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van Gend
1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H97  J. van Gend  nieuw H87

van Gestel
14 mei 1891  Acht werklieden van de fabriek met name H. Kemper, C. Wijnants, P. v. 
Gestel, Joh vd Ven. J. Killinger, J. van Lierop, Gerardus de 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.

De Vries had gevraagd in een huis te wonen, er werd 13 gld opgezet
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Kemper f38.79
Wijnants f5-
v Gestel f118.105
vd Ven f22.05
Kilwinger f41.065
de Vries f45.13
Kartner f19.60
uit het Kon fonds
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H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd

Gielissen
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.
Naar aanleiding hiervan stelt de voorzitter voor de goedkeuring dezer benoeming aan 
te houden totdat door den directeur nadere inlichtingen zijn gegeven waartoe in een 
volgende bestuursvergadering de gelegenheid zal bestaan.

8 juli 1901  benoeming Gielissen.
Naar aanleiding van de in de vorige vergadering aangehouden benoeming van L J 
Gielissen vraagt de voorzitter inlichtingen omtrent dien persoon.
De directeur zegt dat Gielissen is 38 jaar oud, gehuwd met 3 of 4 kinderen, R. K. en 
sinds 5 jaren te Helenaveen. Tot nu toe was hij timmermansbaas en voldeed goed. hij 
verdiende f724 met vrij woning en vrij brand.
Er wordt besloten hem aan te stellen en hem de zorg op te dragen over bruggen en 
wegen gebouwen en bosschen en toezicht op het bouw- en weiland voor zoover dit 
verhuurd is. verder blijft hij belast met het timmerwerk en de timmerwinkel. hij 
staat direct onder den directeur en heeft met de andere takken van dienst niets te 
maken.
Zijn tractement zal bedragen f1000 per jaar, ingaande op 1 Juli. Verder zal hij 
hebben vrij woning, in het huis thans door Verhoeven bewoond. De twee kamers buiten 
en twee kamers boven blijven ter beschikking van de directie. Deze zullen met het 
aanwezige meubilair door hem in behoorlijke staat worden onderhouden.
Van de moestuin zal Gielissen het gedeelte kunnen gebruiken dat hem door de directeur 
zal worden aangewezen. Het overige zal bij de boomgaard worden gevoegd hetwelk dan 
met dezen zal verhuurd worden. Het houden van vee is hem niet toegestaan, het is hem 
echter veroorloofd een varken te mesten en om kippen te houden.

16 oktober 1901  [...] van de opsomming van de vrijdommen welke door den opzichter 
Gielissen zullen worden genoten wordt bijgevoegd “vrij brand”.

16 juni 1907  weduwe Gielissen
Daarna komt in behandeling het voorstel van den dir. om aan de weduwe van den 
overleden opzichter Gielissen, die met tal van onverzorgde kinderen, éen is er nog
op komst, achterblijft, eene jaarlijksche ondersteuning van f300 uit te keeren met 
vrije huishuur en turf - telkens voor éen jaar vast.
Ofschoon alle comm. genegen waren in deze iets te doen, achtte men het niet 
wenschelijk op het voorstel in te gaan, omdat sp?t de clausule, dat de ondersteuning 
slechter van jaar tot jaar zoude toegestaan worden, allicht er overtuiging zou worden
gewekt dat de zaak van blijvende aard zou zijn. Dit ?? te voorkomen en het zoo 
mogelijk daarheen te sturen, dat de weduwe met haar gezin, onder uitkeering voor een 
bedrag voor eens, naar elders trok om den steun van haar familie te genieten.
De voorz. deelt nog mede dat de Heer van Rijckevorsel hem gezegd heeft te zullen 
onderzoeken of er geen termen bestonden dat de weduwe door het Koningsfonds zoude 
worden ondersteund. Hierop zal later worden terug gekomen. Vooralsnog werd besloten 
aan het gezin Gielissen f6 per week toe te staan tot 1 mei 1908 met vrij huishuur en 
vrij turf. Tevens wordt den directeur opgedragen met de familie in overleg te treden 
over dit gezin naar Asten of elders te doen verhuizen onder uitkeering van een bedrag 
voor een maal om een zaakje te beginnen.
Eindelijk stelt de directeur voor in de vacature Gielissen vooreerst niet te voorzien 
doch aan Nol Breda zooveel mogelijk diens werk op te dragen met verhooging van 
weekloon (in f15 tot f1750). hetwelk goed gevonden wordt.

28 februari 1908  wed. Gielissen.
De directeur deelt mede dat een onbekende aan den Pastoor te Helenaveen f160 heeft 
ter hand gesteld die deze aan de Mij Helenaveen verschuldigd was, en hij stelt voor 
om dit geld te besteden voor eene toelage aan de weduwe Gielissen. Indertijd besloot 
het Bestuur ze tot mei a.s. f6 per week te geven. De vergadering keurt het goed dat 
genoemde f160 ook aan  haar worden uitgekeerd. indien zou, dat zij na 1 mei f4 per 
week zal krijgen, totdat de som opgebruikt is.
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Giessen/Gietten
3 juli 1898  HELENAVEEN, 28 Jun. Het onweder, dat gisternamiddag omstreeks vijf uur 
boven ons woedde had een treurig verloop. De landbouwer Giessen uit het naburige 
Sevenum die met paard en kar in de Peel was om turf te laden werd door den bliksem 
getroffen en gedood. Ongeveer elf uur in den avond vond men zijn lijk dat behalve een 
zwarte vlek aan het voorhoofd geen bijzonderheden vertoonde, 's mans stroohoed was 
bodemloos en een zijner klompen aan splinters geslagen. Het paard, blijkbaar aan den 
kop geraakt, gaf hedenmorgen den geest. Voorts sloeg de bliksem op de telephoonlijnen 
en vond zijn weg naar de toestellen van de Maatschappij "Helenaveen", waarvan een 
vrij ernstig beschadigd is. De aanwezige heeren kwamen gelukkig met den schrik vrij.
[elders wordt het slachtoffer Gietten genoemd]

Goedhardt
16 januari 1914  
Deurne, 16 Januari 1914

Den Heer Directeur der Maatschappij Helenaveen.

Naar aanleiding van uw schrijven van 15 Januari j.l. aan den Heer v.d. Ven, wethouder 
alhier, heb ik de eer U te berichten dat uit het register van Raadsbesluiten dezer 
gemeente blijkt, dat de eerste vroedvrouw te Helenaveen, Maria Wilhelmina Koullen 
(gehuwd met Wijnand Joseph Bellen) benoemd is op een jaarwedde van f400- met ingang 1 
Oct. 1891 (zonder vrije woning of iets dergelijks.
De tweede vroedvrouw Maria Catharina Goedhardt (gehuwd met Johs Ants van Eekeren werd 
benoemd met ingang 1 Januari 1899 op een jaarwedde van f400+vrije woning.
De derde vroedvrouw P.J. de Bie werd benoemd met ingang 15 Juli 1901 op een jaarwedde 
van f400 met vrije woning en brandstoffen.
Uit de correspondentieregisters blijkt evenwel niet of de Gemeente of de Maatschappij 
die vrije woning en brandstoffen moet verstrekken. Ik veronderstel dat toen de eerste 
vroedvrouw te Helenaveen kwam wonen, de Maatschappij haar vrije woning heeft gegeven 
en dat het gemeentebestuur bij oproeping voor de tweede vroedvrouw aan de 
Maatschappij heeft gevraagd of de Maatschappij bereid was ook aan haar vrije woning 
te geven. Een en ander zal vermoedelijk zooals U zegt wel mondeling zijn afgesproken. 
Geen enkel bewijs is evenwel hier te vinden.
Hoogachtend
JHGoossens  secrets

Goemans
mei 1891  ? 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]

Gommans
7 december 1923  DEURNE.  Bij de gehouden keuring van springstieren werden 
goedgekeurd de roodbonte stieren van Wed. H. Gommans Helenaveen oud 14 maanden, die 
van Wed. A. v. Bussel, Vreewijk oud 13 maanden en die van Stierhouderij Deurne oud 16 
maanden, terwijl de roodbonte stier oud 12 maanden van Wed. H. Gommans Helenaveen 
werd afgekeurd. 

Govaerts
5 oktober 1901  HELENAVEEN. Tot brievengaarder alhier is de heer Govaerts, thans als 
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zoodanig te Baarlo.

16 juli 1915  Examens hoofdakte. Breda. Geëxamineerd 13 candidaten, geslaagd … J. H. 
Govaerts, Helenaveen,  L. J. Bastiaansen, Sprundel, [...] [L.J. Bastiaensen is de 
vader van Riet Bastiaensen, echtgenote van Jerome Theelen.] 

Graveland, pachter
uit het kasboek van Leo Theelen:
20 februari 1929 Graveland 14 kg kaas à f0.65 -9,10

4 mei 1933  De Directeur wordt gemachtigd Graafland gerechtelijk aan te spreken 
wegens achterstallige pacht.

19 mei 1933  FAILLISSEMENTEN.
RECHTBANK ROERMOND, 18 MEI.
G. Graveland, veehouder te Helenaveen, Curator mr. F. J. van Thiel, advocaat en 
procureur te Helmond.

13 december 1933  De pachter Graafland is failliet verklaard en is de Maatschappij 
nog f2500.- schuldig. De Directeur denkt dat er nog wel f1800.- van terecht zal 
komen.

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H74  G. Graveland  nieuw H70

Gravendaal
10 maart 1906  HELENAVEEN.  Maandag 12 Maart e. k. hoopt de Heer J. Gravendaal, 
Stationchef te Helenaveen, den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in dienst van 
de Staatsspoorwegmaatschappij trad. Het zal den geachten jubelaris dien dag zeker 
niet aan belangstelling ontbreken.

5 maart 1906  De Heer J. Gravendaal, stationschef S.S., te Helenaveen (N.-B.), heeft 
onder vele blijken van belangstelling herdacht, dat hij 25 jaar geleden in dienst 
trad der Staatsspoorweg-Maatschappij.

van Grinsven, van Grunsven
26 mei 1891  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.

uit het kasboek van Leo Theelen:
30 juli 1930  Grinsven van 1/10 lot -7,50
31 maart 1932  Grinsven van No 19257 en 459 -7,50
31 december 1931  Grinsven W. van -14,00
1 juni 1928  Grunsven M. van rit Deurne (betaling 9 januari 1929) 3,25
31 januari 1928  Grunsven van 500 kg kalk f5.75+200 kg haver f28.40+werkloon 3 dagen 
-42,40

1 januari 1940  Omnummering van huisnummers
oud H1  W.F. van Grunsven  nieuw H1

de Groot
27 juni 1904  De directeur zegt ten slotte dat de veenbaas de Groot is aangesteld tot 
onbezoldigd rijksveldwachter.

28 september 1910  nieuwe veenbaas.
Aan de orde is thans de benoeming van een nieuwen veenbaas, ten gevolge van het 
overlijden van J. H. de Groot.
De directeur zegt dat er onder het personeel geen ver?ot is. De onderbaas is door 
zijn leeftijd als anderzins niet geschikt. toen de Groot 16 jaar geleden benoemd 
werd, was die onderbaas ook reeds in dienst.
de directeur wordt gemachtigd eene oproeping te doen tegen een salaris niet hooger 
dan het thans bestaande.

van Grootel
13 augustus 1924  Examens Hoogduitsche taal l. o.
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Den Haag. Geslaagd mej. M. E. v. Grootel, Helenaveen, [...]
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