Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -V-

Inhoudsopgave

Vaans/Vaars/Vaes.................................................................1
Vechel...........................................................................1
van der Veen.....................................................................1
Veldhuizen.......................................................................2
veldwachter en marechaussee......................................................3
brigadier Claassens............................................................6
brigadier Ronck................................................................6
brigadier Talens...............................................................6
gemeenteveldwachter Aarts......................................................6
marechaussee van Dommelen......................................................6
marechaussee van Eijk..........................................................6
marechaussee Maas..............................................................6
veldwachter Huizing............................................................7
Veltmans.........................................................................7
van de Ven.......................................................................7
Verheijen........................................................................8
Verhoeven........................................................................8
Verlaak.........................................................................11
Verleijsdonk....................................................................11
Vermeulen.......................................................................11
Verstappen......................................................................12
Vervuurt........................................................................13
Villings........................................................................14
de Visser.......................................................................14
de Vries........................................................................14
vroedvrouw......................................................................16

5

10

15

Vaans/Vaars/Vaes
26 mei 1891 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.
mei 1891
Heeft A. van Woezik nog geld te goed van de Maatschappij?
Idem P.J. Vaans?
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14 en 21 juli 1891 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.
Vechel
30 november 1941 HELENAVEEN. A.s. Zondag 30 Nov. geeft de Zang- en
Tooneelvereeniging "Helenaveen" haar eerste winteruitvoering. Na een gedwongen rust
van 3 jaren van- wege gemis aan goede ruimte is onze vereniging er in geslaagd om
Helenaveen weer eens een gezellige avond te bezorgen. Het meermalen met eerste
prijzen bekroonde duo Vinken-Nooten uit Tegelen zal met humoristische voordrachten en
duetten onze lachspieren weer eens losmaken. De begeleiding en aanvullende muzikale
noot is in handen van den accordionnist H. v. Vechel. Helenaveen wacht ongetwijfeld
een prettige en aangename avond.
van der Veen
29 april 1922
1

Inmenging van Jhr. Mr. v. R. in de directe leiding der Mij
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Thans is aan de orde punt 2 der agenda: Inmenging van Jhr. Mr. F. van Rijckevorsel in
de directe leiding der Mij. De directeur zegt dat deze commissaris in den laatsten
tijd zijn directie onnoodig heeft bemoeilijkt. In het voorjaar toch werden door hem
ontvangen J. H. van der Veen opzichter der bouwwerken en J.J. Vervuurt Lents
bouwknecht, later in Juli nog J. Doppenberg. Reeds de toestand dat er beklag kan
gedaan worden, maakt de directie onnoodig moeielijk. ‘t ligt trouwens niet op den weg
van commissarissen om zich hiermede te bemoeien.
De voorzitter antwoordt dat hij het in deze niet eens is met den directeur; hoe toch
zouden commissarissen vooruit kunnen weten wat de personen te zeggen hebben die zich
bij hem aanmelden. men kan ze dus niet wegsturen zonder ze gehoord te hebben.
De directeur zegt dat die personen zich gerugsteund zullen gevoelen alleen door het
feit dat zij ontvangen worden. De omstandigheid dat de Heer v. Rijckevorsel zich tot
den voorzitter gewend heeft na het bezoek van de twee eerstegenoemde personen geeft
een officieele kleur aan deze zaak.
De Heer v. R. zet uiteen dat het van der Veen te doen was om alsnog een belooning te
bekomen over het afgeloopen dienstjaar en J.J. Vervuurt die door den directeur
ontslagen was en zich thans tot een der commissarissen wendde om te probeeren dit
ontslag ongedaan te maken. Terstond heeft spreker aan den voorzitter schriftelijk
mededeeling gedaan van dit bezoek het aan hem overlatende zich met den directeur in
verbinding te stellen.
[...] Nog een derde geval deed zich voor: meergemelde Joh. Vervuurt beval zich
schriftelijk bij hen aan om een der leegstaande woningen met ±3 hect grond te mogen
huren. Ook hiervan gaf spreker terstond kennis aan den directeur terwijl hij aan
Vervuurt schreef dat het verhuren van woningen en van land een zaak is die aan den
directeur is overgelaten en hij zich dus tot hem moet wenden.
Veldhuizen
26 mei 1891 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!
26 mei 1891 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
2
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woning. Verleden jaar had hij zich zeer aanbevolen bij het koningsfonds. hij is pas
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.
14 en 21 juli 1891 [40] Bestaat er aanleiding om aan de tuinders in het algemeen of
in het bijzonder afslag van pacht te geven voor langeren of korteren tijd?
Afslag van huur komt mij onge?den voor. De huren zijn niets te hoog. In droogere
jaren praepereren zij daar; natte jaren zijn voor hen ongunstiger. Zij begaan de fout
van meerder gunstige uitkomsten te willen dekken: 1° Door hunne teelt te vervroegen waardoor ze meer en meer blootgesteld zijn aan ongunstig weder.
2° Door hunne teelt eenzijdig uit te breiden, waardoor zij de markt overvoeren, en
den prijs zeer drukten. 3° Daar aan erkend insolide of onverhaalbare leden te
verkoopen, die hooger prijs bieden, maar eindigen met wanbetaling
Tuinders die kalm en flink werken hebben zelf in natte jaren te Hveen goede
uitkomsten.
Toch zijn er enkele tuinders, Wed. C. Veldhuizen, J v/d Hurk, J. Bakker, misschien
ook J v/d Bovenkamp, die voor dit jaar eenige aanspraak maken op vergoeding hebben.
Door nalatigheid van onze zijde is hun land onder water geraakt en te nat gebleven
ten gevolge van het lossen der Sevenummerpeel.
Zoude er sprake zijn van afslag dan verdient het ernstig overweging, de kultuur
eenvoudig te doen wegvallen en de huizen aan turfgravers te verhuren. Dat is dan meer
in het belang der maatschappij.
12 februari 1902
gedagvaard.

Tenslotte deelt de directeur mede dat C. Veldhuizen tot betaling is

21 september 1903 Tuinders
De directeur zegt dat in de tuinders een geest van verhuizen is gevaren. Toon Bakker
en van den Bergh gaan weg, doch deze huizen zijn weer verhuurd.
Verder zijn er eenigen die slecht betalen. Veldhuizen die o.a. voor zijn groe?ten 550
a 600 gld beurde, deed op zijn schuld van ‘t vorig jaar slechts 50 gld af. A. Buis
heeft ook een groote schuld doch is een arm man.
Er wordt besloten advies in te winnen op welke wijze Veldhuizen tot betaling is te
dwingen.
uit het kasboek van Leo Theelen:
24 mei 1923 Veldhuizen 26 broedeieren 1,30
30 april 1930 Veldhuizen 1 pak turfmul f2.05, id f2.05, f6.10 -10,10
31 december 1930 Veldhuizen 3 pak turfmul -5,20
31 maart 1931 Veldhuizen 1 pak turfmul -1,70
31 december 1929 Veldhuyzen rit 2,40
11 november 1924 Veldhuyzen A. verkoop 35 kg appels (25 kg goudrenet+10 kg
bellefleur) 4,00
1 juni 1928 Veldhuyzen A. rit Deurne 3,25
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H17 A.P. Veldhuizen nieuw H15
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veldwachter en marechaussee

14 mei 1891 Brigadier van de rijksveldwacht te Deurne en Commandant der Brigade
Marechaussées te Asten.
160
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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?
3
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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.
Komern 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
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.
29 mei 1894 - Sedert Zaterdag jl. zijn te Helenaveen gedetacheerd de brigadier
Talens der brigade Venlo en twee maréchaussées.

220

225

230

235

2 juni 1894 HELENAVEEN. Aan het halte-station alhier is een brigade maréchausseé
geplaatst, bestaande uit een onderofficier en twee maréchausseés te voet.
8 oktober 1894 - Wanneer de voorgestelde uitbreiding van het korps marechaussee door
de Staten-Generaal wordt goedgekeurd, zullen in 1895 brigades gevestigd worden te
Philippine, Helenaveen, Zwartsluis, Wijhe, Wageningen, Sloten, Marum, Appingadam,
Groningen, Nieuwe-Pekela, Hijkersmilde. De brigades Moerdijk en Willemstad zullen
ieder met één man versterkt worden.
10 oktober 1894 Naar aanleiding van het bericht in het 5e blad van ons nummer van 8
dezer (bladzijde 19), dat bij uitbreiding van het wapen der Kon. maréchaussée o. m.
eene brigade gevestigd zal worden te Helenaveen (N.-B.), doet men ons opmerken, dat
aldaar reeds sedert geruimen tijd een brigade der maréchaussée geplaatst is.
9 april 1895 Griendtsveen-Helenaveen. Alhier wordt eene onbereden brigade
marechausseé gevestigd, ter sterkte van 5 hoofden. Deze brigade wordt ingedeeld bij
4
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17 augustus 1895 Helenaveen. Met genoegen werd vernomen, dat te rekenen van af 10
dezer eene vaste brigade marechausseé te voet alhier is gevestigd. Men den bouw eener
nieuwe kaserne zal spoedig een aanvang worden gemaakt.
24 maart 1917 De directeur deelt zijn plan mede om een onbezoldigd rijksveldwachter
aan te stellen, ten einde diefstal en beschadiging tegen te gaan.
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30 maart 1918 Bloedvergiftiging.
De veldwachter van Helenaveen, die wegens bloedvergiftiging naar het hospitaal te
Roermond werd overgebracht, is daar overleden. Hij laat een vrouw met elf kinderen
na.

250

1 januari 1919 Buitengewone Uitgaven.
Voor de onder dit hoofd vallende uitgaven worden de gewone jaarlyksche posten
wederom aangevraagd; alleen wordt voorgesteld de subsidie aan de Ned. Herv. Gemeente
te verhoogen tot f400.-, omreden dat het predikants-traktement te Helenaveen zoo
byzonder laag is; de kerkeraad dezer gemeente kan niet meer geven dan f1200.traktement. Waar er thans te Helenaveen een vacature is, al een verbetering van het
predikants-traktement wel noodzakelyk zyn, om hier wederom een predikant geplaatst te
krygen.
Gevraagd wordt voor:
Subsidie R.K. Gemeente
f 600.“ Ned. Herv. “
“ 400.Receptiegelden
“ 100.Premie Levensverzekering van J.F. Herman de Groot
“ 437.Toelage aan J.F. Herman de Groot
“ 500.Geneeskundige behandeling der arbeiders
“ 600.Verbandmiddelen enz.
“
25.Vrye woning vroedvrouw
“
75.Vrye brand aan de kerkelyke gebouwen, veldwachter,
vroedvrouw
“ 500.f 3237.-
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21 januari 1919
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Aan den Heer Directeur der Maatschappij Helenaveen
te Helenaveen
Daar ik in den morgen van 21 dezer mij bevond op U kantoor en dan U vroeg om een
kleine loonsverhooging in deze tijd omreden dat ik met het toegekende loon met mijn
gezin bijna niet kan uitkomen, gaf U mij ten antwoord dat ik niet ijverig genoeg in
mijn dienst was, ten minste zoo ik het heb opgevat
Daar ik een half jaar bij U in dienst ben en altijd op mijn eigen de politiedienst
bij dag en nacht in de diverse terreinen van de maatschappij helenaveen heb verricht
waarvan ik overtuigd ben en dat mij heden morgen is gebleken dat ik geen dienst
genoeg had gedaan volgens U zeggen
Daar ik altijd meende dat ik mijn dienst goed verrichte te Helenaveen wat echter
heden morgen mij is gebleken dat niet het geval is zoo zou ik met al mijn getrouwe
diensten die ik als politie man heb verricht Helenaveen misschien nog eens moet
verlaten als onbekwaam politie man wat ik echter niet van plan ben te doen.
Naar aanleiding van heden morgen heb ik de eer UWeledele te verzoeken mij des avonds
den politie te willen doen voor schrijven van welke voorgeschreven dienst ik U dan
iederen dag rapport van zal uit brengen zoodat ik iedere dag overtuigd kan zijn of ik
mijn dienst goed gedaan heb of niet
‘t Welke Doende
JvdHeide [?]
15 oktober 1919
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Helenaveen 21 Januari 1919

15 Oct. 1919

Weledelgeb. Heer,
Als vervolg op het jl. mondeling onderhoud met U kom ik U mededeelen dat de
verhouding tusschen de dienstprestaties, wat tijdduur betreft, inzake de staking bij
uwe maatschappij, in volgorde van:
5
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Rijksveldwachter Deurne - gemeente “politie” Deurne en Kon. marechaussee gevoegelijk
kan worden uitgedrukt door de navolgende verhoudingsgetallen:
Rijksveldwacht te Deurne 1
Gemeentepolitie te Deurne 5
Kon. marechaussee 12
De desbetreffende politiebeambten hebben de opgaven van de door hun verrichte dag- en
nachtdiensten gedaan aan den opperwachtmr. Michiels welke ze mij deed toekomen.
Het spijt mij dat U zoo lang op bericht van mij heeft moeten wachten; de oorzaak
daarvan was gelegen in verlof en bezigheden van klemmende aard.
Het zal U wel spijten dat de opperw.mr. Michiels de Brigade wegens overplaatsing gaat
verlaten.
U krijgt er echter een mede zeer bekwaam en tactvol man voor terug.
Met beleefde groeten
hoogachtend
?autenbels
?lt Districts A der Kon. Marech
brigadier Claassens
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.
brigadier Ronck
27 mei 1899 - Aangesteld tot brigadier titulair der marechaussee Ronck der brigade
Helenaveen.
brigadier Talens
29 mei 1894 - Sedert Zaterdag jl. zijn te Helenaveen gedetacheerd de brigadier
Talens der brigade Venlo en twee maréchaussées.
gemeenteveldwachter Aarts
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.

340

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.

345

11 december 1909 DEURNE. Naar we vernemen worden de salarissen van de veldwachters
Roest alhier en P. Aarts te Helenaveen met f50. verhoogd.
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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.
marechaussee van Dommelen
12 maart 1898 - Verplaatst: Brigadier Krul van Arcen naar Uden, Brigadier Hagenouw
van Vaals naar Arcen, marechaussee van Dommelen van Heijthuizen naar Helenaveen en
Maas van Maastricht naar Heijthuizen.
marechaussee van Eijk
3 februari 1898 - Bij het wapen der Koninklijke Marechaussee en wel bij de 2de
Divisie worden verplaatst op den 3en dezer de marechaussees: Boom van Maastricht naar
Venlo; Schuite van Venlo naar Sittard; van Eyk van Kerkrade naar Griendtsveen
(Helenaveen-Halte); Tebben van Griendtsveen naar Vlodrop en Brand van Vlodrop naar
Maastricht.
marechaussee Maas
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
6
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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.
veldwachter Huizing
1 december 1888 - Door den rijksveldwachter Huizing te Helenaveen is jl. Maandag
aldaar aangehouden de lijndrijver P. B., vroeger wonende te Deurne, wiens aanhouding
door de politie te Roermond werd verzocht.
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.
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.
24 september 1892 - Donderdag werd door den veldwachter van Deurne en den rijksveldwachter Huizing te Helenaveen in de gevangenis alhier gebracht Ch. V., oud 43
jaren, galanterie-koopman, wonende te Helden, aangehouden als verdacht van te Liessel
(Deurne) ten nadeele van het hoofd der school den heer J. van Nunen, in den nacht van
Woensdag uit hokken achter diens woning te hebben ontvreemd 12 kippen en een konijn.
Veltmans
2 juni 1922 Al heel snel krijgt L. Theelen – net zoals bij zijn eigen benoeming
enkele maanden daarvoor - te maken met personeelsperikelen:
De notulen van de Raadvergadering van Deurne melden op 2 juni 1922 (pagina 109 en
110): Benoeming verdere sollicitanten, Theelen gaat met de burgemeester naar de
Inspecteur die hem de vrije hand geeft.
Mej Veltmans wordt benoemd; Vacature van Roosmalen;
Ontslag Veltmans m.i.v. 1 oktober 1922
1 augustus 1922 HELENAVEEN Doordat Mej. Veltmans onderwijzeres van de O.L. School
alhier benoemd is tot onderwijzeres te Roggel, komt het hoofd der school alleen te
staan, voor het onderwijs. Het is te hopen, voor de jongens dat deze toestand spoedig
veranderd, daar het onderwijs door de aanhoudende vacatures veel heeft te lijden.
uit het kasboek van Leo Theelen:
24 augustus 1930 Veltmans 200 kg suiker (vergadering Veltmans) -31,00
31 december 1938 Veltmans 10 betalingen -27,00
31 december 1939 Veltmans 18+10 kleine betalingen -86,15
19 maart 1924 Veltmans J. 10 fruitboompjes en planten 2xf 1.50+8xf 1.- -13,00
van de Ven
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.
7

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

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -V435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

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
H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd
Verheijen
15 november 1900 HALTE HELENAVEEN. Een droevig voorval heeft alhier plaats gehad. J.
Tromp, oud 55 jaren, timmerman, wonende te Tilburg, tijdelijk alhier werkzaam verliet
gisterenavond de herberg van F. Verheijen, alhier. Door de duisternis misleid schijnt
hij in een langs den weg gelegen sloot te zijn gevallen, eruit gekropen en zich in
een stalletje aan wachtpost 21a te hebben begeven. Althans men vond hem daarin des
morgens, zittende op zijn knieën. De marechaussees, hiervan onderricht, begaven zich
ter plaatse en na hem gevraagd te hebben, wie hij was en waar hij in de kost was,
waarop hij antwoord kon geven, werd hij door de marechaussees ondersteund naar zijn
kosthuis gebracht. Aanvankelijk ging het gaan nog al, maar op eenigen afstand van ‘t
kosthuis begaven hem zijne krachten en toen men hem in het kosthuis te bed bracht,
waren de levensgeesten uitgedoofd.
17 november 1900 HELENAVEEN. De timmermansknecht Jos. F. uit Tilburg, werkzaam aan
de halte Helenaveen is op treurige wijze om het leven gekomen.
Zondag in de avond verliet hij eene herberg langs den spoorweg en schijnt aan ‘t
dolen geraakt te zijn. Met veel moeite is hij door een breede, vrij diepe
moddersloot gesukkeld en heeft zich daarna over den spoorweg begeven.
Maandagmorgen vond men hem tegen de helling liggen in deerniswaardigen toestand.
Nadat men hem eenige hulp verleend had in een nabijzijnd wachthuis, waar hij de
toedracht der zaak vertelde, heeft men hem naar zijn kosthuis aan de halte
overgebracht, waar hij spoedig overleed.
De man was gehuwd en veertig jaar oud.
uit het kasboek van Leo Theelen:
17 maart 1939 Verheyen P. No 22872 16,50
28 maart 1939 Verheyen P. 500 broedei - 10 afgekeurd 27,50
4 april 1939 Verheyen P. 1000 broedei - 20 afgekeurd 54,45
7 april 1939 Verheyen P. 300 broedei - 9 afgekeurd 15,40
10 april 1939 Verheyen P. 600 broedei - 17 afgekeurd 33,00
13 april 1939 Verheyen P. 300 broedei - 15 afgekeurd 15,07
16 april 1939 Verheyen P. 670 broedei - 32 afgekeurd 34,26
Verhoeven
25 oktober 1888 [...] 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
8
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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
„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." [...]
16 juni 1889 Aan de Redactie van de Nieuwe Koerier, Provinciale en Roermondsche
Courant te Roermond.
Mijne Heeren!
In uw nummer van zaterdag 8 Juni ll. komt een ingezonden stuk voor, “Helenaveen.”
Onder het opschrift van “Geen personen maar zaken,” behandelt dit stuk, geteekend J.
uit D., weinig anders dan personen, en dat wel, naar onze bescheiden meening, in
weinig passenden vorm.
Niet aan den eersten den besten, maar wel degelijk aan de Maatschappij Helenaveen,
die ons aanstelde, achten wij verantwoording schuldig te zijn van onze daden.
Desniettemin zijn wij bereid, het geschrevene te beantwoorden, en de zaken nader toe
te lichten. Wij verklaren bij voorbaat dit te zullen doen, zonder den schrijver(?) J.
te behandelen, zooals hij het ons deed. Wij zullen geene zijdelingsche
beschuldigingen uitbrengewij willen len niemand verdacht maken bij zijn patroons; wij
zullen ons alleen tot zaken bepalen. Maar alvorens dit te doen, verzoeken wij den
heer J. uit D. zijn naam te noemen en zijne beweringen te staven Nu de heer J. uit
dezen verneemt, dat wij de “zaken” willen behandelen, zal hij daartoe gaarne bereid
zijn. Hij zal toch niet willen, dat al uwe lezers en wij, hem in plaats van ter
goeder trouw en rond te noemen, moeten aanzien voor iemand, die lichtvaardig met den
goeden naam van anderen omspringt, en achter het scherm der naamloosheid lastert.
HELENAVEEN, 17 Juni 1889
L. J. VERHOEVEN, Hoofdop. der Maatschappij Helenaveen.
W. VAN SPLUNDER, Opzichter.
14 en 21 juli 1891 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.
14 en 21 juli 1891 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
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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.
14 en 21 juli 1891 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.
Door mij is zijne woning aan niemand te huur aangeboden.
23 juli 1898 Hoofdopzichter
De opbouw van de nieuwe woning van de Hoofdopzichter is tot de halflaag gevorderd.
21 november 1898 Liessel huis Verhoeven
De directeur deelt mede dat de verkocht wordende perceelen onder Liessel thans op
f694 staan - en dat het huis van Verhoeven nagenoeg klaar is en de inrichting
voldoet, terwijl de bouwkosten onder de begrooting zijn gebleven.
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.
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.
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.
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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.
Verlaak
24 februari 1892 Benoemd: [...] tot onderwijzer te Liesel (N.-B.) De Pony, te
Venraai; - tot id. te Helenaveen (N.-B.) Verlaak, te Weert; [...]
Verleijsdonk
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
Vermeulen
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1929 Vermeulen rit 2,40
27 februari 1930 Vermeulen rit St. Helenaveen = Halte 2,40
5 maart 1930 Vermeulen rit St. Helenaveen = Halte 2,40
12 augustus 1930 Vermeulen 1,72
27 augustus 1930 Vermeulen 1,17
7 maart 1931 Vermeulen 100 kg aardappels à 4 cent -4,00
31 december 1931 Vermeulen f2.70+f0.80, enz f1.80+f0.75 6,05
31 januari 1939 Vermeulen -3,48
28 februari 1939 Vermeulen -3,20
31 maart 1939 Vermeulen -3,20
30 april 1939 Vermeulen -3,96
31 juli 1939 Vermeulen -5,92
31 augustus 1939 Vermeulen -8,32
30 november 1939 Vermeulen -4,23
31 december 1939 Vermeulen -5,22
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31 december 1943
12 augustus 1924
31 december 1933

Vermeulen varkens f40+f115.50+100 kg -170,00
Vermeulen verkocht 1 kloek+24 kuikens
10,70
Vermeulen, Bleekers, e.a. eieren
3,23

15 december 1928 HELENAVEEN. -- Not. Haffmans, 27 Dec., 10 uur, op verzoek en ten
huize W. Vermeulen: paard, akker- en schuurgereedschappen.
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27 september 1935 Voetbalvereniging
Meester Theelen was het hoofd van de openbare lagere school in Helenaveen. In die
tijd, de jaren ’30, betekende dat meteen zo’n beetje burgemeester van het dorp, een
stuwer die vele dorpelijke activiteiten droeg. Er bestonden al eerder “wilde”
voetbalclubs. Zo had “boven” een eigen club met de naam H.S.V. en een eigen terrein
in Mariaveen. In zijn hart was meester Theelen echter geen voetballer; hij wist
weinig van de voetbalsport af. Een van de redenen die meester Theelen er toe bracht
om de Helenaveense Voetbalvereniging (H.V.V.) op te richten is ongetwijfeld, dat hij
een zekere verveling constateerde bij de jeugd. Hij nam drie adviseurs in de arm: H.
van Esseveldt, Fr. Stommels en Marinus van Oers. Deze drie heren waren wel kundig
genoeg wat het voetballen betrof en meester Theelen nam zelf het organisatorische
gedeelte voor zijn rekening. Er moest grond pachtvrij gemaakt worden van landbouwer
Gerrit Brouwer (sr.) bij Maatschappij Helenaveen. Voor het voetbalklaar maken van het
terrein, wat gelegen was achter de toenmalige openbare lagere school, was veel geld
nodig. Het Koning Willem III Fonds werd door meester Theelen aangeschreven en er werd
f500,- subsidie verkregen. Het eerste bestuur na de officiële oprichting op 27
september 1935 zag er als volgt uit:
L. Theelen – voorzitter
Aug. van Teeffelen – secretaris
C. van der Werf – penningmeester
R. Vermeulen – commissaris
Th. Maessen (G.zn.) – commissaris
Vanaf de oprichting in 1935 tot aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering in 1940,
heeft de oprichter en voorzitter, de heer L. Theelen, erg veel werk verzet. Zijn
beoogde doel, de jeugd van de straat halen en proberen onder te brengen in een
gezonde vereniging, in dit geval een voetbalvereniging, was bereikt. Hij bedankte als
bestuurslid (voorzitter) en met een gerust hart vertrouwde meester Theelen deze
functie toe aan een andere, energieke medewerker. Zijn taak was volbracht.
1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H25 W. Vermeulen nieuw H23
7 maart 1942 Te ruilen een beste centrale schot voor een dragende koe of vaars die
kort bij is. Adres W. Vermeulen 23 H, Helenaveen.
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25 april 1942 Te k. of te ruil Centrale koe, gen. te ruilen op een koe halve dracht;
tev. te k. 10 biggen. W. Vermeulen, 23H Helenaveen
1 augustus 1942 Te kp. een beste jonge koe, 3 mnd. gewonnen; ook gen. te ruilen op
een hoogdr.; tev. te kp. een best schaap met een zwaar lam. W. Vermeulen, Helenaveen.
1544
16 november 1942 Wie is genegen te ruilen een zware en eerlijke koe, ong. 7 mnd
dracht op een koe die 2 of 3 mnd. gewonnen is met 10 of 12 l. melk. Te bevr. W.
Vermeulen 23 H. Helenaveen.
2543
24 januari 1944 Ik heb een beste jonge leveringskoe te ruilen teg. een jonge koe m.
half dracht. W. Vermeulen 23H, Helenaveen.
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Verstappen
5 mei 1898 Helenaveen. Maandag namiddag ontstond door onbekende oorzaak brand, in de
huizen, bewoond door de heeren J. van den Munckhof, Verstappen en Manders. De
behuizing is totaal vernield, benevens eenige inboedel. Alles is door assurantie
gedekt.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1937 Verstappen F. 2 strokasten+1 honingkamer 2,75
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Vervuurt
14 mei 1891 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.
26 mei 1891 Verveurt vroeger tabaksplanter thans tuinder.
klaagt dat 50 gld per hectare een te hooge prijs is.
16 december 1901 mededeeling voorraad “veen”
De directeur doet de mededeeling dat indertijd eene taxatie werd gemaakt van den
voorraad veen gewoon en grauw - Dit geschiedde in 1896 en werd op Horst door Oostergo
gedaan en op Deurne door Vervuurt.
Thans is de voorraad opnieuw nagegaan door de Groot opvolger van Oostergo - en hij
bevond dat er nog 32.000 te graven dagwerk voorhanden was, terwijl er in 1896 slechts
14.000 dagwerk werden opgegeven en men elk jaar 1000 dagwerk gegraven heeft. de
directeur voegt er aan toe dat men den voorraad niet moet taxeeren op 10 gld per
dagwerk zooals vroeger is geschied maar op 7 gld.
De vergadering neemt met belangstelling kennis van deze mededeeling en hoopt dat er
in deze nieuwe berekening geen vergissing heeft plaats gehad.
De directeur zal aan Vervuurt vragen of hij het verschil in die twee opgaven weet te
expliceeren.
26 april 1909 De directeur zegt dat twee beambten der Mij binnenkort hun gouden
feest vieren, nl. J. Kartner ploegbaas en L Vervuurt onderbaas. er wordt besloten den
directeur een crediet van f100 toe te staan voor twee geschenken, bestaande in een
horloge, met of zonder ketting- Een inscriptie, de trouwe plichtbetrachting,
vermeldende zal zal in de horloges worden gegraveerd.
18 juni 1909 geschenken aan Vervuurt en Kartner
Thans worden binnengeleid J. Kartner ploegbaas en L Vervuurt onderbaas, twee beambten
der Mij die hun gouden feest vieren (zie vorige notulen).
De voorzitter spreekt hen plechtig en waardeerend toe en overhandigt aan ieder een
goud horloge met inscriptie dit heugelijke feit vermeldende. met groote dankbaarheid
wordt het geschenk door hen aanvaard en zichtbaar geroerd verlaten zij de
vergadering.
23 december 1910 De directeur brengt ter sprake om de onderbaas L Vervuurt, die meer
dan 70 jaar is, en een groot 50 jaar in den dienst der Mij heeft doorgebracht te
pensioneeren. Hij woont met zijn vrouw en dochter, betaalt f55 voor huur van zijn
huis en 1 hect land, en verdient 7 gld in de week..
Men besluit dat hem huis en land in het vervolg gratis zullen worden afgestaan, en
dat de Mij hem nog f1 in de week zal geven, terwijl het koningsfonds hem wekelijks
een toelage van f2 verstrekken zal.. ook vrij turf wordt hem door de Mij toegezegd.
6 juli 1912 Vervuurt +
De directeur geeft kennis van het overlijden van Vervuurt, de oude veenbaas. - Deze
kreeg op het laatst van zijn leven vrij woning en vrij land van de Mij benevens f1 in
de week. Het koningfonds voegde daarbij f2 per week.
Men besluit de ondersteuningen voor de weduwe tot einde September te doen doorloopen,
en ook het zoolang van woning en gebruik van land te geven.
24 april 1914 Vervuurt
De voorzitter deelt mede dat de onderbaas Vervuurt in Aug a.s. 50 jaren in dienst is
der Mij.
Commissarissen besluiten hem een goud horloge te vereer? met inscriptie - ter waarde
van f50.
13
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29 april 1922 Inmenging van Jhr. Mr. v. R. in de directe leiding der Mij
Thans is aan de orde punt 2 der agenda: Inmenging van Jhr. Mr. F. van Rijckevorsel in
de directe leiding der Mij. De directeur zegt dat deze commissaris in den laatsten
tijd zijn directie onnoodig heeft bemoeilijkt. In het voorjaar toch werden door hem
ontvangen J. H. van der Veen opzichter der bouwwerken en J.J. Vervuurt Lents
bouwknecht, later in Juli nog J. Doppenberg. Reeds de toestand dat er beklag kan
gedaan worden, maakt de directie onnoodig moeielijk. ‘t ligt trouwens niet op den weg
van commissarissen om zich hiermede te bemoeien.
De voorzitter antwoordt dat hij het in deze niet eens is met den directeur; hoe toch
zouden commissarissen vooruit kunnen weten wat de personen te zeggen hebben die zich
bij hem aanmelden. men kan ze dus niet wegsturen zonder ze gehoord te hebben.
De directeur zegt dat die personen zich gerugsteund zullen gevoelen alleen door het
feit dat zij ontvangen worden. De omstandigheid dat de Heer v. Rijckevorsel zich tot
den voorzitter gewend heeft na het bezoek van de twee eerstegenoemde personen geeft
een officieele kleur aan deze zaak.
De Heer v. R. zet uiteen dat het van der Veen te doen was om alsnog een belooning te
bekomen over het afgeloopen dienstjaar en J.J. Vervuurt die door den directeur
ontslagen was en zich thans tot een der commissarissen wendde om te probeeren dit
ontslag ongedaan te maken. Terstond heeft spreker aan den voorzitter schriftelijk
mededeeling gedaan van dit bezoek het aan hem overlatende zich met den directeur in
verbinding te stellen.
[...] Nog een derde geval deed zich voor: meergemelde Joh. Vervuurt beval zich
schriftelijk bij hen aan om een der leegstaande woningen met ±3 hect grond te mogen
huren. Ook hiervan gaf spreker terstond kennis aan den directeur terwijl hij aan
Vervuurt schreef dat het verhuren van woningen en van land een zaak is die aan den
directeur is overgelaten en hij zich dus tot hem moet wenden.

860

uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1934 Vervuurt consumptiehoning 0,70
6 maart 1950 Vervuurt gebroeders spuiten perzikwei -6,30
31 december 1933 Vervuurt Joh. afval 1,00
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31 december 1942 MODE-EXAMENS
Voor costumière: [...] E. Vervuurt uit Helenaveen, [...]
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Villings
15 november 1894 HELENAVEEN. Dinsdag-morgen toen de spoorwachter J. Villings, aan
wachthuisje No 19 A onder dit gehucht nog in diepen slaap as, werd hij daarin
gestoord, doordien hem opmerkzaam werd gemaakt, dat een gebouw hem toebehoorende in
brand stond, met moeite werd het vee nog gered, doch het gebouw dienstig voor schuur
en stal werd met het daarin aanwezige veevoeder enz. totaal door het vuur vernield,
daar het van hout en stroo vervaardigd was, en het bijgevolg niet mogelijk was het
vuur meester te worden, de schade hierdoor teweeggebracht, wordt geraamd op 70 gulden
niet door assurantie gedekt. Oorzaak onbekend.
de Visser
11 mei 1940
[...]

Verloofd:

S. Vogelaar en A. de Visser, [...] Dinteloord-Helenaveen;

de Vries
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 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
14
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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
H. Kartner had reeds verleden jaar een bedstee gevraagd
26 mei 1891 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.
22 december 1922 De Meijerijsche Courant meldt dat de brug in Helenaveen is
ingezakt. Vijf jongens vielen in het water, vier konden zich zelf redden, en de 13jarige M. Bruggenwirt redt de 10-jarige jongen De Vries.
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24 juni 1933 HELENAVEEN. - Not. Haffmans Dond. 6 Juli 10 uur in café Woezik,
hooigras aan het Nieuw Kanaal, winterroge perc. v. h. E. de Vries, zomerrogge perc.
v. h. G. Naus, dito perc. v. h. Crommentuyn, dito perc. v. h. Schoonewille,
winterrogge perc. v. h. Wijnands, dito perc. v. h. A. v. d. Zwaan, dito perc. v. h.
Wed. Maessen, dito perc. v. h. Neervens.
uit het kasboek van Leo Theelen:
31 december 1936 Vries E. de 10 pullen 17,50
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1 januari 1940 Omnummering van huisnummers
oud H78 E. de Vries nieuw H72
oud H131 H. de Vries nieuw H115
1 augustus 1942 Te kp. 5 kippenhokken, z. g. a. n., lengte 6 M., br. 4 M. H. de
Vries, H115, Helenaveen
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vroedvrouw
13 juli 1901 HELENAVEEN. Tot vroedvrouw alhier is benoemd, Mej. P. J. de Bie, thans
te Leur bij Breda.
Aan deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van 450 gulden met vrije woning en
vuur.
16 januari 1914
Deurne, 16 Januari 1914

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

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
1 januari 1919 Buitengewone Uitgaven.
Voor de onder dit hoofd vallende uitgaven worden de gewone jaarlyksche posten wederom
aangevraagd; alleen wordt voorgesteld de subsidie aan de Ned. Herv. Gemeente te
verhoogen tot f400.-, omreden dat het predikants-traktement te Helenaveen zoo
byzonder laag is; de kerkeraad dezer gemeente kan niet meer geven dan f1200.traktement. Waar er thans te Helenaveen een vacature is, al een verbetering van het
predikants-traktement wel noodzakelyk zyn, om hier wederom een predikant geplaatst te
krygen.
Gevraagd wordt voor:
Subsidie R.K. Gemeente
f 600.“ Ned. Herv. “
“ 400.Receptiegelden
“ 100.Premie Levensverzekering van J.F. Herman de Groot
“ 437.Toelage aan J.F. Herman de Groot
“ 500.Geneeskundige behandeling der arbeiders
“ 600.Verbandmiddelen enz.
“
25.Vrye woning vroedvrouw
“
75.Vrye brand aan de kerkelyke gebouwen, veldwachter,
vroedvrouw
“ 500.f 3237.23 december 1920 Onderwerpenklapper raadsnotulen gemeente Deurne
Verzoek van de vroedvrouw te Helenaveen om haar salaris te brengen op f1600,-
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23 december 1920 "Besloten raadsvergaderingen Deurne" inv.nr. Y/26 1896-1930
Ook wordt nog goedgevonden het salaris der vroedvrouwen te bepalen op f1500,- en de
vroedvrouw te Helenaveen over 1920 f200,- gratificatie te geven.
1 december 1920 Wetenswaardigheden uit de gemeenteverslagen van Deurne 1851-1929.
vroedvrouw Deurne f900,-; vroedvrouw Liessel f1000,-; vroedvrouw Helenaveen f1575,-;
hierbij inbegrepen de kosten van de geneesmiddelen voor de armlastige patiënten.
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