengebracht uit den omtrek van Frederiksoord en enkele uit die kolonie zelve, die 
nu gaan werken in het Helenaveen op de Peel in Limburg. Zij zijn dezer dagen daarheen
vertrokken. 

10 maart 1894  HELENAVEEN. Uit de gemeente Vledder (Drente) zijn meer dan 50 
arbeiders hier gekomen om turf te graven, die allen hier werk gevonden hebben. 

14 maart 1894  Te Helenaveen (N.-Br.) zijn vijftig arbeiders uit Vledder (Dr.) 
aangekomen om turf te graven. 

31 maart 1894  wegens openbare dronkenschap H. v. d. W. te Helenaveen, f2 boete of 2 
dagen hecht.

12 juli 1894  D. B., arbeider te Helenaveen, 45 dagen gevangenisstraf, wegens 
mishandeling. 

1 september 1894  H. H. S., veenarbeider te Helenaveen, f1 of 1 dag hechtenis, wegens
mishandeling; 

18 oktober 1894  H. v. W.., landbouwer te Helenaveen, f10 of 5 dagen hechtenis, allen
wegens mishandeling; 

8 november 1894  G. d. V., arbeider te Helenaveen, 8 dagen gevangenisstraf, wegens 
mishandeling; 

15 november 1894  W. P., arbeider, te Helenaveen, 1 maand gevangenisstraf, allen 
wegens mishandeling;

29 november 1894  A. S., arbeider, te Helenaveen, tot f8 of 4 dagen hechtenis, wegens
beleediging;

11 december 1894  B. P., arbeider te Helenaveen 5 dagen gev.-straf, allen wegens 
mishandeling;

20 december 1894  A. P., arbeider te Helenaveen f5 of 3 dagen hechtenis, allen wegens
mishandeling; 

22 december 1894  Wegens openbare dronkenschap: G. K., J. A. F., te Helenaveen, ieder
f2 of 2 dagen hecht.;

29 december 1894  Wegens openbare dronkenschap: J. v. R., C. V., N. v. O. te 
Helenaveen, ieder f2 of 2 dagen hecht.;
22 januari 1895  Wegens openbare dronkenschap G. J. W., te Helenaveen, ieder f5 of 3 
d.h. 2de herhaling;
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25 januari 1895  Wegens openbare dronkenschap J. d. B. te Helenaveen, ieder f2 of 2 
dagen hecht.

9 februari 1895  Wegens openbare dronkenschap C. M. te Helenaveen, ieder f5 of 3 
dagen hecht; eerste herhaling H. H. S., te Helenaveen, L. v. N., te Venloo, ieder 3 
dagen hecht.

28 maart 1895  J. H., veenarbeider, te Helenaveen, ieder f10 of 5 dagen hechtenis, 
allen wegens mishandeling;

6 april 1895  Wegens overtreding der spoorwegwet M. H. te Helenaveen, f5 of 4 d. 
hecht. H. W. te Helenaveen f3 boete of 2 d. hecht.

1 juni 1895  wegens openbare dronkenschap: H. J., te Helenaveen, ieder f2 boete of 2 
d. hecht.

2 juli 1895  Wegens openbare dronkenschap J. P., F. V., H. M., G. v. d. R., allen te 
Helenaveen; ieder f2 of 2 d. h.

27 juli 1895  wegens openbare dronkenschap P. J. N., te Helenaveen, f2 of 2 dagen 
hechtenis

14 augustus 1895  Wegens openbare dronkenschap A. P. te Helenaveen, ieder f2 boete of
2 dagen hecht., eerste herhaling;

14 september 1895  Wegens openb. dronkenschap J. P., J. S., G. K. te Helenaveen ieder
f2 boete of 2 d. hecht. H. J. te Helenaveen f5 of 2 d. hecht.

26 september 1895 A. v. d. H., tuinier te Helenaveen 5 dagen gev.-straf, allen wegens
strooperij.

12 oktober 1895  H. H. H, te Helenaveen ieder f5 boete of 3 dagen hechtenis. Wegens 
overtreding der ijkwet;

19 november 1895  Wegens openbare dronkenschap H. H. B., te Helenaveen, f3 of 2 dagen
hecht.;

23 november 1895  Wegens openbare dronkenschap. T. G., G. v. d. B. te Helenaveen 
ieder f1 of 1 d. hecht.

28 december 1895  J. M. v. R. metselaar te Helenaveen f10 of 5 d. hecht. wegens 
beleediging.

4 januari 1896  Wegens openbare dronkenschap A. v. d. W., te Helenaveen, ieder f2 
boete of 2 dagen hecht

31 maart 1896  Helenaveen, 30 Maart. In den afgeloopen nacht is de fabrieksarbeider 
J. D., wonende alhier, werkzaam op de fabriek van turfstrooisel van de heeren Arnts 
en Terwint op de rechter wang verwond geraakt welke verwonding doordrong tot op de 
tanden. De oorzaak hiervan was, dat D. struikelde en met het hoofd tegen een 
riemschijf van eene in gang zijnde machine terecht kwam.
Hij heeft zich onmiddellijk onder behandeling van doctor Crobach te Deurne gesteld.

4 april 1896  A. P., arbeider te Helenaveen, 10 dagen gevangenisstraf, alle wegens 
mishandeling.

30 mei 1896  Wegens spoorwegnet overtreding E. H. te Helenaveen, f2 b. of 2 d. hect.
Wegens openbare dronkenschap, H. v. B. te Helenaveen ieder f1 b. of 1 d. hecht.;

11 juni 1896  B. S., arbeider te Helenaveen, f2 of 1 d. h., allen wegens ontduiking 
der provinciale hondenbelasting; 

11 juli 1896 wegens openbare dronkenschap H. W. te Helenaveen, ieder f1 boete of 1 
dag hecht.
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22 augustus 1896  Wegens openbare dronkenschap H. H., H. P. te Helenaveen ieder f1 
boete of 1 dag hecht.

28 november 1896  G. J; te Helenaveen; ieder f1 boete of 1 dag hecht,

2 januari 1897  D. v. Z. en J. sS., arbeiders te Helenaveen, ieder tot f2 boete of 1 
dag hechtenis, alle wegens ontduiking der provinciale hondenbelasting;

18 maart 1897  G. v. d. B., arbeider te Helenaveen f8 of 4 dagen hechtenis, alle drie
wegens beleediging; 

3 juni 1897  H. Z., veenarbeider, te Helenaveen, f3 of 2 dagen hechtenis, wegens 
mishandeling.

30 september 1897  G. B., arbeider te Helenaveen, 6 m. gev.; allen wegens 
mishandeling;

16 oktober 1897  Helenaveen, 15 Oct. In aansluiting met het bericht, voorkomende in 
het nummer dezer courant van 12 dezer, betrekkelijk den gepleegden diefstal bij A. 
Otten van twee horloges kan dienen, dat, als verdacht van dien diefstal te hebben 
gepleegd, door de maréchaussées alhier is gearresteerd J. Z., oud 30 jaren, geboren 
te Hoogeveen, veenarbeider tijdelijk wonende alhier. 
Heden werd hij door de maréchaussées naar de gevangenis te Roermond overgebracht. 

2 december 1897  H. v. d. W., en G. v. d. W., arbeiders te Helenaveen, f5 of 5 d. 
hecht.; allen wegens mishandeling.

31 december 1898  In Helenaveen hebben de mazelen geheerst en is het onderwijs 
tijdelijk gestaakt geweest. 

23 februari 1899  ROERMOND.  Voor de rechtbank alhier hadden zich Dinsdag te 
verantwoorden F. B., oud 49 jaar, veenarbeider, voorheen wonende te Helenaveen, thans
zonder vaste woonplaats, beklaagd ter zake, dat hij op 23 Juni 1898 in den woning van
G. Rolink te Helenaveen heeft ontvreemd een overjas ten nadeele van J. Rolink en eene
broek ten nadeele van G. Hofman, kostgangers aldaar. Het O. M. eischte tegen hem 4 
maanden gevangenisstraf. De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zaak op 28 
Februari e. k.  

4 maart 1899  Verder werd vonnis gewezen in de zaak tegen F. B., oud 49 jaar, 
arbeider, zonder vaste woonplaats, ter zake van diefstal van een jas en broek te 
Helenaveen, ten nadeele van J. Rolink en G. H. Hoffman, gepleegd op 28 Juni 1898 en 
veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf met vermindering van het voorarrest.

15 juni 1899  G. v. d. E., 25 jaar, veenarbeider, te Deurne, wegens het verbrijzelen 
eener glasruit van een raam der woning van L. v. d. E. te Helenaveen, tot fl.5 boete 
subs. 5 dagen hechtenis.  

2 november 1899  A. J. Van de K., oud 21 jaar, opperman wonende te Stratum, 
aangeklaagd zich op 3 September jl. in dronkenschap, met geweld te hebben verzet 
tegen den brigadier Claassens en den marechaussee Maas, van de brigade Helenaveen, 
toen dezen hem, daar hij de orde verstoorde, naar een voor ontnuchtering bestemd 
lokaal overbrachten. Het O. M. eischte 1 maand gevangenisstraf.
J. W., oud 25 jaar, wonende te Tilburg, van beroep opperman, aangeklaagd van zich op 
3 September met geweld te hebben verzet tegen de marechaussees te Halte Helenaveen, 
toen dezen hem ter zake van openbare dronkenschap naar een arrestantenlokaal wilden 
overbrengen. Het Openbaar Ministerie eischte 45 dagen gevangenisstraf.

17 december 1899  J. Van R., 29 jaar, opperman te Tilburg, alhier in voorloopige 
bewaring; hem wordt ten laste gelegd dat op 21 Nov. l.l. te Halte Helenaveen, Horst, 
van mede-logés te hebben ontvreemd een horloge en 9 gulden aan geld.
Het O. M. eischte tegen hem 1 maand gevangenisstraf.

1900 tot en met 1909
18 januari 1900  GRIENDTSVEEN, 14 Jan. Wederom valt van hieruit een ongeluk te 
berichten. Zekere J. v. O. uit Deurne, opperman aan de bijna voltooide 
brikettenfabriek, [...] 
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9 oktober 1900  Te Helenaveen (N.-Br.) geraakte Zaterdag de werkman J. de W. met het 
hoofd tusschen den muur en de buffers van een rangeerdenden trein, waardoor het 
geheel verpletterd werd.

18 maart 1901  VEENARBEIDERS UIT FRIESLAND NAAR NOORD-BRABANT.
De veenarbeiders in de Friesche dorpen Jubbega, Schurega, Oudehorn, Hoornsterzwaag 
enz. hebben te Jubbega eene vergadering gehouden, op uitnoodiging van een 
afgevaardigde uit de verveners te Griendtsveen in de Peel (N.-Br.) om het tarief en 
de voorwaarden van het turfgraven aldaar te vernemen.
De afgevaardigde deelde hen mede, dat onder gewoon werk wordt verstaan: een kuil van 
6 Meter breed, zeven klem of een meter diep. Indien verder gekruid moet worden dan 12
stok, wordt voor elke stoklengte meer één cent per stok turf bijbetaald. Bij het 
gewone werk is 20 centimeter afvillen inbegrepen. Indien meer dan 20 centimeter 
afgevild moet worden, wordt 6 ct. per M³. bijbetaald.
Het loon per dagwerk van zwarte turf is als volgt: turf van 40 cM. per dagwerk 
f10.80, terwijl voor reisgeld bovendien wordt uitgekeerd f1 per dagwerk; voor ‘t 
graven van bolsterturf van 15 Maart tot 1 Juli 1901 per dagwerk f9.20, terwijl voor 
reisgeld bovendien wordt uitgekeerd f0.80 per dagwerk. Het dagwerk wordt op het veld 
gebracht in slagen van zes stoot tegen de liggers.
Nadat de afgevaardigde deze punten nog nader had toegelicht en eenige vragen had 
beantwoord, boden zich dadelijk 52 personen aan, waarvan 51 aangenomen werden, die 
eerstdaags naar de Peel zullen vertrekken, en waarschijnlijk wel door meer 
veenarbeiders zullen gevolgd worden. De afgevaardigde wenschte namelijk meer dan 100 
veenarbeiders aan te werven.

29 augustus 1901  J. de G., 23 jaren, onderbaas te Helenaveen Deurne, aangeklaagd van
verzet tegen de politie en mishandeling van J. W. Wijnants en P. Franssen.
Het O. M. eischte tegen J. d. G., 1 maand gevangenisstraf.

3 september 1901  J. de G., arbeider te Helenaveen, 1 maand gev.straf, wegens 
wederspannigheid en mishandeling;

10 oktober 1901  VENLO. Gister werd van hier naar de gevangenis te Roermond 
overgebracht H. G. d. D., oud 33 jaren, arbeider, wonende te Helmond. Hij werd door 
de stedelijke politie op verzoek in het Algemeen Politieblad aangehouden, zijnde hij 
verdacht van verduistering van een brief, inhoudende geld, ten nadeele van de 
huisvrouw J. Verleijsdonk te Helenaveen, onder de gemeente Horst

25 november 1901  HELENAVEEN.  Woensdag werd alhier een 20jarig veenarbeider 
gearresteerd en naar Roermond overgebracht, die blijkens het Politieblad nog een heel
tijde gratis logies “te goed” had.

12 december 1901  1o. G. K. 33 jaren, arbeider en 2o. H. Z., 21 jaren, arbeider, 
beiden te Halte Helenaveen-Horst, aangeklaagd van mishandeling.

4 juni 1903  Helenaveen. Een tweede geval van roodvonk heeft zich alhier voorgedaan.

30 juli 1903  DEURNE.  Dezer dagen trok zekere J. P. werkzaam op de gemeentelijke 
turfstrooiselfabriek naar de Halte Helenaveen, in het schoftuur zijn mes. De 
aanleiding was, dat hij geplaagd werd. P. bracht v. G. een paar sneden over het 
gezicht toe en sneed hem bijna een vinger af. Hij werd direct van ‘t werk gejaagd.
Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen. De zaak is in handen der politie. P.
heeft inmiddels elders werk gekregen.

1 augustus 1903  HELENAVEEN.  Een zekere J. P. werkzaam aan de Turfstrooiselfabriek 
van de gemeente Deurne, werd dezer dagen door van G. geplaagd over het turf 
verzetten, waarbij de eerste zich zoo kwaad maakte, dat hij zijn mes trok en zijn 
medearbeider een een paar sneden in een gezicht toebracht en hem tevens een vinger 
bijna afsneed.
De driftkop werd terstond weggejagen en proces verbaal opgemaakt.

31 december 1903  4 gevallen van Roodvonk te Helenaveen

16 januari 1904  1. S. K., 38 j., herbergier te Helden (Grashoek), 2. C. J. H., 19 
j., 3. A. van L., 17 j., en 4. J. H., 17 j., arbeiders te Helenaveen-Deurne, 
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aangeklaagd te samen en in vereeniging in den avond van 27 September 1903 te 
Grashoek-Helden, G.J. van Bergen te hebben mishandeld en verwond.

13 oktober 1904  J. Th., oud 44 j., scheepstimmerman te Helenaveen-Deurne, 
aangeklaagd van den 21 Aug. 1904 te Helenaveen een houten poortje, aan de gemeente 
Deurne en Liessel toebehoorende, te hebben vernield.
Eisch f15 of 15 d. hecht.

20 oktober 1904  P. Th., timmerman te Helenaveen, f10 of 10 d. h., wegens vernieling;

13 december 1904  A. v. L., oud 18 j., arbeider te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van
den 26 October 1904, te Helenaveen J. Toonen te hebben mishandeld en verwond. Eisch 
f20 of 20 d. h.

15 december 1904  A. v. L., veenarbeider te Helenaveen, f10 of 10 d. h., allen wegens
mishandeling;

17 oktober 1905  HELENAVEEN, 14 Oct. Alhier is het eenjarig dochtertje van den smid 
W. S. in een emmer kokend water gevallen. De kleine bekwam hierdoor zulke hevige 
brandwonden, dat zij na een kwartier er aan is bezweken.

30 december 1905  Ongelukken.
Op het stationsterrein te Helenaveen is gisterenmorgen gevonden de beambte v. S. 
liggende ter zijde van een der sporen; de ontboden geneesheer kon slechts den dood 
constateeren.
Vermoedelijk is v. S. tusschen de buffers van wagens bekneld geraakt.  

31 december 1905 1 geval van Roodvonk te Helenaveen (?) 

1 januari 1906  Op het rangeerterrein te Helenaveen (N.-Br.) is het lijk gevonden van
den arbeider-rangeerder v. S Vermoedelijk was hij tusschen de buffers beklemd 
geraakt.

5 april 1906  HELENAVEEN. De naburige Heldensche hei is niet ten onrechte berucht.
Zondagmiddag zaten daar drie mannen bij elkaar in een café; twee van hen hadden 
eenigen tijd geleden twist gehad; buiten gekomen, werd dezen twist nogeens opgehaald,
en met dat gevolg, dat een van hem zijn mes trok en den ander een steek in zijn been 
toebracht.
Drankmisbruik was ook nu weer de oorzaak.

14 april 1906  A. P., oud 42 j., arbeider te Helden, aangeklaagd van den 14 Maart te 
Helden eene hoeveelheid zand aan de Mij. Helenaveen toebehoorende te hebben 
uitgedolven en weggenomen. Eisch f3 of 3 d. h.

15 september 1906  M. P., oud 55 j. landbouwer te Neerkant-Deurne, aangeklaagd van 
den 24 Juli 1906 te Helenaveen eene hoeveelheid gras, aan de Maatschappij Helenaveen 
toebehoorende, te hebben afgesneden en weggenomen. Eisch f3 of 3 d. h.

15 november 1906  K. M. A. L., oud 38 j., ingenieur, te Helenaveen, aangeklaagd van 
den 23 Augustus 1906 te Helenaveen, den gemeente-veldwachter Aerts te hebben 
beleedigd. Eisch 15 d. gev.

18 april 1907  J. F., oud 48 j., daglooner te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 
11 Maart 1907 te Helenaveen C. van Ooijer te hebben mishandeld en verwond. Eisch f10 
of 10 d. h.

18 augustus 1907/1917?  Helenaveen. In de jongste raadsvergadering der gemeente 
Deurne c.a. werd het salaris van onzen kantoorhouder gesteld op f125.

12 december 1907  1. J. H., oud 21 j,. 2. W. H., oud 27 j. en 3. A. v. L., oud 21 
jaren, allen arbeiders te Helenaveen-Deurne, aangeklaagd van den 27 Oct. 1907 te 
Helenaveen-Deurne zich met geweld te hebben verzet tegen den gemeente-veldwachter P. 
J. Aarts. Eisch voor ieder 1 m. gev.-str.

7 januari 1908  Verstikking.
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Uit Helenaveen meldt men:
In het naburige Griendtsveen kwam men Zaterdag tot de treurige ontdekking, dat in een
daar liggend schip twee jongens door kolendamp bedwelmd waren. Rij den jongste is nog
behoud, op het leven, de oudste is reeds overleden.

25 juni 1908  Th. H. J., oud 31 j., chauffeur te Helenaveen, aangeklaagd van den 17 
Mei 1908 te Helenaveen, niet te hebben voldaan aan de vordering der marechaussees om 
met zijn motorrijtuig stil te houden. Eisch f15 of 15. h.

30 juni 1908  Th. H. J., chauffeur te Helenaveen, f15 of 15 d. h., wegens overtreding
van art. 184 strafrecht.

5 november 1908  W. van D., oud 38 j., arbeider, wonende te Helenaveen-Deurne, 
aangeklaagd van den 27 Aug. 1908 te Helenaveen H. Slot te hebben mishandeld en 
verwond. Eisch 21 d. gev.

12 november 1908  W. v. D., arbeider te Helenaveen, 15 d. gev., alle wegens 
mishandeling.

24 maart 1908  Helenaveen. Nabij de halte Helenaveen is gisterennacht op den spoorweg
gevonden een zekere N., wonende te America, wiens rechterbeen en arm verbrijzeld 
waren. N. is vermoedelijk door een der late treinen overreden.

6 november 1909  L. W., oud 19 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van den 30 Aug. 
1909 te Helenaveen een bierglas eigendom van H. van Aers, te hebben ontvreemd. Eisch 
f10 of 10 d. h.

1910 tot en met 1919
22 oktober 1910  DEURNE. Bij Kon. besluit is als blijk van goedkeuring en 
tevredenheid de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk 
getuigschrift toegekend aan den heer P. J. Aarts, gemeente- en onbezoldigd 
Rijksveldwachter te Helenaveen wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding 
van een drenkeling uit het water van de Helenavaart op 11 Juni 1910.

27 december 1913  J. d. V., 18 j., arbeider te Deurne, aangeklaagd van mishandeling 
van J. Slomp te Helenaveen. Eisch 1 m. gev. str. 

6 maart 1914  Verder deelt de directeur mede dat de verkoop van den turf beter kan 
zijn en dat het met de arbeidersbevolking thans niet geweldig gesteld is. 5 a 6 
gezinnen turfgravers zijn vertrokken naar Heerlen en Duitschland.

12 oktober 1918  Diefstal.
Door de gemeentepolitie te Oosterbeek is aldaar op verzoek van den brigadecommandant 
der marechaussee te Griendtsveen aangehouden en aan dezen overgeleverd W. B., oud 24 
jaar, koopman te Oosterbeek. Deze wordt verdacht in den nacht van 3 op 4 October 1918
te Helenaveen, uit het huis zijns vaders te hebben weggenomen een blikken trommel, 
inhoudende ongeveer f2000, welke som toebehoorde aan de Coöp. Tuinbouwver. 
Helenaveen, van welke vereeniging de vader van verdachte voorzitter is, die gemelde 
som ter overdracht aan den penningmeester van gemelde vereeniging onder zich had. De 
verdachte Willem B., op wien een flinke som gelds werd in beslag genomen, is ter 
beschikking der justitie naar Roermond overgebracht en in de gevangenis aldaar 
opgesloten.

na 1920
31 maart 1923  TEGELEN. Als verdacht van diefstal van geld uit de lade van zijn 
patroon. den slager D. alhier, werd door de gemeenteveldwachters aangehouden, de 
slagersknecht A. van W., afkomstig uit Helenaveen. De aangehoudene waarvan nog bleek,
dat hij zich ook had schuldig gemaakt aan diefstal van worst ten nadeele van zijn 
patroon, is vervolgens in het huis van bewaring te Roermond opgesloten.   

20 november 1923  Rechtbank te Roermond.  Strafzitting Dinsdag 20 Nov. 1923. Eischen:
C. E. 20 jaar tuinier te Helenaveen; eisch: f5 boete of 5 d.h.
G. van den B. 23 jaar landbouwer te Helenaveen; eisch: 5 gulden of 5 dagen hechtenis…
allen wegens overtreding der bekend weggeldverordening in de provincie Noord=brabant.
De uitspraken werden bepaald op 4 December a.s. 

#295  8   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Rechtszaken met banden met Helenaveen

22 mei 1936  DOODELIJK ONGELUK TE GRIENDTSVEEN
Woensdagmorgen werd de 11-jarige Johannes J. van Mullekom van Griendtsveen terwijl 
hij met een vriendje, ieder per rijwiel over den weg voortreed, bij het passeeren van
een vrachtauto, bestuurd door den chauffeur A. H. van Deurne, overreden en vrijwel op
slag gedood.
De Rijksveldwacht was spoedig ter plaatse en stelde een onderzoek naar de schuldvraag
van de zijde van den chauffeur in.
Het lijkje, alsmede de vrachtauto waarvan de remmen alles behalve goed bleken te 
functionneeren, werden inbeslaggenomen.

25 mei 1936  HET ONGELUK TE GRIENDTSVEEN
Zaterdagmorgen heeft Dr. Hulst uit Leiden alhier op last der Roermondsche Justitie de
gerechtelijke sectie verricht op het lijkje van het 11-jarig jongentje van Mullekom 
van hier, dat j.l. Woensdag door overrijding door een vrachtauto om het leven kwam. 
Na afloop der sectie heeft de Justitie het lijkje vrijgegeven. Tegen den 
autobestuurder H. uit Deurne wordt een strafvervolging ingesteld.

3 augustus 1939  DRONKEN ACHTER HET STUUR. Huis in elkaar gereden en toen weer 
verder! Wagen in beslag genomen.
Een majoor van de rijksveldwacht heeft eergisterenavond een einde gemaakt aan een 
dollen rit van een autobestuurder, die onder invloed van sterken drank verkeerde, 
nadat deze met zijn vrachtwagen tegen een gevel van een huis was gereden, waarvan de 
brokstukken in de slaapkamer belandden. 
Op den weg van Deurne—Helenaveen reed een groentenhandelaar uit Helenaveen, vergezeld
van zijn knecht, naar huis. Onderweg hadden zij verschillende glazen bier gedronken, 
[aldus het S.H.] waardoor zij onder den invloed van sterkedrank verkeerden. De baas 
had het stuur van de knecht overgenomen en reed op een gegeven oogenblik rakelings 
langs een aan den kant van den weg geparkeerd staanden wagen. Baas en knecht vonden 
het toen veiliger te zamen den wagen te besturen, doch botsten even later regelrecht 
tegen den gevel van een woning. Deze was niet tegen een dergelijke botsing bestand, 
zoodat de brokstukken gedeeltelijk in de slaapkamer van de bewoners terechtkwamen 
Hier stond ook de wieg van het jongste kind van het gezin. Gelukkig had de moeder in 
afwijking van haar gewoonten, de wieg, voordat zij naar bed ging, in een anderen hoek
van de kamer geplaatst, waardoor de kleine gespaard is gebleven De bewoners sprongen 
hevig verschrikt uit het bed, toen zij door de botsing wakker werden en zagen tot hun
ontsteltenis de aangerichte ravage. Gelukkig heeft niemand eenig letsel gekregen.
De dronken lieden wilden juist hun weg met de auto vervolgen doch toevallig passeerde
een majoor der rijksveldwacht uit Blerick per motorfiets Om verdere ongelukken te 
voorkomen, heeft hij den wagen tijdelijk vastgehouden; tegen de roekelooze 
bestuurders is proces-verbaal opgemaakt.

29 maart 1946  De Directeur merkt op dat er 23 mensen welke uit Helenaveen zijn 
weggevoerd niet zijn terug gekeerd en men dezen als overleden kan beschouwen.
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