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Het jubileumfeest in Helenaveen ter gelegenheid van 25 jaar koningin Wilhelmina
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Op 6 september 1923 is Koningin Wilhelmina 25 jaar koningin. Op 15
september wordt op de Helenavaart een optocht met versierde boten
gehouden. Meerdere foto zijn te vinden op de CD-ROM 150 jaar 
Helenaveen. Of Leo Theelen en/of Cecile Mertens met stellige 
zekerheid hierop staan is moeilijk te beoordelen, maar zeer 
waarschijnlijk staan ze beiden op twee overgenomen foto’s. Er staat
een zwangere vrouw met grijze schort op twee van de foto’s. En meer
achteraf een statige heer met hoed i.p.v. pet.] [Cecile Mertens was
toen ongeveer 8 maanden in verwachting van haar tweede kind Jerome.
In de Meijerijsche Courant is geen verslag te vinden van de 
optocht, wel van de optochten in enkele andere grotere gemeenten in
de buurt.

14 september 1923 Jubileumfeest voor de kinderen

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

#19230915 3   Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@onsneteindhoven.nl

5

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Het Jubileumfeest op 15 september 1923 te Helenaveen

[De Elf Provinciën.]  Op één ervan zetelde de koningin op haar troon. Voor haar verbeeldden elf meisjes in smetteloos wit de 
elf provincies waarover Wilhelmina heerste. De provincienaam op de sjerp en een vlaggetje met het provinciewapen in ieders 
hand maakten de honderden toeschouwers op de oever duidelijk wie voor welke provincie stond. 
Opmerking over de foto: In de Bilt heeft het die dag 8,5 mm geregend, maar uit Maastricht (Beek) werd geen neerslag vermeld.
We zien de namen Gelderland, Brabant en Groningen. Boven de koningin de tekst “EEN VOOR ORANJE”.
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[Tuin- en landbouw.] Weer een andere groep bracht een bloemenhulde aan de jubilerende koningin en liet het succes van de 
Helenaveense land- en tuinbouw zien. De jury, het college van burgemeester en wethouders van Deurne, honoreerde deze boot met
de eerste prijs. Opmerking over de foto: We zien een lantaarn voor de kerk en het klooster. Helenaveen is pas in 1939 met het 
openbare elektriciteitsnet verbonden, maar de Maatschappij Helenaveen had al heel vroeg een eigen elektriciteitsvoorziening.
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[De turfaak “Vrouwenkiesrecht” uit de wijk Soemeer.]  Een andere boot was nog drukker bevolkt; er was immers stemplicht en op
die boot was een stemlokaal nagebouwd. Nog niet zo lang geleden was onder het bewind van Wilhelmina het vrouwenkiesrecht 
ingevoerd. Het stemlokaal was flink en fleurig versierd met erboven een grote koninginnekroon. In de naast het stemlokaal 
gebouwde keuken is het ook een drukte van jewelste en zoals in elke uitspanning wordt er muziek gemaakt; Dorus Naus speelt er

#19230915 6   Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@onsneteindhoven.nl

15

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Het Jubileumfeest op 15 september 1923 te Helenaveen

op zijn accordeon. Piet van Woezik is duidelijk de keukenprins met een soeplepel als scepter. Bij keuken en stemlokaal wordt 
de orde gehandhaafd door soldaat Grad Joosten. Zo brachten de bewoners van het Soemeer hulde aan koningin Wilhelmina.

[De trekschuit.]  De boot op de foto staat ook voor een echte boot, een trekschuit. Lange tijd zijn de boten door de 
Helenavaart getrokken door een paard op het jaagpad. Het is volle bak met allerlei reizigers; mannen en vrouwen, oud en jong,
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rijk en arm. Links op de boot staat Frans van Mullekom. ‘De Trekschuit’ won de derde prijs. Op de oever van de Helenavaart 
staat het vol met toeschouwers.
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[Peelkeet met polderjongens.] Weer een andere boot bracht het begin van Helenaveen een zeventigtal jaren eerder in 
herinnering. Al snel na het begin in 1853 van de verveningen door de gebroeders Van de Griendt verschenen er in de Oude Peel 
woningen en keten voor de Peelwerkers. Een aantal van die woningen was van stro; zowel wanden als dak. Alom stond Helenaveen 
dan ook bekend als het ‘strooien dorp’. Op een van de turfaken is zo’n strooien woning nagebouwd, bewoond door 
‘polderjongens’, die van elders waren gekomen om in de Peel voor Van de Griendt te werken; voorgoed of tijdens het 
turfsteekseizoen. De ‘Poepen’ kwamen uit Duitsland, de ‘Oliekonten’ uit Drenthe, de tabakstelers uit Gelderland, de 
kaasboeren en tuinders uit Holland en ook kwamen er turfarbeiders uit andere noordelijke provincies.
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[Andere bewaard gebleven foto van De Elf Provinciën.]
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Opmerking over de foto: Links tussen het publiek is de zwangere Cecile Theelen-Mertens te zien. Drie weken later zal Jerome 
Theelen geboren worden. Haar man Leo Theelen staat nog verder links met een hoed op. Let ook op de eigenaardig gevormde boom.

En op 9 september 1923 draagt Leo Theelen f 5.- bij voor het jubileumfeest:
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8 september 2006  uit de Trompetter van 8 september 2006 ‘Peel in Perspectief’ met dank aan H. van de Laarschot van het
Historisch Informatiecentrum Helmond/Eindhoven
Helenaveen heeft door haar bijzondere cultuurhistorische sfeer een speciale monumentenstatus verworven, die van beschermd 
dorpsgezicht. In haar nog korte bestaan, net anderhalve eeuw, heeft het regelmatig feestgevierd. Door de voor de Peel unieke 
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relatie met het koningshuis via het Koning Willem III Fonds waren die feesten soms groots. Zo ook in 1923, het jaar waarin 
koningin Wilhelmina haar 25-jarig kroningsfeest vierde. In de eerste weken van september van dat jaar werden in elk Peeldorp 
kroningsfeesten georganiseerd, soms over meerdere dagen. Wilhelmina was beschermvrouwe van het Fonds Koning Willem III en 
Helenaveen eerde haar op een eigen wijze op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. In plaats van een optocht over de weg zoals 
in Deurne, Asten en Someren bood de aanwezigheid van de Helenavaart ’s zaterdags een mogelijkheid van een optocht over water. 
Vijf turfaken van de Maatschappij Helenaveen waren met veel zorg door de Helenaveners omgebouwd tot praalboten. Op één ervan 
zetelde de koningin op haar troon. Voor haar verbeeldden elf meisjes in smetteloos wit de elf provincies waarover Wilhelmina 
heerste. De provincienaam op de sjerp en een vlaggetje met het provinciewapen in ieders hand maakten de honderden toeschouwers
op de oever duidelijk wie voor welke provincie stond.
Een andere boot was nog drukker bevolkt; er was immers stemplicht en op die boot was een stemlokaal nagebouwd. Nog niet zo 
lang geleden was onder het bewind van Wilhelmina het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Het stemlokaal was flink en fleurig versierd 
met erboven een grote koninginnekroon. In de naast het stemlokaal gebouwde keuken is het ook een drukte van jewelste en zoals 
in elke uitspanning wordt er muziek gemaakt; Dorus Naus speelt er op zijn accordeon.
Piet van Woezik is duidelijk de keukenprins met een soeplepel als scepter. Bij keuken en stemlokaal wordt de orde gehandhaafd 
door soldaat Grad Joosten. Zo brachten de bewoners van het Soemeer hulde aan koningin Wilhelmina. Weer een andere groep bracht
een bloemenhulde aan de jubilerende koningin en liet het succes van de Helenaveense land- en tuinbouw zien. De jury, het 
college van burgemeester en wethouders van Deurne, honoreerde deze boot met de eerste prijs.
Weer een andere boot bracht het begin van Helenaveen een zeventigtal jaren eerder in herinnering. Al snel na het begin in 1853
van de verveningen door de gebroeders Van de Griendt verschenen er in de Oude Peel woningen en keten voor de Peelwerkers. Een 
aantal van die woningen was van stro; zowel wanden als dak. Alom stond Helenaveen dan ook bekend als het ‘strooien dorp’. Op 
een van de turfaken is zo’n strooien woning nagebouwd, bewoond door ‘polderjongens’, die van elders waren gekomen om in de 
Peel voor Van de Griendt te werken; voorgoed of tijdens het turfsteekseizoen. De ‘Poepen’ kwamen uit Duitsland, de 
‘Oliekonten’ uit Drenthe, de tabakstelers uit Gelderland, de kaasboeren en tuinders uit Holland en ook kwamen er turfarbeiders
uit andere noordelijke provincies.
De boot op de foto staat ook voor een echte boot, een trekschuit. Lange tijd zijn de boten door de Helenavaart getrokken door 
een paard op het jaagpad. Het is volle bak met allerlei reizigers; mannen en vrouwen, oud en jong, rijk en arm.
Links op de boot staat Frans van Mullekom. ‘De Trekschuit’ won de derde prijs. Op de oever van de Helenavaart staat het vol 
met toeschouwers. De vijf praalboten werden voorafgegaan door een aak met de musicerende harmonie van Deurne. Op de 
toegangswegen waren erebogen van kienhout gebouwd.
In Helenaveen is geen tastbare herinnering aan dit feest overgebleven. 

#19230915 13   Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@onsneteindhoven.nl

25

50

55

60

65

70

75

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl

	Het jubileumfeest in Helenaveen ter gelegenheid van 25 jaar koningin Wilhelmina

