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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 den  
stroom mogen ontrukken, en alzoo het zielsgenoegen smaken, van uit den schoot der   
wateren, ja, van het graf, drie menschen 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 het         
bewustzijn van wèl gedaan te hebben, zoo achtten wij het voorgevallene toch der     
vermelding 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.                     
                                                                                    
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    
5jarig dochtertje van den aldaar wonenden werkman L. Kievits. Vermoedelijk is het   
kind al spelende in het water gevallen.                                             
                                                                                    
27 oktober 1882  Meijel, 25 Oct. Een 22-jarige dienstbode,                          
uit Helenaveen, is bij het scheppen van water in het kanaal gevallen en verdronken  
                                                                                    
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.     
                                                                                    
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  

#297  1   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

5

10

15

20

25

30

35

40

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Verdrinkingen in de Helenavaart

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.                                                    
                                                                                    
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.                                                 
                                                                                    
7 augustus 1894  Helenaveen, 6 Aug. Gisteren-avond,                                 
toen de grootvader van den ruim 5-jarigen Marinus van Son, met dezen zich in een aak
in het kanaal bevond, welk vaartuig door den vader van het kind werd voortgetrokken,
liep de kleine van voor naar achter door het vaartuig, nu en dan over dwarsbalken   
springende en langs het boord loopend, met het gevolg dat het jongske van af boord  
in het water viel. Hoewel door den grootvader en door den vader alle pogingen werden
aangewend om het kind te redden, bleef zulks vruchteloos en werd het eenige minuten 
later levenloos opgehaald.                                                          
Alle middelen, in het werk gesteld om de levensgeesten op te wekken, mochten niet   
baten.                                                                              
Men kan zich de droefheid van vader en grootvader voorstellen.                      
                                                                                    
10 augustus 1894  HELENAVEEN. Alhier is het zesjarig zoontje                        
van den landbouwer M. v. S. bij ongeluk in het kanaal gevallen en verdronken.       
                                                                                    
7 juni 1895  - Te Helenaveen is een 16-jarige jongen uit Zomeren,                   
bij het baden verdronken.                                                           
                                                                                    
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 Zondagavond     
vermisten metselaarsgezel J. S. uit Tilburg, werkzaam aan de te Griendtsveen in     
aanbouw 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 
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misleid, te water geraakt en verdronken.                                            
                                                                                    
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.          
                                                                                    
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!                                                       
                                                                                    
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.                             
                                                                                    
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.                                                                     
                                                                                    
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.                            
                                                                                    
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 geluk       
smaken, beide levend op te halen.                                                   
Eere den kranigen redder.                                                           
                                                                                    
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                 
van v. M. in het kanaal gevallen en verdronken.                                     
                                                                                    
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 nacht   
met zijn rijwiel in de vaart gereden en jammerlijk verdronken. De ongelukkige was   
vader 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 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.
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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 van het overleden kind heeft nog een fotolijstje met 
enkele haarlokken bewaard.]
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